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Sieć kanalizacji sanitarnej w Dębinie i Mielżynie

Podjęto prace budowlane dotyczące dwóch 
części zadania obejmujących budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębina gdzie 
wybudowane zostaną kolektory tłoczne dł. 798 mb, 
kolektory grawitacyjne o dł. 1318 mb oraz kanały 
boczne wraz z dwoma przepompowniami sieciowymi 

W miesiącu lutym rozpoczęto rzeczową realizację 
inwestycji pn. „Poprawa stanu gospodarki wodno – 
ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez 
budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: 
Dębina, Mielżyn i Ruchocinek”. 

 
Tężnia solankowa

Wykonanie robót instalacyjnych i napełnienie 
zbiornika solanką jak i uruchomienie obiektu nastąpią 
przy odpowiednich warunkach atmosferycznych. 
Wykonawcą konstrukcji i instalacji jest spółka Aquarius 
z Międzyrzecza Dolnego za kwotę 50.993,52 zł. 

Pod koniec stycznia zamontowano zakupioną 
w ubiegłym roku konstrukcję drewnianą tężni 
solankowej wraz ze zbiornikiem na solankę. 

W kolejnych etapach zaplanowano utwardzenie 
terenu otaczającego tężnię, zagospodarowanie 
zielenią ozdobną i wyposażenie w ławki oraz inne 
urządzenia małej architektury. 

Justyna Dzionek-Przybyszewska

i jedną przydomową. W miejscowości Mielżyn 
wybudowany zostanie kolektor grawitacyjny o dł. 
1247,00 mb, kolektor tłoczny o dł. 462,00 mb, kanały 
boczne i  jedna pr zepompownia  s iec iowa. 
Wykonawcą powyższych części przedsięwzięcia jest 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Budowlanych Jakub 
Wawrzyniak z Tuliszkowa: część 1 Dębina za kwotę 
726.218,20 zł, część 2 Mielżyn za 638.321,50 zł. Termin 
zakończenia całego zadania zaplanowano do końca 
października 2021 r. 

Justyna Dzionek-Przybyszewska



 
Ruszyła zbiórka odpadów rolniczych

Firma odebrała i zutylizuje wymienione odpady. 
Zgodnie ze z łożonymi  dek laracjami  będz ie 
to ok. 180 ton odpadów. Na odbiór folii i odpadów 
rolniczych Gmina i Miasto Witkowo pozyskała 
dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w ramach Programu „Usuwanie odpadów z folii 
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 
opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

18 lutego 2021 r. na placu przy ul. Kosynierów 
Miłosławskich w Witkowie rozpoczęliśmy zbiórkę 
odpadów rolniczych od rolników z terenu Gminy 
i Miasta Witkowo, którzy zadeklarowali wcześniej 
zgromadzone odpady folii rolniczych, siatki i sznurka 
do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu 
Big Bag. Zadanie realizuje firma Jopek Recykling 
Dawid Jopek z Fabianowa. 

Piotr Janowicz

 
Pomoc Gminy Witkowo dla Policji 

W ramach współpracy Samorządu Gminy i Miasta 
Witkowo oraz Gminy Niechanowo dofinansowano 
zakup radiowozu na potrzeby Komisariatu Policji 
w Witkowie.

Oficjalne przekazanie radiowozu odbyło się 
w obecności Komendanta Powiatowego Policji 
w Gnieźnie insp. Przemysława Kozaneckiego, 
Komendanta Policji w Witkowie  kom. Rafała 
Chełmikowskiego, Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – 

Modernizacja floty policyjnej poprawi warunki 
służby policjantów, co z pewnością przełoży się na 
zwiększenie skuteczności ich działań oraz wzmocni 
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Naszej 
Gminy.

Marlena Trzcińska

Mariana Gadzińskiego oraz Wójta Gminy Niechanowo 
– Szymona Robaszkiewicza.



 
Finalistka The Voice Senior odwiedziła Urząd Gminy 

15 lutego br. w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo 
mieliśmy zaszczyt gościć finalistkę 2 edycji The Voice 
Senior – Panią Barbarę Parzeczewską.

Na zaproszenie Burmistrza – Mariana Gadzińskiego 
odbyło się spotkanie przy kawie, były gratulacje, 
życzenia, a także wręczono okolicznościowy 
upominek.

Ostatni odcinek można było zobaczyć 6 lutego 
na antenie TVP 2. To właśnie tego dnia Pani Basia 
najpierw zaśpiewała „Black Velvet”, a następnie „I Will 
Survive”. W obu wykonaniach pokazała niezwykły 
profesjonalizm i energię.

