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Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia 1943 roku Niemcy na konferencji 
prasowej w Berlinie podali informację o odkryciu 
w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. 
Związek Radziecki oficjalnie przyznał się do 
popełnienia tej zbrodni dopiero po pięćdziesięciu 
latach, kiedy to Michaił Gorbaczow w kwietniu 1990 
roku przekazał  p rezydentowi  Wojc iechowi 
Jaruzelskiemu listy przewozowe NKWD z obozów 
w Kozielsku i Ostaszkowie oraz spis jeńców obozu 
w Starobielsku. Łącznie zgładzono prawie 22 tysiące 
naszych rodaków. Polscy patrioci – oficerowie, 
policjanci, lekarze, naukowcy, prawnicy, duchowni 
i inni zginęli od strzału w tył głowy.  

D l a  u c z c z e n i a  p a m i ę c i  w s z y s t k i c h 
zamordowanych przez NKWD, a szczególnie 
mieszkańców dawnego Powiatu Witkowskiego. 
Delegacja Władz Samorządowych na czele z 

Zn icze  zapłonęły  równ ież  p r zy  Pomn iku 
Powstańców Wielkopolskich oraz pod tablicą 
upamiętniającą postać Stanisława Marcelego 
Połczynskiego oficera, organizatora i dowódcy 
ochotniczej kompanii witkowskiej, zamordowanego 
w Katyniu w 1940 roku. 

B u r m i s t r z e m  M a r i a n e m  G a d z i ń s k i m  o r a z 
Przewodniczącym Rady Miejskiej Piotrem Jóźwikiem, 
wspólnie z Ks. Prałatem Florianem Cieniuchem, 
Ks. Prefektem Jul ianem Wawrzyniakiem oraz 
przedstawicielami jednostek oświatowych złożyła 
symboliczne wiązanki kwiatów i zapaliła znicze. 
Uroczystość odbyła się pod Pomnikiem „Pamięci Ofiar 
Katyńskich Ziemi Witkowskiej” wystawionym przez 
członków Zgrupowania Historycznego Kompania 
Witkowska.

Marek Wiatrowski



Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Przedstawicieli
Gminnej Spółki Wodnej Witkowo

Delegaci ustalili także składkę członkowską na 
2021 rok w wysokości 24,00 zł na rzecz Gminnej Spółki 
W o d n e j  o d  r o l n i k ó w  –  o d  1  h a  g r u n t ó w 
zmeliorowanych powierzchni gruntów rolnych 
w formie zobowiązania pieniężnego oraz w wysokości 
7,00 zł udziału własnego od 1 ha zmeliorowanego.

W trakcie Zgromadzenia Burmistrz Gminy i Miasta 
w Witkowie Marian Gadziński omówił aktualną 
sytuację na terenie gminy w zakresie realizacji 
inwestycji i budżetu.

26 marca br. w sali widowiskowej w Centrum 
Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbyło 
s i ę  W a l n e  Z g r o m a d z e n i e  S p r a w o z d a w c z e 
Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej Witkowo. 
Przewodniczącym Walnego Zebrania został wybrany 
Janusz Tomczak, a Sekretarzem Tomasz Wędzikowski. 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki 
Wodnej Witkowo za rok 2020 złożył Ryszard 
Nowakowski - Prezes GSW Witkowo. Informację 
z wykonania planu konserwacji i budżetu GSW 
Witkowo za 2020 rok przedstawiła Krystyna Rogowska – 
Kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych 
w Słupcy. Sprawozdanie z działalności Komisji 
Rewizyjnej odczytał Krzysztof Wiącek.

Następnie Delegaci GSW Witkowo udzieli l i 
absolutorium Zarządowi za rok 2020.

Anna Kwapich

Komunikat ARiMR – wnioski o przyznanie płatności na rok 2021 

Przypominamy, że Wnioski o przyznanie płatności 
na rok 2021 można składać wyłącznie przez Internet 
za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

Od roku 2021 nie są przesyłane do rolników 
papierowe wnioski spersonalizowane. Nie ma także 
możliwości wnioskowania za pomocą Oświadczeń 
o braku zmian.

Zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do 
17 czerwca 2021 r. Złożenie zmiany po tym terminie 
powoduje pomniejszenie płatności do powierzchni 
objętej tą zmianą o 1 proc. za każdy dzień roboczy 
opóźnienia.

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

Wydłużono termin składania wniosków do 17 
czerwca 2021 r. Możliwe jest również złożenie wniosku 
po tym terminie, nie później jednak niż do 12 lipca 
2021 r.



Stypendia naukowe Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie

Stypendium otrzymali: Antoni Bruch klasa VIIa, 
Jakub Krajniak klasa VIIa, Maciej Muszyński klasa VIIa, 
Mateusz Wabiński klasa VIIa, Adam Wasielewski klasa 
VIIa, Wojciech Wędzikowski klasa VIIa, Zofia Nowicka 
klasa VIIb, Julia Marczak klasa VIIc, Franciszek 

26 marca br. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 
wręczył  uczn iom Szkoły  Podstawowej  n r  1 
im. Adama Borysa w Witkowie stypendia za wyniki 
w nauce w I półroczu roku szkolnego 2020/2021.

Szymczak klasa VIIc, Kacper Wojciechowski klasa VIIc, 
Liwia Ziemba klasa VIIc.

Marzena Polak

 Więcej zdjęć na                  
 gimnazjumab.edupage.org/photos
 Zeskanuj zamieszczony kod QR 
 aby przejść na stronę internetową 



Stypendia naukowe Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo 
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie

Stypendium naukowe to wyróżnienie, które 
otrzymują uczniowie klas 7 i 8 z najwyższą średnią 
ocen – powyżej 4,85 i wzorowym zachowaniem. 

Wręczenie stypendiów naukowych za I półrocze 
roku szkolnego 2020/2021 miało miejsce 26 kwietnia 
2021 r. Z zachowaniem obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa, w obecności Rodzica, Dyrekcji 
szkoły, stypendia naukowe z rąk Burmistrza Gminy 
i Miasta Witkowo, Mariana Gadzińskiego, otrzymali 
uczniowie: Roszyk Michalina klasa VIId, Gazińska 
Amelia klasa VIIId, Grabowski Gracjan klasa VIIa,  
Ziemba Laura klasa VIIId, Lewandowska Milena klasa 
VIIe, Lewandowska Martyna klasa VIIe, Nowiński Jakub 
klasa VIIe, Szeszycki Aleksander klasa VIIId,  Ceglewska 

GRATULUJEMY i życzymy kolejnych sukcesów!

Jagoda klasa VIIa, Budzyń Filip klasa VIIe, Bruch Tomasz 
klasa VIIIa, Paluch Gracjan klasa VIIId, Paluch Wiktoria 
klasa VIIa, Glanc Filip klasa VIIIb, Lis Nikodem klasa 
VIIIb.