W pierwszej części Jurorzy wybrali najlepszą 
czwórkę, w drugiej odbyło się głosowanie SMS-owe, 
w którym zwyciężczynią została Pani Barbara z drużyny 
Andrzeja Piasecznego. Marlena Trzcińska

Gmina Witkowo ma zatem powody do dumy, 
będziemy kibicować i trzymać kciuki za dalsze sukcesy 
Pani Basi.

Ważna decyzja dla Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Witkowie 

Spotkanie to miało charakter oficjalnego 
potwierdzenia ważnej decyzji dotyczącej dalszego 
f u n k c j o n o w a n i a  j e d y n e j  p l a c ó w k i 
ponadpodstawowej w Gminie Witkowo. Decyzją 
Burmistrza Gminy i  Miasta Witkowo Mariana 
Gadzińskiego i miejscowych radnych, szkoła otrzyma 
wsparcie finansowe z budżetu Miasta i Gminy 
Witkowo. Ta deklaracja stwarza możliwość dalszego 
prowadzenia placówki, do której uczęszcza młodzież 

26 stycznia br. w budynku Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Witkowie – szkoły z ponad 
stuletnią tradycją, odbyło się spotkanie Starosty 
Powiatu Gnieźnieńskiego, Burmistrza Gminy i Miasta 
Witkowo, Członka Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego 
pana Telesfora Gościniaka, długoletniego dyrektora 
szkoły, Dyrektora Wydziału Edukacji i Sporu, Dyrektora 
ZSP w Witkowie z Radą Pedagogiczną szkoły. 

nie tylko z Witkowa i okolic, ale również z gmin 
ościennych. Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
w  W i t k ow i e  m oże  p os zc zy c i ć  s i ę  w i e l om a 
spektakularnymi sukcesami,  które świadczą 
o profesjonalnym podejściu kadry pedagogicznej do 
procesu dydaktyczno-wychowawczego. Jesteśmy 
placówką otwartą na potrzeby społeczności lokalnej, 
uczestniczymy w ważnych uroczystościach tej 
społeczności i współorganizujemy te inicjatywy. 
Niedawno obchodzi l i śmy jubi leusz 100- lecia 
szkolnictwa zawodowego w Witkowie, tak więc 
k u l t y w u j e m y  d a w n e  w z o r c e ,  ł ą c z ą c  j e 
z nowoczesnością i wychodzimy naprzeciw czasom 
i potrzebom młodego pokolenia. Wkrótce ponownie 
będziemy promować naszą placówkę w środowisku 
lokalnym i zachęcać do kontynuowania w niej nauki 
obecnych ósmoklasistów. Dyrektor szkoły Anna 
Malendowicz-Koteras podkreś l i ła zasadność 
kształcenia zawodowego, dlatego od nowego roku 
szkolnego funkcjonować będą Szkoła Branżowa, 
kształcąca młodzież w różnych zawodach, oraz klasy 
technikum logistycznego, informatycznego, żywienia 
i usług gastronomicznych oraz ekonomicznego. Klasa 
III liceum ogólnokształcącego mundurowego będzie 
ostatnim rocznikiem tego oddziału. Dzięki temu 
spotkaniu dementujemy wszystkie nieścisłości na 
temat życia i funkcjonowania szkoły.

Krystyna Popielec-Stürmer



 
Przewozy osób na szczepienie 

2 lutego br .  we współpracy z  jednostką 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Wiekowa dokonaliśmy 
pierwszego przewozu pacjentów na szczepienia. 
Transport odbywa się z zachowaniem bezpieczeństwa 
dla pacjentów i kierowcy.

Przypominamy, że istnieje możliwość skorzystania 
z gminnych dowozów na szczepienia dla seniorów 
i osób niepełnosprawnych (informacja poniżej). 

Magdalena Pietrowska



31 stycznia br. w całej Polsce już po raz 29. zagrała 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tegoroczny 
finał odbył się pod hasłem przewodnim: „Finał 
z głową”. Tym razem Fundacja skupiła się na zakupie 
sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki 
głowy.

Tegoroczny Finał odbywał się w dobie pandemii 
koronawirusa, przez co stał się organizacyjnie sporym 
wyzwaniem dla organizatorów. W tym roku, na 
naszych ulicach nie było wolontariuszy oraz służb, 
które kwestowały na rzecz WOŚP. Zamiast tego 
pojawiło się dziesięć puszek stacjonarnych, w różnych 
instytucjach naszej Gminy, którym bardzo dziękujemy 
za zaangażowanie. Darowizny z puszek liczyła 
tradycyjnie Komisja, złożona z Pań ze Stowarzyszenia 

 
29. Finał WOŚP w Witkowie 

„Rodzina Wojskowa”, którym dz iękujemy za 
poświęcony czas.

Bieg odbył się pod patronatem Prezydenta Miasta 
Gniezna  – Tomasza Budasza oraz Starosty Powiatu 
Gnieźnieńskiego – Piotra Gruszczyńskiego. Podczas 
biegu można było też wesprzeć skarbonkę na rzecz 
WOŚP.

Na trasie biegu wszyscy zawodnicy mogli liczyć na 
gorący doping, race, trąbki, oklaski i wspólne zdjęcia.

30 stycznia w samo południe w ramach Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy we współpracy 
z Fundacją Młodzi w Uzależnieniu w ramach programu 
z Pierwszej Stolicy do Stolicy wyruszyła z Gniezna 
sztafeta do studia TVN w Warszawie. Trasa biegu liczyła 
około 300 km.



Na Witkowskim Rynku biegaczy powitał Burmistrz 
Gminy i Miasta Witkowo  – Marian Gadziński, zastępca 
Burmistrza – Marek Wiatrowski, mieszkańcy, a także 
członkowie amatorskiego Klub Witkowo Biega, którzy 
przygotowali dla biegaczy tzw. strefę kibica. W dalszą 
trasę biegu do akcji przyłączyła się również grupa 
b i e g a c z y  „ W i t k o w o  B i e g a ” .  U d z i a ł  w  t y m 
przedsięwzięciu ma wyjątkowe znaczenie, a wszystko 
z chęci niesiania pomocy drugiemu człowiekowi.

Przy okazji Finału nie mogło zabraknąć licytacji, 
dlatego w tym roku odbyła się on-line. Były złote 
serduszka, ręcznie wykonana kukiełka Owsiaka, 
a także wiele innych ciekawych gadżetów.

Podczas niedzielnego grania przy Centrum Kultury 
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie wręczono 
upominki uczestnikom konkursu literackiego: „Fraszka 
o WOŚP”. Finał WOŚP nie mógł odbyć się bez 
elementu muzycznego, niespodzianką był między 
innymi występ Weroniki Popek, ze Studia Piosenki OKSiR 
w Witkowie.

Mimo mroźnej, zimowej aury pod Centrum Kultury 
p o j a w i ł o  s i ę  s p o r o  s p a c e r u j ą c y c h  i  o s ó b 
wspierających WOŚP. Dziękujemy wszystkim życzliwym 
ludziom, którzy wsparli inicjatywę, wolontariuszom, 

młodzieży, osobom występującym na scenie oraz 
wszystkim zebranym mieszkańcom. Finał zakończył się 
ok 20:00 symbolicznym „Światełkiem do Nieba” oraz 
podziękowaniem Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – 
Mariana Gadzińskiego  wszystkim tym, którzy włączyli 
s ię  w 29.  F inał  WOŚP,  zarówno pod kątem 
organizacyjnym jak i czynnie wsparli tegoroczne 
granie.

Marlena Trzcińska

Dzięk i  Waszej  pomocy zebral i śmy kwotę:  
9,130.28 zł.

 Więcej zdjęć na                  
 www.witkowo.pl/galeria (Glaeria nr 1) 
 Zeskanuj zamieszczony kod QR 
 aby przejść na stronę internetową 

 Więcej zdjęć na                  
 www.witkowo.pl/galeria (Glaeria nr 2)
 Zeskanuj zamieszczony kod QR 
 aby przejść na stronę internetową 



Mamy nadzieję, że zachęciliśmy uczniów szkół 
pods tawowych i  ponadpods tawowych do 
odkrywania twórczości artystów poezji śpiewanej 
i piosenki poetyckiej i nie będzie to ich ostatnie 
spotkanie z tego rodzaju muzyką. Być może niektórzy 
z nich spotkamy w III edycji naszego konkursu, który 
planujemy na jesień 2021 r.