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie 

 Więcej informacji z życia szkoły na                
 sp3witkowo.szkolnastrona.pl
 Zeskanuj zamieszczony kod QR 
 aby przejść na stronę internetową 

Byliśmy nie do pokonania! I miejsce zdobyła 
Julia Krych z klasy IV technikum ekonomicznego

Kolejne rozgrywki ligi przedmiotowej z języka 
polskiego (runda V) odbyły się 25 marca. Poprzedzone 
były ogromem pracy, przygotowań i analizy literatury 
XX wieku- polskiej i europejskiej. Julia Krych – uczennica 
klasy IV technikum ekonomicznego – swobodnie 
operowała pojęciami z zakresu filozofii, psychologii, 
nurtów w sztuce XX wieku.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie 
trzeci rok uczestniczy w projekcie Cyfrowa Szkoła 
Wielkopolsk@2020, w ramach którego nauczyciele 
prowadzą zajęcia z lig przedmiotowych. W roku 
szkolnym 2020/2021 prowadzone są zajęcia 
i rozgrywki ligowe z następujących przedmiotów: 
języka polskiego, języka angielskiego, geografii 
i fizyki. 

W piękny sposób potrafiła odpowiadać na trudne 
zagadnienia egzystencjalne, ważne kategorie 
estetyczne i filozoficzne w literaturze międzywojennej 
(polskiej i europejskiej). Temat wymagał wnikliwej 
analizy poezji wszystkich ugrupowań poetyckich XX-
lecia międzywojennego. Julka była nieugięta 
i  k o n s e k w e n t n a .  W i e l e  w s p ó l n y c h  g o d z i n 
popołudniowych i wieczorów spędzonych przy 

Nasi uczniowie biorą udział raz w miesiącu 
w rozgrywkach przedmiotowych organizowanych na 
platformach konferencyjnych. 

Wielkie brawa dla Julii, trzymamy kciuki za 
powodzenie na egzaminie maturalnym!!!

konwersacji on-line zaowocowało. Czasami trudno 
było zdecydować się – dzisiaj Gombrowicz, Schulz czy 
Witkacy? Wszyscy awangardowi i nietuzinkowi. 
Jeszcze gotycyzm w esejach Z. Herberta czy w prozie 
J.Dukaja – Julka nie odpuściła. Było to dla nas wspólne 
doświadczenie,  wymagało merytorycznego 
przygotowania i błyskotliwej reakcji na trudne 
zadania, jakie przed odbiorcą postawiła sztuka XX 
wieku. 

  Krystyna Popielec-Stürmer



27 marca br. Sołectwo Małachowo Wierzbiczany 
w z i ę ł o  u d z i a ł  w  K o n k u r s i e  n a  M a z u r k a 
Wielkanocnego, który odbył się w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Janowcu Wielkopolskim.

 
II miejsce w Konkursie na Mazurka Wielkanocnego

Składamy serdeczne gratulacje za zajęcie 
II miejsca w Konkursie. 

Anna Kwapich

Patronami honorowymi byli: Burmistrz Janowca 
Wielkopolskiego – Leszek Grzeczka oraz Aleksandra 
Walendowska – Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Janowcu Wielkopolskim.

Natomiast patronami medialnym ww. Konkursu 
byli: Radio Żnin, Plus Radio 89,5 FM, Gazeta 
Wągrowiecka oraz Wasze Radio FM.

S o ł e c t w o  M a ł a c h o w o  W i e r z b i c z a n y 
reprezentowała Sołtys Iwona Mikłasz oraz mieszkanka 
Sołectwa Ewel ina Ratajszczak,  one również 
przygotowały i dostarczyły słodki wypiek na konkurs.

Mazurek z Małachowa Wierzbiczanego zajął 
II miejsce. W nagrodę panie otrzymały kosz pełen 
słodkości oraz książki i dyplom.

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie – Marian 
G a d z i ń s k i  d o f i n a n s o w a ł  z a k u p  a r t y k u ł ó w 
spożywczych do wypieku mazurka.

Inicjatywa ta, organizowana przez Samorząd 
Uczniowski, ma przypominać młodzieży, że między 
nami żyją osoby, które na co dzień zmagają się 
z poczuciem odrębności i niedopasowania. Poza tym 
udział w takiej akcji kształtuje w młodym człowieku 
wrażliwość na potrzeby innych, uczy empatii 
i tolerancji. Symbolem święta są kolorowe skarpetki, 
które oznaczają: „kocham Cię takim, jakim jesteś”. 
Kto nosi kolorowe skarpetki wyróżnia się w tłumie, ale 
jednocześnie wysyła sygnał, że bycie „innym” nie 
oznacza nic złego. Na znak solidarności z osobami 
z zespołem Downa nasi uczniowie włączyli się 
w obchody tego święta.

 W związku ze Światowym Dniem Osób z Zespołem 
Downa, który przypada 21. marca, społeczność 
szkolna dołączyła do akcji „kolorowej skarpetki nie 
do pary”. 

Krystyna Popielec-Stürmer

Światowy Dzień Osób 
z Zespołem Downa
w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych 
w Witkowie

Marlena Trzcińska

O ofiarach Holocaustu pamiętano także w Gminie 
Wi tkowo,  gdz ie  p rzy  Pomniku  Powstańców 
Wielkopolskich zapłonęły symboliczne znicze oraz 
złożono żonkile, jako symbol Powstania w Getcie 
Warszawskim.

19 kwietnia 1943 r. warszawscy Żydzi podjęli 
nierówną walkę zbrojną z Niemcami. Kierowała nimi 
chęć odwetu na Niemcach, zadanie wrogowi 
możliwie wysokich strat, a w najgorszym przypadku 
wybierali śmierć z bronią w ręku. Powstanie 
kwietniowe było największym zbrojnym zrywem 
Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem 
pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej 
Europie.

Pamiętamy o ofiarach
powstania w getcie 



22 marca br. dzieci z grupy „Kreciki” w oddziale 
zamiejscowym w Kołaczkowie, obchodziły Pierwszy 
Dzień Wiosny. Ze względu na sytuację pandemiczną 
w kraju i obowiązujące obostrzenia, obchody 
wyglądały inaczej niż zazwyczaj, co jednak nie 
przeszkodziło dzieciom wspaniale się bawić. 

Ciesząc się wiosenną aurą, przedszkolaki wzięły 
udział w zawodach sportowych, zorganizowanych na 
św ieżym powie t r zu .  D rużyny  „N ieb iesk ich” 

Przedszkole Miejskie„Bajka”
– Pierwszy Dzień Wiosny sportowo… 

 
Dobry przykład w Przedszkolu Miejskim „Bajka” w Witkowie

Przedszkole Miejskie „Bajka” od początku swojego 
istnienia promuje postawę dobroczynności, zarówno 
wobec ludzi, jak i zwierząt. Placówka angażuje się 
w rozmaite akcje charytatywne o zasięgu zarówno 
lokalnym, jak i ogólnopolskim. W ostatnim czasie 
nauczyciele „Bajki” zorganizowali 3 zbiórki, które 
spotkały s ię ze sporym odzewem ze s t rony 
przedszkolnych rodzin. 