W roku 2019 po raz pierwszy zorganizowaliśmy 
wspólnie z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy 
Witkowo Konkurs Poezji Śpiewanej i Piosenki 
Poetyckiej pod hasłem „Gdzieś w nas błyszczą 
gwiazdy poezji…”. Inspiracją do realizacji konkursu 
było przystąpienie szkoły do Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa. Na deskach Centrum Kultury 
wybrzmiały piękne utwory w wykonaniu młodych 
artystów z Witkowa i okolic, którzy zaprezentowali się 
na bardzo wysokim poziomie. Konkurs okazał się 
sukcesem, więc zdecydowanie podjęliśmy decyzję 
o kontynowaniu go w kolejnych latach.

Na nasze zaproszenie odpowiedziało sześć 
placówek z terenu powiatu gnieźnieńskiego 
i słupeckiego. Młodzi artyści przepięknie wykonali 
utwory Jacka Wójcickiego, Starego Dobrego 
Małżeństwa, Agnieszki Osieckiej, Marka Grechuty oraz 
utwory z musicalu „Metro”, wykazując się ogromną 
wrażliwością, mądrością i talentem. Konkurs był 
również inspiracją do komponowania, bowiem 
laureat I miejsca sam stworzył muzykę do utworu Jana 
Kochanowskiego, który zaśpiewał razem z siostrą. 
Gratulujemy.

II edycja zaplanowana została na marzec 
i właściwie wszystko było już dopięte na ostatni guzik. 
Tydzień przed planowaną datą wprowadzono jednak 
o g r a n i c z e n i e  d z i a ł a l n o ś c i  s z k ó ł  i  z a k a z 
przemieszczania się w związku z zagrożeniem 
epidemicznym. Aby jednak stworzyć szansę 
zaprezentowania talentów i zachęcić młodzież do 
odkrywania twórców poezji śpiewanej i piosenki 
poetyckiej konkurs przeniesiony został pod koniec 
ubiegłego roku do sieci i zaproponowany szkołom 
w formie online.

II Międzypowiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej 
i Piosenki Poetyckiej „Gdzieś w nas błyszczą gwiazdy poezji…”

II miejsce – Nikola Pajdała – ZSP Witkowo,

I miejsce – Rozalia Adamska – SP 2 Witkowo,
II miejsce – Zofia Pustelnik – SP 2 Witkowo,

Szkoły ponadpodstawowe:
III miejsce – Nadia Brzezińska – ZSP Powidz.

Szkoły podstawowe:

I miejsce – Weronika Pohl, Wojciech Pohl – 
Akademickie Liceum Ogólnokształcące Milenium 
w Gnieźnie,

im. Adama Borysa w Witkowie

Laureatami tegorocznej edycji zostali:

III miejsce – Weronika Popek – II LO w Gnieźnie.

Szkoła Podstawowa nr 1 



Rodzice zadbali o słodkie poczęstunki, kolorowe 
balony i wspaniałe stroje, które dostarczyły dzieciom 
dużo emocji i zachwytu. Były korowody, kółeczka, 
tańce w parach. Podczas balu dzieci tańczyły w rytm 
różnorodnej muzyki oraz brały udział w zabawach 
i konkursach. To był udany bal!  

Martyna Grześkowiak

9 lutego 2021 r. w naszej szkole odbył się bal 
karnawałowy dla uczniów klasy 1. Tegoroczna 
zabawa wzbudziła wśród uczniów wiele radości.

Bal karnawałowy uczniów klasy 1 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie

Z tej okazji odbyła się lekcja otwarta online. 
Uczniowie w trakcie jej trwania oglądali filmiki 
związane z  bezpieczeństwem w internecie, 
odpowiadali na pytania, rozwiązywali rebusy 
i układali kodeks zasad „antyhejtowych”.

Małgorzata Walczykiewicz

9 lutego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Mielżynie świętowano Dzień Bezpiecznego 
Internetu. 

Dzień Bezpiecznego
Internetu



 
„Żywe obrazy” w Szkole Podstawowej nr 1 w Witkowie

Jolanta Chyba

Dziś, w dobie smartfonów, które są wyposażone 
w dobre aparaty, można wykorzystać ten pomysł, aby 
poczuć atmosferę tekstu kultury, jakim jest obraz. 
Prezentujemy tylko niektóre realizacje, ale naprawdę 
wszyscy siódmoklasiści dali z siebie wszytko i z wielkim 
zaangażowaniem podeszli do zadania, które stało się 
też świetną zabawą. Niektóre „żywe obrazy” 
wyglądają prawie jak oryginał. Brawo!

Uczniowie klasy VIIa w ramach lekcji języka 
polskiego stworzyli „żywe obrazy”. Idea pochodzi 
z XIX w. i była bardzo często wykorzystywana jako 
forma kontaktu ze sztuką. 