Wszyscy wiemy, jak wielką rolę w wychowaniu 
d z i e c k a  o d g r y w a  o s o b i s t y  p r z y k ł a d 
rodzica/nauczyciela czy innego dorosłego. 
Pragniemy, by obecne młode pokolenia wyrosły na 
ludzi mądrych, uczciwych, zaradnych, a przede 
wszystkim dobrych. Żeby tak się stało, konieczne jest 
dostarczenie wychowankom właściwych wzorców. 
Dobroczynność jest postawą, którą dzieci powinny 
poznawać już od najmłodszych lat.

17 lutego to Światowy Dzień Kota, czyli pupila 
wszystkich przedszkolaków. Z tej okazji zorganizowana 
została zbiórka na rzecz wolnożyjących kotów z terenu 
gminy Witkowo.

W dniach 8-19 lutego dzieci wraz z rodzicami 
przyniosły dla kociaków prezenty w postaci karmy, 

W dniach 10-12.03.2021 pod hasłem „Witkowskie 
przedszkolaki wspierają zwierzaki” przeprowadzona 
została zbiórka na rzecz psów i koni ze stowarzyszenia 
„Zakątek Weteranów” w Gierłatowie. Jest to pierwsze 
miejsce w Polsce, gdzie zwierzęta pracujące 
w służbach mundurowych, po przejściu w stan 
spoczynku, znajdują prawdziwy dom. Rodzice i dzieci 
z przedszkola „Bajka” okazali ogromne wsparcie, 
przynosząc świeże owoce i warzywa dla koni oraz 
zabawki dla psiaków. Zgromadzone dary przekazała 
osobiście Dyrektor przedszkola – Pani Iwona 
Piórkowska.

Milena Wejerowska

Pomaganie dostarcza wielu pozytywnych emocji 
nie tylko osobom obdarowanym, ale – przede 
wszystkim – darczyńcom. Jak widać, w naszej 
przedszkolnej rodzinie nie brakuje osób o wielkim sercu. 
Pokazujmy dzieciom dobro, bądźmy przykładem, 
który warto naśladować. Pomaganie jest cenne 
i warto pomagać, do czego gorąco wszystkich 
zachęcamy!

żwirku, ręczników, kocyków, mleka i środków czystości. 
Organizatorki zbiórki: Magdalena Glapka i Angelika 
Zawodna przekazały dary Pani Kamilli Janke, która 
opiekuje się bezdomnymi kotami na terenie naszej 
gminy.

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi, w dniach 
15-26.03.2021 przedszkolaki wraz z rodzicami ochoczo 
włączyli się do akcji „Zbiórka dla DPS”. Tym razem 
adresatami zbiórki byli podopieczni Domu Pomocy 
Społecznej w Mielżynie. Wsparcie dotyczyło głównie 
artykułów chemicznych – wskazanych przez Dyrektora 
placówki – s. mgr Sabinę Koszek, jako najbardziej 
potrzebnych. Zgromadzone dary zostały przekazane 
potrzebującym w Wielki Czwartek, wraz z życzeniami 
z okazji Świąt Wielkanocnych.

Zajęcia na świeżym powietrzu były dla dzieci wielką 
frajdą, dlatego serdecznie dziękujemy Pani Wiośnie za 
to, że obdarowała nas piękną pogodą i pozwoliła 
tego dnia bawić się na dworze. Mamy nadzieję, że 
spędzimy jeszcze wiele radosnych chwil, biegając po 
trawie w ciepłych promieniach słońca. 

i „Czerwonych” dzielnie rywalizowały w takich 
konkurencjach jak: bieg z taczką, toczenie piłki, 
wyścig zajączków, bieg z pisanką, zbieranie 
smakołyków do koszyczka, rzut do celu oraz spacer 
z woreczkiem na głowie. Walka była bardzo 
wyrównana, a dzieciom nie brakowało sportowego 
d u c h a !  O s t a t e c z n i e  z w y c i ę ż y ł a  d r u ż y n a 
„Czerwonych”, zdobywając o 1 punkt więcej od 
rywali.

Na wszystkich uczestników czekały dyplomy, 
słodkości oraz niespodzianka: bańki mydlane XXL. 
Zabawy było co niemiara podczas samodzielnego 
tworzenia baniek, a dobry humor nie opuszczał 
przedszkolaków do końca dnia.

Milena Wejerowska



 Kamila Dolata, Wiesława Tylkowska 

22 marca br. w Przedszkolu Miejskim „Bajka” 
w Witkowie odbyło się uroczyste „Powitanie wiosny”. 
Z tej okazji 4,5-latki z grupy „Smerfy” przygotowały 
wiosenne przedstawienie. 

„Czym powitać cię wiosenko, gdy zielona 
wracasz znów, chyba tańcem i piosenką, bo to milsze 
jest od słów”.

Sala zajęć zamieniła się w wielką barwną łąkę, 
pełną kwiatów, ptaków i owadów. Dzieci przebrane 
za bociany, żabki, biedronki i motylki – tańcem, 
wierszem, konkursami i  p iosenką przywitały 
najpiękniejszą porę roku – Wiosnę. Nie zapomniały przy 
tym o uroczystym pożegnaniu zimy, której symbolem 
była kukła Marzanny, bogini zła i zimna. Ogromne 
e m o c j e  w ś r ó d  d z i e c i  w z b u d z i ł y  j u ż  s a m e 
przygotowania, które rozpoczęły się dużo wcześniej niż 
kalendarzowe nadejście wiosny. Podczas pobytu 
w ogrodzie przedszkolaki szukały oznak nowej pory 
roku, uczyły się wierszy i piosenek o tematyce 
wiosennej, z wielkim zaangażowaniem pomagały 
w wykonaniu kukły Marzanny oraz kolorowych, 
wiosennych Gaików. Nie zabrakło również prac 
plastycznych dotyczących zwiastunów wiosny. 

Podczas wiosennego przedstawienia dzieci 
radośnie śpiewały piosenki o wiośnie i skandowały 
hasła: „Precz zimo zła…”, „Wiosno przybywaj, nie 
zwlekaj, każdy na Ciebie już czeka…” W ten sposób 
chciały wyrazić swoją ogromną radość z nadejścia 
upragnionej wiosny. Aby tradycji stało się zadość, 
Mar zanna  zos ta ła  u roczy śc ie  pożegnana. 
Przedszkolaki głośnym okrzykiem: „Marzanno, 
Marzanno, ty zimowa panno, Ciebie pożegnamy, 
wiosnę powitamy!” – odstraszyły zimę z nadzieją, 
że upragniona wiosna na dobre pozostanie wśród nas 
i zazieleni łąki, drzewa i trawy oraz pozwoli rozkwitnąć 
kwiatom! Serdecznie dziękujemy rodzicom za 
zaangażowanie w przygotowanie pięknych, 
kolorowych strojów. 