Celem programu jest zapoznanie uczniów z historią 
Żydów w Polsce i ich wkładem w społeczny, kulturalny 
i  ekonomiczny rozwój  k ra ju  i  ich własnych 
miejscowości. 

Stąd też, w SP nr 1 zawiązała się grupa uczniów 
klas 7, którzy poprzez udział w warsztatach online 
z trenerami Forum Dialogu – Katarzyną Winiarską 
i Magdaleną Ogieniewską-Małecką oraz inne 
działania, m.in. kwerendy źródłowe i badania 
terenowe, odkryli zapomnianą historię i kulturę 
społeczności żydowskiej związanej z Witkowem od 
wczesnych lat XVIII wieku. Celem dla uczniów jest 
przywrócenie pamięci o miejscach związanych ze 
społecznośc ią żydowską oraz  świadomości 
wielokulturowej tradycji naszego miasteczka. W tym 
celu przygotowana została wycieczka online „Żydzi na 
terenie Witkowa” oraz ulotka zawierająca materiały 
archiwalne związane ze społecznością żydowską 
dawnego Witkowa.  Opiekunami grupy są: nauczyciel 
historii – Wojciech Ziółkiewicz i nauczycielka muzyki – 
Kalina Piechowiak.

Wojciech Ziółkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Adama Borysa przystąpiła do 
r e a l i z a c j i  p r o g r a m u 
edukacyjnego Szkoła Dialogu, 
prowadzonego przez najstarszą 
i największą polską organizację 
pozarządową – Forum Dialogu, 
za jmującą s ię  d ia log iem 
polsko-żydowskim. 

 
„Szkoła Dialogu”

Agata Pizoń

Dziadkowie mieli okazję podziwiać swoje wnuczęta 
w specjalnie dla nich przygotowanym programie 
artystycznym. W przepięknej scenografii oraz 
wyjątkowej atmosferze, wnuczęta zaprezentowały 
wiersze, piosenki oraz tańce, by w ten szczególny 
sposób okazać swoim bliskim szacunek i po raz kolejny 
podziękować za miłość, poświęcony czas, troskę, 
cierpliwość i zrozumienie.

Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku 
kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. 
Dlatego dzieci z naszego oddziału przygotowały 
krótkie przedstawienie z tej okazji. 

„Ogród miłości wyrasta
w sercu Babci i Dziadka”



Celem uroczystości było oficjalne włączenie 
na jmłodszych  uczn iów „Dwó jk i ”  do  g rona 
społeczności uczniowskiej oraz zachęcenie do 
korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek 
i systematycznego rozwijania umiejętności czytania.

11 lutego br. w Szkole Podstawowej nr 2 
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie odbyło się 
uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na ucznia 
połączone z pasowaniem na czytelnika biblioteki 
szkolnej.

 
Pasowanie klas pierwszych na ucznia i czytelnika

W tym roku szkolnym ze względu na pandemię 
uroczystość miała kameralny charakter i odbywała się 
z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Poszczególne k lasy –  1c z  wychowawcą  
Dobrosławą Czempińską, 1b z wychowawcą  
Mieczysławą Głowinkowską i 1a z wychowawcą  
Tamarą Sienkiewicz – po recytacji wiersza „Kto ty 
jesteś…” autorstwa Tadeusza Bełzy, złożyły uroczyste 
ślubowanie w obecności pani dyrektor szkoły 
Bernadetty Nowak, wicedyrektor Katarzyny Pawluk-
Koteckiej oraz wicedyrektor Anny Jędrzejczak. 
Następnie odbył się akt pasowania na uczniów, 
a każdemu z nich wręczono tradycyjny pamiątkowy 
dyplom.

Gratulujemy!

W kolejnej części spotkania pierwszoklasiści 
wysłuchali skierowanych do nich próśb książki 
czytanych przez bibliotekarza, złożyli przyrzeczenie 
wzorowego czytelnika biblioteki szkolnej oraz otrzymali 
zakładki do książek.

Po zakończeniu uroczystości poszczególne klasy 
ustawiły się do pamiątkowego zdjęcia. Szczególne 
podziękowania należą się również uczennicom klasy 
3b – Julii Rakowskiej i Samancie Trzcińskiej za wzorowe 
poprowadzenie uroczystości pasowania na ucznia.