„Powitanie Wiosny” 
w Przedszkolu Miejskim „Bajka” w Witkowie

 Więcej informacji o działalności przedszkola
 przedszkolebajka.edu.pl
 Zeskanuj zamieszczony kod QR 
 aby przejść na stronę internetową 



Stało się tradycją, że w marcu w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Witkowie przypominamy życie 
i zasługi Patrona naszej szkoły, Adama Borysa. Tydzień 
z Patronem Szkoły pod hasłem „Pamiętamy” trwał od 
22 do 26 marca. 

W tym roku szkolnym ze względu na pandemię 
i nauczanie zdalne odbywał się online. Mimo tego, 
uczniowie z dumą i zaangażowaniem wzięli udział 
w różnych inicjatywach, które pozwoliły im na 
kreatywność i zaprezentowanie swoich talentów 
muzycznych, plastycznych, fotograf icznych, 
literackich, recytatorskich, a nawet krawieckich. 

C i e k a w y m  p r z e d s i ę w z i ę c i e m  d l a  c a ł e j 
społeczności uczniowskiej był Konkurs Fotograficzny 
„Patriotyzm współcześnie”. Jego celem było 
opowiedzenie poprzez fotografię, jak wyrażamy to, 
k im je s teśmy ,  czym d la  nas  je s t  poczuc ie 
przynależności narodowej, jaki wymiar ma patriotyzm 
– wartość, która była najważniejsza w życiu naszego 
Patrona. Nadesłane zdjęcia prezentują uczniów, ich 
rodziny, najbliższe otoczenie, lub dalsze – poznawane 
podczas podróży po Polsce. Świetnie obrazują 
postawy obywatelskie młodych ludzi .  Prace 

D l a  na j m łod s zy c h  uc zn i ów  z  k l a s  I  –  I I I 
przygotowaliśmy Konkurs Plastyczny „Zakładka 
z Patronem”. Nasi  artyści  wykazal i  s ię dużą 
pomysłowością. Przygotowane prace są piękne 
i wyjątkowe, dlatego jury postanowiło nagrodzić 
wszystkie nadesłane zakładki . Na pewno będą one 
służyły dzieciom do czytania książek i  będą 
przypominały, kim był Adam Borys. 

 
Tydzień z Patronem Szkoły

konkur sowe mia ły  wymiar  n iepowtarza lny , 
indywidualny i osobisty, dlatego organizatorzy 
nagrodzili wszystkich młodych fotografów. 

W ramach Tygodnia z Patronem Szkoły został 
przeprowadzony również Konkurs Piosenki z Powstania 
Warszawskiego. Uczestnicy poznali utwory z czasów 
powstania, w którym uczestniczył także Adam Borys. 
W konkursie wyróżnione zostały dwie uczennice z klasy 
7b – Aleksandra Stondzik i Zofia Nowicka. 

Z kolei czwartoklasiści zmierzyli się z rymem, 
uczestnicząc w Konkursie Poetyckim pod hasłem 
„Portret Adama Borysa słowem malowany”. Okazało 
się, że mamy w szkole wiele poetyckich talentów! 
Poziom utworów był bardzo wyrównany. I miejsce 
zajął Tymon Łasiński z kl. IV b, II równorzędnie Bartosz 
Kubacki z kl. IV a i Joanna Sierszulska z kl. IV b, a III – Klara 
Warkocka i Maja Nowak – obie uczennice z klasy IV b. 
Wyróżnienie otrzymała Ewelina Gromadzińska z kl. IV a. 

Również w świet l icy obchodzono Tydzień 
z Patronem Szkoły. Dzieci wysłuchały opowieści 
o powstaniu warszawskim pt. „Opowiedz mi, proszę…” 
i wykonały opaski powstańcze na rękę. 

26 marca br. na zakończenie obchodów Tygodnia 
z Patronem Szkoły, przedstawiciele społeczności 
szkolnej złożyli kwiaty w Kąciku Patrona i na Jego 
grobie na witkowskim cmentarzu. Tego samego dnia 
odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium 
Naukowego Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo. 
Laureaci tego wyróżnienia udowodnili, że ideały 
życiowe Patrona szkoły są dla nich motywacją do 
zdobywania wiedzy i osiągania sukcesów. 

Szkoła Podstawowa nr 1 

Ogromne gratulacje i podziękowania należą się 
wszystkim uczniom naszej szkoły, którzy włączyli się 
w obchody Tygodnia z Patronem Szkoły, dając w ten 
sposób piękne świadectwo przynależności do 
społeczności szkolnej. Dziękujemy też nauczycielom za 
zaangażowanie i przygotowanie wyjątkowych dni 
z Patronem. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia 
efektów naszych działań na profilu szkoły na 
Facebooku oraz na stronie internetowej SP 1. 

im. Adama Borysa w Witkowie



Klasy II: I m-ce Maja Szeszycka 2a, Michalina 
Morawiec 2a, Emilia Trzcińska 2b, Kornelia Borys 2a, 
II m-ce Julia Kowalska 2a, Jagoda Zawieja 2b, III m-ce 
Maksym Kierzkowski 2a, Kacper Bełdzikowski 2b, 
Mateusz Błaszak 2b.

Wyniki konkursów: Klasy I: I m-ce Natan Bednarek 
1b, II m-ce Lena Losik 1a , III m-ce Alan Małecki 1a.

 Dzieci z klas 1, 2 i 3 wzięły udział w konkursie 
pt. „W krainie figur geometrycznych” . 

Klasy III: I m-ce Karolina Korytek 3b, Zuzanna Bala 
3b, II m-ce Sebastian Dziel 3b, Fabian Stupczyński 3a, 
Zuzanna Gozdawska 3a, III m-ce Marysia Zamiar 3b, 
Julia Bala 3b, Szymon Stańczak 3a, Gabriela Jóźwiak 
3b, Nataniel Biadasz 3b.

Uczniowie klas czwartych mogli spróbować swoich 
sił w konkursie „Liczby na skrzyżowaniu”. Musieli oni 

W dniach 15-19 marca 2021 r .  w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie trwał 
Tydzień Matematyczny. Uczniowie wzięli udział 
w konkursach matematycznych przygotowanych dla 
nich przez nauczycieli matematyki. 

 
Tydzień Matematyczny

Urszula Błach, Anna Boruta

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. 

Na poziomie klas siódmych najlepsi to: I m-ce 
Antoni Tomczak 7 c, II m-ce Julia Marczak 7c, 
Franciszek Szymczak 7c, Mateusz Wabiński 7a, III m-ce 
Kacper Wojciechowski 7 c.

Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Uczniowie sprawnie rozwiązywali zadania, dobrze się 
bawili, ale przede wszystkim myśleli i liczyli. 

Najstarsi uczniowie w konkursie „Księga szyfrów” 
rozszyfrowywali zakodowane wiadomości. Wygrywał 
ten, kto pierwszy rozwiązał działania matematyczne 
i rozkodował hasło. Z tym najlepiej w klasie szóstej 
poradzili sobie uczniowie: I m-ce Filip Kosz 6a, II m-ce 
Magdalena Szczepańska 6a, III m-ce Zuzanna 
Tomczak 6a . 

wykazać się sprawnym liczeniem i odczytać hasło 
ukryte w krzyżówce. Najlepsi w tym okazali się: I m-ce 
Hubert Dranikowski 4a, II m-ce Sebastian Matczak 4a, 
Wiktor Cieśliński 4b, III m-ce Kacper Czajkowski 4b.