Maria Kurczewska



Na ten czas zaplanowano i zrealizowano szereg 
zajęć integracyjnych, mających na celu zapewnienie 
kreatywnego i ciekawego spędzania ferii. Głównym 
celem tych wszystkich zajęć była dobra zabawa, 
dzięki której na twarzach każdego przedszkolaka 
widać było uśmiech. Każdy dzień dostarczał dzieciom 
innych wrażeń, nikt się nie nudził. Nie zabrakło zajęć 
twórczych, plastycznych, muzycznych, sportowych, 
badawczych oraz zabaw na śniegu.

Dzieci brały udział w zabawach badawczych ze 
śniegiem, w zimowym szaleństwie podczas zabaw 
ruchowych na placu przedszkolnym, oglądały bajki na 
dużym ekranie (kino w przedszkolu). Uczestniczyły 
również w kalamburach, fotobudce, wycieczce 
online oraz wzięły udział w urodzinowym przyjęciu! 

Szkoda, że czas ferii tak szybko minął, ale cieszymy 
się i mamy nadzieję, że aktywny wypoczynek bardzo 
dobrze wpłynął na naszych milusińskich. Jesteśmy 

Okres ferii zimowych w szkole to czas, w którym 
również do Przedszkola Miejskiego „Bajka” 
uczęszczało mniej dzieci. A szkoda, bo w tych dniach 
tak samo jak w ciągu roku, odbywało się wiele 
ciekawych zajęć i zabaw. 

 
Ferie w „Bajce”

Magdalena Glapka

pewni, że dzieci po feriach w pełni sił wrócą do 
przedszkola. Ze swoimi koleżankami i kolegami 
ponownie będą z chęcią zdobywać wiedzę 
i umiejętności w naszej „Bajce”.

„Człowiek jest szczęśliwy nie przez to, co posiada, 
lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi” – Jan Paweł II

Zorganizowana zbiórka słodyczy na rzecz dzieci
z Domu Dziecka w Gnieźnie

Dziękujemy ofiarodawcom za wsparcie, pomoc 
i życzliwość. Dziękujemy za wrażliwość, która otworzyła 
serca dla tych, którzy potrzebują pomocy. Dziękujemy 
za bezinteresowną chęć czynienia dobra.

Państwa postawa oraz uśmiech dzieci z Domu 
Dziecka to dowód na to, że pomaganie ma sens 
i przynosi radość zarówno tym, którzy dają, jak i tym, 
którzy otrzymują!

Przedszkolaki jak zwykle pokazały swoje ogromne 
i wrażliwe serca. Dzięki ofiarności dzieci i rodziców 
zbiórka zakończyła się sukcesem. Zebrane słodycze 
jeszcze przed świętami  zostały  przekazane 
wychowankom Domu Dziecka.

W okresie przedświątecznym w Przedszkolu 
Miejskim „Bajka” w Witkowie przy ul. Powstańców 
Wlkp. została zorganizowana zbiórka słodyczy na 
rzecz dzieci z Domu Dziecka w Gnieźnie. 

Agnieszka Staszak, Małgorzata Kalinowska



 
„Ulubiona lektura w Komiksie”

30 grudnia 2020 r. został rozstrzygnięty konkurs 
plastyczno-literacki pod hasłem „Ulubiona lektura 
w komiksie”. Konkurs zorganizowany przez Bibliotekę 
Publiczną Miasta i Gminy Witkowo we współpracy ze 
szkołami miał na celu zachęcenie uczestników do 
czytania, rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności 
literackich i plastycznych, a także zaprezentowanie 
ich ulubionej lektury bądź bohatera. Adresowany do 
uczniów wszystkich szkół podstawowych naszej 
gminy podzielony był na trzy kategorie wiekowe.

 W pierwszej - klasy I – III dopuszczalna była forma 
znana z „Przygód Koziołka Matołka”. Pozostałe dwie 
kategorie – klasy IV – VI i VII – VIII – obowiązywała 
tradycyjna forma komiksu. Prace miały być wykonane 
samodzielnie, zawierać treść wynikającą z tekstu 
wybranej lektury i przedstawić 8 do 10 powiązanych ze 
sobą scenek rodzajowych, opatrzonych dialogami, 
stanowiących zamkniętą całość. Zadaniem autorów 
było samodzielne stworzenie tekstu, opartego na 
tekście lektury.

Na konkurs wpłynęło 6 prac – po dwie z 3 szkół: 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie, Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Witkowie oraz Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Gorzykowie.

Kategoria I:

Po wnikliwej pracy komisja ustaliła laureatów 
w poszczególnych grupach.

I miejsce – Bartłomiej Niewiadomski – uczeń klasy III 
c Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie za pracę na 
podstawie książki pt.: „Niesamowite przygody 
dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu 

Wyróżnienie przyznano Patrycji Witczak – uczennicy 
k lasy  V I  N iepubl iczne j  Szkoły  Podstawowej 
w Gorzykowie za pracę na podstawie lektury 
pt.: „Szatan z siódmej klasy”.

Kategoria II:

lewych)” przedstawiającą: „Opowieść o skarpetce 
dziewiątej, która została prywatnym detektywem 
i schwytała złodzieja ciasteczek – wstrętnego 
włochatego łobuza”;  I I  mie j sce –  Krzysz tof 
Niewiadomski – uczeń kl. I c Szkoły Podstawowej nr 2 
w Witkowie za pracę na podstawie wiersza Juliana 
Tuwima pt. „Abecadło”.

I miejsce – Mateusz Guziołek – uczeń klasy VI 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie za 
pracę na podstawie lektury pt.: „Felix, Net i Nika oraz 
Gang Niewidzialnych Ludzi” zatytułowanej „Skarb 
Babci Lusi”; II miejsce – Julia Galicka – uczennica 
k lasy  IV  b  Zespołu  Szko lno-P r zedszko lnego 
w Mielżynie za pracę na podstawie ks iążk i 
pt.: „Akademia Pana Kleksa”; III miejsce – Nikola 
Kryszak – uczennica kl. IV a Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Mielżynie za pracę na podstawie 
książki pt.: „Mikołajek”. 

 Uczniom oraz Dyrektorom i Nauczycielom 
składamy serdeczne podziękowania za trud i wkład 
w organizację konkursu.

Wiesława Gąsiorowska



 
Program grantowy Patriotyzm Jutra

Muzeum Historii Polski organizuje Program 
grantowy Patriotyzm Jutra mający na celu edukację 
historyczną oraz popularyzację wiedzy historycznej 
przez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań 
dydaktycznych. 

Magdalena Pietrowska

W ramach programu przekazywane są dotacje 
celowe w wysokości od 5.000 zł do 70.000 zł. Wśród 
zadań możliwych do realizacji znajdują się m.in. 
organizacja warsztatów, wystawy, akcje społeczne, 
tworzenie stron i portali internetowych promujących 
historię oraz realizacja nagrań audio/video, wydanie 
publikacji lub przygotowanie aplikacji mobilnej. 
Istnieje możliwość realizacji w/w zadań w całości lub 
częściowe w formie online. O dofinansowanie mogą 
ubiegać się organizacje pozarządowe, koła 
gospodyń wiejskich, samorządowe instytucje kultury 
oraz spółdzielnie socjalne. Termin składania wniosków 
upływa 3 marca 2021 r. Szczegóły dotyczące projektu 
m o ż n a  z n a l e ź ć  n a  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j 
samorząd.pap.pl, gdzie znajduje się również 
szczegółowy regulamin programu.  
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Pomoc psychologiczna

Punkty Pomocy Psychologicznej obejmuje 

poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla 

rodzin potrzebujących pomocy.

Terapeuta – pomoc w zakresie terapii uzależnień 

Czwartek 16:00 – 18:00

Każdy z nas doświadczył bądź doświadcza 

trudnych momentów w życiu, których nie jest 

w stanie sam rozwiązać. Dlatego przy współpracy 

Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Urzędu Gminy 

i Miasta w Witkowie, uczniowie i ich rodziny mogą 

korzystać z bezpłatnej pomocy psychologów.

tel. kom 604 758 993

z problemem uzależnień

Poniedziałek 16:00 – 18:00

Pomoc psychologiczna dla uczniów i ich rodzin 

STACJONARNIE Szkoła Podstawowa nr 1, 

ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo

Pomoc psychologiczna dla uczniów 

Poniedziałek 17:00 – 19:00

ZDALNIE tel. 61 4778 251, paulina_str@wp.pl

STACJONARNIE Szkoła Podstawowa nr 2, 

ul. Czerniejewska 14, 62-230 Witkowo

W tym trudnym dla wszystkich czasie epidemii 

z a p r a s z a m y  d o  k o r z y s t a n i a  z  p o m o c y 

psychologów na terenie naszej Gminy.