Ponieważ obchody tygodnia przyrodniczego 
odbywały się zdalnie, dla wszystkich uczniów zostały 
przygotowane gry interaktywne, pozwalające 

W ramach zajęć edukacyjnych odbyły się tzw. 
„Lekcje z klimatem”, gdzie uczniowie klas 4-7 
poznawali szczegółowe informacje związane 
z  zagadn ien iami  k l imatycznymi  w  ramach 
zrealizowanych tematów: np. Był sobie dom, Nasze 
klimatyczne drzewo czy Nasza misja to mniejsza emisja. 
W klasach młodszych także zagadnienia związane 
z ochroną Matki Ziemi były poruszane. 

W dniach 19-23 kwietnia 2021 r. odbył się Tydzień 
Przyrodniczy pod hasłem „Jedynka” z klimatem. 
W tych dniach poruszana była szeroko rozumiana 
tematyka związana z klimatem, przyczynami 
i skutkami zmian klimatycznych oraz działaniami, 
które mogą chronić nasz klimat. 

Aby ułatwić przyswajanie nowych treści , 
organizatorzy przygotowali szereg materiałów 
wizualnych, które systematycznie pojawiały się na 
naszym szkolnym facebook-u. W ramach pakietu 
„O klimacie w pigułce” opracowano zestaw notatek 
graficznych dotyczących następujących treści: 
przyczyny i skutki zmian klimatu, jestem świadom 
i chronię klimat, jak dbać o Matkę Ziemię oraz mity 
o  z m i a n a c h  k l i m a t y c z n y c h .  O p r ó c z  t e g o 
przygotowano krótki f i lmik ukazujący rekordy 
klimatyczne na świecie i w Polsce oraz eBooka pod 
tytułem „Ciekawostki o klimacie i pogodzie”. 

 
„Jedynka” z klimatem

sprawdzić zdobytą wiedzę. Były to m.in. gry: Czy znasz 
klimatyczne rekordy?, Jestem świadom i chronię 
Błękitną Planetę, Milion dla Matki Ziemi oraz Wielki Quiz 
Klimatyczny. Nie zabrakło także wirtualnego escape 
roomu pod tytułem „Ratujmy świat”.

Reasumując należy stwierdzić, że cele zostały 
w pełni zrealizowane, a uczniowie wiedzą, jak ważna 
jest troska o nasze środowisko życia, a przede 
wszystkim potrafią chronić naszą planetę Ziemię. 

W czwartek, kiedy przypadał Światowy Dzień Ziemi, 
dorośli oraz uczniowie złożyli specjalne życzenia 
Matce Ziemi. Miejmy nadzieję, że się one wszystkie 
spełnią!

Tomasz Majchrzak



Dwudziestego maja 1928 roku odbył się w Poznaniu 
zjazd kółek rolniczych z całej Wielkopolski. Brało 
w nim udział ponad sześć tysięcy rolników ze 
wszystkich zakątków regionu. Ciekawość uczestników 
wzbudzały nadchodzące obchody 50-lecia 
Witkowskiego Kółka Rolniczego jakie miały się odbyć 
18 czerwca tego roku.

Jedna z wielkopolskich gazet pisała o zbliżającej się 
rocznicy – „należy spodziewać się, iż jutrzejsza 
uroczystość w Witkowie t. j. w mieście, które pod 
w z g l ę d e m  p a t r i o t y z m u  i  u ś w i a d o m i e n i a 
obywatelskiego, zajmuje jedno z pierwszych miejsc 
w Wielkopolsce, skupi całe zastępy braci rolniczej 
i zamieni się w ogromne echo tych haseł, które 
rzucono na Zjeździe w Poznaniu”.

Miasto tego dnia było udekorowane bramami 
triumfalnymi, napisami o charakterze religijnym 
i świeckim, wszędzie były porozwieszane girlandy, 
a niemal z każdego domu powiewała biało-czerwona 
flaga. Witkowską uroczystość miała uświetnić 
obecność biskupa Antoniego Laubitza i poświęcenie 
przez niego nowego sztandaru witkowskiego kółka. 
Około godziny jedenastej jego członkowie i delegaci 
z zaprzyjaźnionych kółek powiatu gnieźnieńskiego 
i innych zebrali się przed „Rolnikiem”. Stąd udano się 
z banderą konną złożoną z 40 synów gospodarzy 
i orkiestrą 69 Pułku Piechoty z Gniezna na nabożeństwo 
do kościoła. Towarzyszył temu przemarszowi nowy, 
barwny sztandar z wyhaftowanym na jednej stronie 
napisem Kółko Rolnicze w Witkowie 1878-1928 oraz 
patronem rolników – modlącym się świętym Izydorem 

Jubileusz 50 – lecia 
Witkowskiego Kółka Rolniczego 

i orzącymi za nim pługiem aniołami. Na drugiej 
widniała Matka Boska Częstochowska, pod nią dwaj 
kmiecie przysięgający na skrzyżowane kosy i napis 
Błogosław Matko Ojczyste Łany i Kraj Kochany. 
Poświęcenia sztandaru dokonał ksiądz biskup Laubitz. 
Sumę uświetnił występ chóru witkowskiego pod 
batutą Stanisława Burego, a mszę odprawił ksiądz 
proboszcz Maksymilian Mrugas z Niechanowa. Od 
godziny 12-14 odbyło się w sali Domu Katolickiego 
zebranie jubileuszowe. Zagaił je sędziwy, długoletni 
członek i prezes kółka Walenty Stanek z Małachowa. 
Przywitał biskupa i wszystkich obecnych. Powołano 
także prezydium zebrania w składzie: Józef Czabajski 
i Kazimierz Perlik jako sekretarze, a na ławników 
Kostenckiego z Nidomia i Roszaka z Trzemeszna. Ksiądz 
biskup w swoim wystąpieniu życzył wszystkim obfitych 
plonów, solidarności, czujności i wezwał zebranych do 
wytężonej pracy w oparciu o najnowsze techniki rolne. 
W dalszej części zebrania sekretarz kółka Józef 
Czabajski przedstawił staranne sprawozdanie 
z działalności kółka za miniony okres. Okazało się, że 
jest ono najl iczniejsze z wielkopolskich i l iczy 
110 członków. Zarząd tworzą – Walenty Stanek jako 
prezes, Stanisław Stanek – wiceprezes, Józef Czabajski 
– sekretarz, Marcin Woźniak – skarbnik oraz Józef 
Marciniak i Franciszek Garstka jako ławnicy. 