STACJONARNIE M.-G.O.P.S Witkowo, 

ul. Sportowa 15, 62-230 Witkowo

Co druga środa miesiąca 14:30 – 17:30

Wtorek 14:00 – 16:00

gabinet psychologa (Bud. B.)

gabinet logopedyczny (II piętro.)

i ich rodzin z problemem uzależnień

ZDALNIE 609 516 196, i.webner@wp.pl

Jolanta Drella

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, 
Gmina i Miasto Witkowo przystąpiła do prac nad 

sporządzen iem jednego z  na jważn ie j s zych 
dokumentów planistycznych – Strategii Rozwoju 
Gminy i Miasta Witkowo na lata 2021-2030. Mierzymy 
się z tym zadaniem w obliczu niespotykanej dotąd 
sytuacji kryzysowej. To sprawdzian odpowiedzialności 
społeczeństwa, ale i przygotowania wielu podmiotów, 
w tym jednostek samorządu terytorialnego (w ramach 
ich uprawnień) do wsparcia mieszkańców. Zdajemy 
sobie sprawę z priorytetów bieżącej sytuacji. 
Zakładając jednak przemijalność dramatycznych 
okoliczności, tym bardziej czujemy się zobligowani do 
należytego przygotowania długofalowych planów 
działania.

Jedną z form udziału społeczności lokalnej 
w tworzeniu ww. opracowania jest niniejsze badanie 
ankietowe. Dzięki niemu pragniemy poznać Państwa 
opinie na temat warunków życia na terenie Gminy 
zarówno w stabilnej codzienności, jak i w sytuacji 
kryzysowej. Udział w ankiecie pozwoli także wytyczyć 
najbardziej optymalne kierunki dalszego rozwoju 
naszej Małej Ojczyzny.

Gmina i Miasto Witkowo – młodzież
https://witkowo-mlodziez.webankieta.pl
Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Witkowo
na lata 2021-2030 – ankieta
https://witkowo-strategia.webankieta.pl

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Z tego powodu prosimy Państwa o poświęcenie 
kilku minut na wypełnienie formularzy, zamieszonych 
poniżej pod wskazanymi linkami. Pierwsza ankieta 
skierowana jest do mieszkańców powyżej 21 roku 
życia, natomiast druga do młodzieży w przedziale od 
11 do 21 lat. Ankiety są anonimowe!

Bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

/-/ Marian Gadziński

Strategia Rozwoju Gminy
i Miasta Witkowo
na lata 2021-2030

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Witkowo
na lata 2021-2030 – ankieta
https://witkowo-strategia.webankieta.pl

Gmina i Miasto Witkowo – młodzież
https://witkowo-mlodziez.webankieta.pl





W celu realizacji tego programu z budżetu Gminy i Miasta Witkowo zostały 
zakupione specjalne pojemniki na popiół i przekazywane są w formie użyczenia 
osobom, które wyrażą chęć segregacji frakcji popiołu.

INFORMACJA O ODBIORZE POPIOŁU

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

Gmina i Miasta Witkowo wdraża od stycznia 2021 roku, 

Chęć otrzymania pojemnika na popiół i jego opróżniania 
należy zgłaszać do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie, 

telefonicznie pod numerami telefonów: 

w ramach systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, pilotażowy program odbioru 

i zagospodarowania popiołu z gospodarstw domowych.

Program ma na celu obniżenie kosztów funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Witkowo. 
Pozyskane odpady popiołu docelowo nie traą do odpadów zmieszanych, 
ale zostaną zagospodarowane w procesie rekultywacji składowiska odpadów. 
W ten sposób próbujemy zmniejszyć koszty zagospodarowania tych odpadów, 
co być może pozwoli na utrzymanie opłaty za gospodarowanie odpadami na 
terenie gminy Witkowo na dotychczasowym poziomie.

W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje 
mieszkańców miasta Witkowo o możliwości otrzymania bezpłatnie 

dodatkowego pojemnika na popiół i systematycznego bezpłatnego 
odbierania popiołu w sezonie grzewczym.

(61) 477 81 97, (61) 477 82 36 lub poprzez 

Odpady popiołu będą odbierane systematyczne w sezonie grzewczym 
po ustaleniu harmonogramu. Wysegregowany popiół należy gromadzić luzem 
w otrzymanym pojemniku i wystawiać go zgodnie z harmonogramem odbioru. 
Do tego pojemnika nie mogą być wrzucane żadne inne odpady.

W przypadku powodzenia tego projektu i zainteresowania mieszkańców 
terenów wiejskich rozważany jest w późniejszym czasie 

odbiór popiołu także z rejonów wiejskich.