Jubi leuszu gratu lowal i  dz iałaczom kółka 
m. in. starosta gnieźnieński Tomasz Łyskowski, Ignacy 
Knas t  jako  cz łonek  Za r ządu  Powiatowego 
Wielkopolskich Towarzystw Kółek Rolniczych, 
p. Pokrzywnicka w imieniu witkowskiego Koła 
Włościanek, Stanisław Gaworzewski jako dyrektor 
Banku Ludowego, Jan Sobiech w imieniu Rady 
Głównej W. T. K. R. 

Około 10 zebranych przybiło swoje gwoździe 
pamiątkowe do sztandaru. Wręczono także dyplomy 
pamiątkowe trzem rolnikom: Walentemu Stankowi 
z Małachowa, Józefowi Graczykowskiemu z Witkowa 
i Marcinowi Gąsiorowskiemu z Gorzykowa. Po zebraniu 
udano się na poczęstunek do lokalu p. Kazimierskiego, 
gdzie w pięknie udekorowanej sali nakryto stoły dla 
250 osób. Czas spędzany na rozmowach, wymianie 
doświadczeń umilała orkiestra 69 Pułku Piechoty. 
Po obiedzie nastąpiło przejście na strzelnicę Bractwa 
Kurkowego, gdzie rozegrano konkurencje sportowe 
i urządzono zawody strzeleckie. Uroczystość uświetnili 
swoją obecnością tak zacni goście jak: ksiądz 
proboszcz Witold Nowakowski z Kędzierzyna, 
właściciel ziemski Tadeusz Krzyżanowski z Ruchocina, 
hrabia Leon Żółtowski z Niechanowa, dyrektor dóbr 
niechanowskich Zygmunt Otmianowski, major 
Wacław Szyller z 69 Pułku Piechoty z Gniezna, 
kierownik szkoły w Niechanowie Romuald Kowalski, 
Wacław Konieczyński zasłużony dla Powstania 
Wielkopolskiego w Witkowie i wielu innych. Cały 
jubileusz zakończyła zabawa taneczna.

Pojawia się pytanie o losy sztandaru i osób 
w poczcie sztandarowym na zdjęciu. Jeśli ktoś 
z Czytelników posiada informacje na temat dalszych 
losów sztandaru, zna personalia osób uwiecznionych 
na fotografii prosimy o kontakt. Adres e-mail 
salahistoriiwitkowa@wp.pl lub ugim@witkowo.pl

 
Mariusz Zborowski

Sztandar witkowskiego Kółka Rolniczego
na strzelnicy Bractwa Kurkowego.
Sztandar witkowskiego Kółka Rolniczego
na strzelnicy Bractwa Kurkowego.



Odkrywamy kolejne nieznane
karty naszej brackiej historii…

z Cieleckich Działyńska. Kolejne potwierdzenie 
nadanych przywilejów następuje w dniu 25 lutego 
1746 r. przez Antoniego Sułkowskiego (1735-1764), 
wojewodę gnieźnieńskiego, generała – majora wojsk 
koronnych. Kopia tego Statutu, wraz z jego 
tłumaczeniem jest dostępna na naszej stronie 
internetowej. W 1766 r. Antoni Sułkowski żeni się 
z Marianną Działyńską i poprzez wniesiony przez żonę 
posag (prowent) staje się właścicielem majątku 
Witkowo. Do tej pory uważaliśmy, że jest to jedyny 
Statut z tamtego okresu, bo tak wskazywały 
posiadane dokumenty. W tym czasie brak nam było 
wiedzy, co zawierają dokumenty archiwalne Pruskiej 
Rejencji w Bydgoszczy, wydziału spraw wewnętrznych 
od roku 1834 do 1911 r. Pierwszy tłumaczony dokument 
i jest już pierwsza niespodzianka! Okazuję się, że 
w teczce znajduje się dokument, który jest niczym 
innym, jak Statutem z 1760 roku i dotyczy on naszego 
Bractwa. W pierwszych słowach dokumentu z dnia 
22 maja 1760 roku, a więc napisanego 261 lat temu 
czytamy: „Do wiadomości tych, którym na tym zależy 
i są zainteresowani, oraz dla tych, którzy powinni to 
wiedzieć, za zgodą i przyzwoleniem Dziedziczki Pani 
Hrabiny Konstancji Działyńskiej, Wojewodziny 
Malborskiej, do wiadomości wszystkich, podpisani to 
przekazują. W imię Przenajświętszej i Przechwalebnej 
Trójcy św. To Bractwo Strzeleckie, już ustanowione 
zostało, z tym, że teraz wszyscy Bracia, aby mieć 
właściwy, porządny Związek, koniecznie powinni się, 
zachować i postępować w sposób właściwy, zgodnie 
z tym co podpisaliśmy w nowych artykułach, w skrócie 
wymienionych i opisujących jak postępować:….”. 
Dalsza część dokumentu zawiera dziewiętnaście 
artykułów, które w sposób bardzo konkretny 
i szczegółowy określają zasady postępowania 
członków bractwa w różnych sytuacjach, oraz 
określają ich prawa i obowiązki. Statut, też w swoich 
artykułach określił wysokość wszystkich opłat, wpłat 
i kar pieniężnych, oraz sposób przechowywania 
i wydatkowania posiadanych środków finansowych, 
będących do dyspozycji Bractwa. Cały tekst Statutu 
zamieszczam pod tekstem tego artykułu i zachęcam 
do zapoznania się z nim. Czytając go miejmy 
świadomość tego, że tekst ten powstał 260 lat temu, 
a tak naprawdę oprócz stylu, pisowni i ducha historii, 
nic nie stracił na swojej aktualności.

Prezes Zarządu i Hetmana Bractwa
 Bogusław Mołodecki 

Statut z 1760 r.
W imię Przenajświętszej i Przechwalebnej Trójcy św.

Do wiadomości tych, którym na tym zależy i są 
zainteresowani oraz dal tych, którzy powinni to 
wiedzieć, za zgodą i przyzwoleniem Dziedziczki Pani 
Hrabiny Konstancji Działyńskiej, Wojewodziny 
Malborskiej, do wiadomości wszystkich, podpisani to 
przekazują. To Bractwo Strzeleckie, już ustanowione 
zostało, z tym, że teraz wszyscy Bracia, aby mieć 
właściwy, porządny Związek, koniecznie powinni się, 
zachowywać i postępować w sposób właściwy, 
zgodnie z tym co podpisaliśmy w nowych artykułach, 
w skrócie wymienionych i opisujących ja postępować:

Niestety, sytuacja związana z pandemią zmusiła 
nas do zmiany planów odnośnie obchodów tych tak 
ważnych d la nas  roczn ic.  N ie odbędą s ię , 
prawdopodobnie główne uroczystości planowane 
we wrześniu, oraz inne imprezy okolicznościowe 
planowane do realizacji w ciągu roku. W tym roku 
planowaliśmy prezentacje przeszło stu archiwalnych 
d o k u m e n t ó w  K r ó l e w s k o  P r u s k i e j  R e j e n c j i 
w Bydgoszczy, wydziału spraw wewnętrznych od roku 
1834 do 1911 r., które po przeprowadzeniu kwerendy 
odnalazłem w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. 
Dokumenty te, dzięki ciężkiej i żmudnej pracy naszego 
członka honorowego Pawła Knasta zostały 
przetłumaczone na język polski i dzisiaj są ogromną 
kopalnią wiedzy o działalności Bractwa w tych nie 
przychylnych czasach życia pod pruskim zaborem. 
Walk i  je j  cz łonków z  german i zac ją ,  wa lką 
o zachowanie polskiego języka i tradycji w Bractwie 
oraz udziału w zrywach niepodległościowych 
w różnych powstaniach tamtego okresu. Te wszystkie 
działania w końcowym efekcie doprowadziły, po 
wygranym Powstaniu Wielkopolskim do odzyskania 
niepodległości i czynnego udziału naszych członków 
w tworzeniu i odbudowie naszej małej ojczyzny. 
Wszystkie te działania naszych członków, zacnych 
i zasłużonych mieszkańców naszego miasta, zostały 
potwierdzone w archiwalnych dokumentach, których 
kopie znajdują się w naszym posiadaniu. Z tego 
powodu też, podejmę się próby w cyklu kilku artykułów 
przedstawić czytelnikom oraz naszej lokalnej 
społeczności na postawie posiadanych dokumentów 
źródłowych wybrane ciekawe fakty z historii naszego 
Bractwa oraz przypomnieć członków naszego 
Bractwa, którzy w sposób szczególny i wyjątkowy 
przyczynili się do rozwoju naszego miasta. Zacznijmy 
więc od początku. Historia Bractwa rozpoczyna się od 
dnia 14 września 1742 r., kiedy to hr. Jakub Działyński 
(1709 -1756), właściciel i założyciel naszego miasta, 
nadaje osobnym dokumentem, przywileje dla 
Bractwa Strzeleckiego. Ten Statut, bo tak go trzeba 
traktować, jest pierwszym oryginalnym dokumentem, 
który zachował się do dnia dzisiejszego, jest 
p r zechowywany w Arch iwum Pańs twowym 
w Poznaniu. Przywileje dla Bractwa Strzeleckiego po 
śmierci Jakuba Działyńskiego w 1763 r. potwierdza 
własnoręcznym podpisem wdowa po nim Konstancja 

W tym roku mieliśmy uroczyście świętować 10 lat 
od wznowienia działalności, a w przyszłym roku 280 
lecie istnienia naszego Bractwa. Bractwo jest, jak 
potwierdzają to oryginalne archiwalne dokumenty, 
najstarszą organizacją działającą w naszym mieście 
i tak bardzo historycznie z nim związaną. 



Jest mocno i stanowczo zakazane, aby jeden Brat, 
przeszkadzał, utrudniał drugiemu w rywalizacji o udział 
w finale, inaczej płaci 3 grosze.

VIll. Artykuł.

W przypadku choroby Brata strzeleckiego, którego syn 
nie może za niego strzelać, z powodu zbyt młodego 
wieku - młokos, uwzględniając okoliczności, może on 
poprosić i upoważnić innego Brata strzeleckiego, aby 
w jego imieniu, miał możliwość, darmowego strzelania 
za niego.

X. Artykuł.

Każdy z Braci Strzeleckich, powinien wiedzieć, że ma 
obowiązek w tym samym dniu, ich królewskiego 
strzelania do tarczy, być razem z innymi w tutejszym 
kościele parafialnym, na Mszy św., wysłuchać kazania 
i otrzymać błogosławieństwo.

Wiedzieć o tym, że pierwsze trzy strzały wolne, ma Dwór 
(Dziedzic), a po nim poprzedni Król i on ma cztery 
strzały, po Królu następuje miejscowy sędzia 
i Magistrat, a potem Starsi Bracia wg. Rangi 
a następnie pozostali Bracia wymienieni w rejestrze 
strzelców i każdy ma po trzy strzały.

Wszyscy Bracia Strzeleccy, mają obowiązek, 
przestrzegać starszeństwa, rangę wg. Stopni i podążać 
za nimi w honorowym pochodzie na miejsce strzelania.

 V. Artykuł.

Nie powinien, żaden z Braci, pod żadnym pozorem, 
używać niewłaściwego, nieprzyzwoitego słowa, ani 
przysięgać lub przeklinać. Inaczej obciążyć go karą 
jednego flr. gore.

IX. Artykuł.

l . Artykuł.

III. Artykuł.

IV. Artykuł.
Każdy z Braci, musi wiedzieć, że kiedy podchodzi do 
strzału a karabin zawiedzie, (nie strzeli), to ma on 
prawo, oddać jeszcze raz wolny strzał bez opłaty kary, 
a następny (drugi) raz kara wynosi 3 grosze, trzeci raz 
kara wynosi 6 groszy, czwarty raz strzał wygasa, 
przepada (traci prawo).

II. Artykuł.

VI. Artykuł.

VII. Artykuł.
Bracia strzelcy, powinni się wspierać, ale poddanie się 
drugiemu aby pokonać i zostać Królem strzelania, jest 
obciążone karą pół tony piwa.

Nie zezwala się, na strzelanie, w imieniu, zastępstwie 
nieobecnego Brata strzeleckiego.

Gdy Brat, który zostaje Królem strzelania, a nie chce go 
zatrzymać dla siebie to może go sprzedać innemu 
Bratu, który go zechce.

Tarcza, do tego królewskiego strzelania, jest oddalona 
120 kroków, od miejsca strzelania.

XI. Artykuł.

XII. Artykuł.
Każdy Król strzelania, ma zobowiązek, srebrny Klejnot 
lub Tarczę srebrną powiększyć o ogniwo - element 
srebrny, wartości jednego talara tj. 8 flr. gore 
Po strzelaniu i tryumfalnym powrocie jest zobowiązany, 
dla braci, wydać skromną kolację i wydać jedną tonę 
warzonego piwa.

XIV. Artykuł.

Każdy Brat, powinien w określonym czasie wiedzieć, 
aby innych z Panem nie mylić, bo inaczej będzie 
obciążony karą 15 groszy.

W przypadku,  gdy żona lub dz iecko B rata 
strzeleckiego, odeszli z powodu śmierci, to inni Bracia, 
powinni złączyć się z nim w żałobie i towarzyszyć do 
grobu, chyba że któryś będzie chory, lub ważne 
sprawy na to nie pozwolą, ale wcześniej o tym 
zamelduje. Inaczej, kara jest 12 gr. pol.

XV. Artykuł.
żaden z Braci strzeleckich, nie może być dopuszczony 
do strzelania, bez zachowania kolejności wg. rangi, 
starszeństwa i stopni, tylko wg. rejestru - listy strzelania 
i tylko gdy zostanie wywołany. Inaczej musi zapłacić 
karę 6 groszy, a zapłacenie kary, nie jest zgodą na 
strzelanie ani na czynności dostosowania do strzelania. 
Powinien on sam, zrobić przerwę, odejść i poprosić 
Braci o pomoc, tak by inni Bracia, nie musieli czekać na 
jego strzeleckie zachowanie.

XVI. Artykuł.
Zakazuje się komukolwiek, dołączać do Brata i prosić 
innych, aby to robili, do czasu gdy pozwoli na to 
Bractwo (Towarzystwo).

XIII. Artykuł.

Na wkupne do Bractwa Strzeleckiego, każdy 
zobowiązany jest dać do skrzyni - skarbca 10 zł. pol. 
Wszystkie opłaty wpłaty, kary, należy złożyć 
w pilnowanej skrzyni - skarbcu Bractwa i postępować 
z nimi uczciwie i zgodnie z wspólnymi decyzjami.

XVII. Artykuł.

XVIII. Artykuł.

XIX. Artykuł. 

Każdy Brat musi być właścicielem swojej strzelby, bo 
inaczej nie wolno mu strzelać.

Do przynależności do Bractwa strzeleckiego, 
dopuszcza się, wszystkich miejscowych strzelców, 
którzy zostali wybrani, ale muszą zostać zatwierdzeni, 
uznani przez Magistrat.

Witkowo, dnia 22 Maja 1760 r.

 Więcej informacji o działalności KBS na                  
 www.bractwokurkowe.witkowo.pl
 Zeskanuj zamieszczony kod QR 
 aby przejść na stronę internetową 



Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo zaprasza 
dorosłych mieszkańców gminy do wypełnienia 
ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na 
temat najważniejszych problemów społecznych, 
występujących na terenie gminy i miasta Witkowa.

Wojciech Mól Kierownik MGOPS Witkowo

Ankieta jest anonimowa a zebrane informacje 
posłużą wyłącznie sporządzeniu zbiorczych zestawień 
i zostaną wykorzystane do określenia potrzeb 
i wyznaczenia kierunków działań samorządu 
w zawartych w obecnie opracowywanej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
i Miasta Witkowa na lata 2022 – 2030.

Poprzez specjalny link, anonimową ankietę można 
wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, 
komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, 
które posiadają dostęp do internetu. Wystarczy kliknąć 
w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie 
kliknąć „wyślij”.

Formularze ankiety w wersji papierowej można 
pobrać i złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 4.

Link do formularza online: https://witkowo-
mieszkancy.webankieta.pl

Weź udział w ankiecie dotyczącej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 Ankieta dostępna pod adresem
 witkowo-mieszkancy.webankieta.pl
 Zeskanuj zamieszczony kod QR 
 aby przejść do ankiety

Na podstawie art. 15 zzzzzn1 ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 ,  innych chorób zakaźnych o raz 
wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020. 
1842. tj. z późn. zm.), zawiadamiam o wstrzymaniu 
biegu terminów załatwiania spraw o udostępnienie 
informacji publicznej, prowadzonych w Urzędzie 
Gminy i Miasta Witkowo w okresie od 29 marca 2021 r. 
do 28 kwietnia 2021 r.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 15zzzzzn1 ust. 1 ww. ustawy W okresie 

obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego 
z powodu COVID-19 organ administracji publicznej 

Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów załatwienia
spraw o udostępnienie informacji publicznej

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 15 zzzzzn1 
ust.3 i ust. 4 wyżej powołanej ustawy:

• ogłoszenie niniejszego zawiadomienia wyłącza 
wywodzenie wobec organu administ racj i 
publicznej  środków prawnych dotyczących 
bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa 
strony do rozpoznania sprawy bez uzasadnionej 
zwłoki;

• czynności dokonane przez organ administracji 
publicznej w okresie, o której mowa w ust.1, są 
skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich 
stron;

może wstrzymać bieg terminów załatwiania spraw na 
okres nie dłuższy niż 30 dni, o czym zawiadamia strony. 
Art. 15 zzzzzn1 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że: 
zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, następuje 
poprzez umieszczenie go przez organ administracji 
publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej 
stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej 
oraz w widocznym miejscu w swojej siedzibie. 

• wstrzymanie biegu terminów załatwiania spraw 
dotyczy także spraw, do których stosuje się przepisy 
o milczącym załatwianiu sprawy.

/-/ Marian Gadziński
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo



UL. GNIEŹNIEŃSKA

WITKOWO

Obowiązek umieszczenia tabliczki
z numerem nieruchomości 

M a j ą c  n a  w z g l ę d z i e  b e z p i e c z e ń s t w o 
mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo przypominam 
o obowiązku umieszczenia na swojej posesji tabliczki 
z numerem porządkowym nieruchomości! 

Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem 
porządkowym należy do właścicieli nieruchomości 
z a b u d o w a n y c h  l u b  i n n y c h  p o d m i o t ó w , 

 Na tabliczce w miejscowościach posiadających 
ulice lub place, umieszcza się oprócz numeru 
porządkowego również nazwę ulicy lub placu. 
W miejscowościach nieposiadających ulic lub placów 
oprócz numeru porządkowego umieszcza się nazwę 
miejscowości.

W przypadku szczegółowych pytań proszę 
o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 
61 4777734 – Referat Rozwoju Lokalnego, Gospodarki 
Przestrzennej, Inwestycji i Dróg.

 Marian Gadziński
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Tabliczka z numerem porządkowym powinna być 
umieszczona w widocznym miejscu na ścianie 
frontowej budynku. W przypadku, gdy budynek 
położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, 
tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się 
również na ogrodzeniu.

uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków 
i wynika z art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 
2052 ze zm.).

Rusza nabór wniosków do konkursu 
„Równać Szanse – Małe Granty”!

● powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
● powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;

Wnioski  można składać do 1 czerwca br. do 
godziny 12.00, na projekty realizowane pomiędzy 
1 września 2021 a 31 stycznia 2022 roku.

Konkurs „Równać Szanse – Małe Granty” –  to 
szansa dla bibliotek, domów kultury i lokalnych 
organizacji pozarządowych na dotację w wysokości 
do 8  500 z ł .  Dotacja przyznawana jes t  na 
pięciomiesięczne działania młodych osób w wieku 
13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy 
mieszkańców.

Do aplikowania w konkursie uprawnione są 
instytucje i organizacje z miejscowości do 20 000 
mieszkańców:
● organizacje pozarządowe, zarejestrowane 
(w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub 
w ewidencji prowadzonej przez starostów; 

● Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub 
KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów. 

Konkurs ogłoszony został w ramach Programu 

Na stronie rownacszanse.pl znajdują się wszelkie 
niezbędne informacje dotyczące konkursu. 

„Równać Szanse” Polsko – Amerykańskiej Fundacji 
Wolności prowadzonego przez Fundację Civis 
Polonus.

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

/-/ Marian Gadziński

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.

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, 

Bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

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!

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

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.

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 SKORZĘCINIE PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA 
W DZIERŻAWĘ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI,

POŁOŻONEJ W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo działając na 
podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń 

przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta przy 
ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 2 kwietnia 2021 r.

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WITKOWO

OGŁOSZENIE








