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Ostatnie pożegnanie włodarza
We wtorek 29 grudnia 2015r. odbyły się uroczystości pogrzebowe wieloletniego
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Krzysztofa Szkudlarka. Nabożeństwo
pogrzebowe odbyło się o godzinie 12:30 w kościele p.w. św. Mikołaja
w Witkowie. Świątynia szczelnie wypełniła się wiernymi, delegacjami, pocztami
sztandarowymi, przedstawicielami instytucji, placówek oświatowych i organizacji
pozarządowych.

Po mszy świętej kondukt żałobny
prowadzony przez orkiestrę dętą oraz
Wojskową Asystę Honorową odprowadził śp.
Krzysztofa Szkudlarka na miejsce wiecznego

spoczynku. W ostatniej drodze burmistrzowi
towar zyszyli mieszkańcy Witkowa,
okolicznych gmin, rodzina, przyjaciele,
przedstawiciele lokalnych samorządów,
delegacje władz powiatowych, gminnych,
wojewódzkich, parlamentarzyści, służby
mundurowe, duchowni.
Zastępca burmistrza Marian Gadziński
wygłosił mowę pożegnalną w imieniu

Gminy Gniezno Włodzimierza Lemana, Wójta
Gminy Kiszkowo Tadeusza Bąkowskiego
i Wójta Gminy Mieleszyn Janusza
Kamińskiego.

Samorząd Gminy i Miasta Witkowa,
składa serdeczne podziękowanie wszystkim,
którzy brali udział w przygotowaniach oraz
towarzyszyli w ostatniej drodze zasłużonego

Ostatnie słowa pożegnania złożyła
Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Beata
Tarczyńska. Odszedł wielki człowiek, bardzo
dobry włodarz, wspaniały mąż i ojciec.
„Wszystko umiera, tylko pamięć dobrych
uczynków nie ginie”

samorządowca, gospodarza Gminy Witkowo
śp. Krzysztofa Szkudlarka.

wszystkich współpracowników, Mieszkańców
Gminy oraz przyjaciół. W imieniu Rady
Miejskiej w Witkowie burmistrza pożegnał
przewodniczący Rady Piotr Jóźwik.

Ponadto słowa podziękowania wygłosił
Eugeniusz Zamiar - Wójt Gminy Niechanowo
w imieniu Prezydenta Miasta Gniezna
Tomasza Budasza, Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno Krzysztofa Derezińskiego,
Burmistrza Miasta i Gminy Kłecko Adama
Serwatki, Burmistrza Miasta i Gminy
Czerniejewo Tadeusza Szymanka, Wójta
Gminy Łubowo Andrzeja Łozowskiego, Wójta

Więcej zdjęć znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

„Dla świata byłeś jego cząstką, dla nas całym światem”
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca
i życzliwości oraz uczestniczyli we
mszy św. i ceremonii pogrzebowej
naszego ukochanego Męża i Ojca

śp. Krzysztofa Szkudlarka
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym,
Delegacjom, za okazaną pomoc, współczucie,
kondolencje, wieńce i kwiaty serdeczne „Bóg zapłać”
Składają: żona Beata, Jagoda i Michał
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(S.A.)

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
W dniu 29 grudnia br. odbyła się kolejna, XI sesja Rady Miejskiej. W związku
z uroczystościami pogrzebowymi śp. Krzysztofa Szkudlarka - Burmistrza Gminy
i Miasta, po otwarciu sesji i stwierdzeniu quorum, p. Przewodniczący Rady
ogłosił przerwę w obradach, do dnia 30 grudnia, do godz. 12,00.

Śp. Krzysztof Szkudlarek
Urodził się 23 października 1961 roku w Poznaniu. Ukończył
studia wyższe na Akademii Rolniczej w Poznaniu
(mgr inż. rolnictwa) oraz studia podyplomowe na Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu.
W latach 1994 - 2002 był radnym Rady Miejskiej w Witkowie,
a od lipca 1994 roku do chwili śmierci Burmistrzem Gminy i Miasta
Witkowo.
Przez cały ten okres konsekwentnie i skutecznie realizował strategię
zrównoważonego rozwoju gminy, plany rozwoju i programy
uchwalane przez Radę Miejską w Witkowie. Dążył do zwiększania
zaplecza majątkowego Gminy i jej potencjału finansowego,
racjonalnie gospodarował przestrzenią, dbał o oświatę gminną,
bezpieczeństwo, środowisko ekologiczne i estetykę Gminy. Stwarzał
klimat sprzyjający rozwojowi przedsiębiorczości, aktywności
kulturalnej i sportowej, inwestował w strukturę komunalną
i socjalną. Nawiązywał współpracę z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego, różnych szczebli oraz współpracował z zagraniczną
Gminą Am Dobrock z Niemiec, Gminą Samgorodek z Ukrainy
i Gminą Geetbets z Belgii.
Krzysztof Szkudlarek należał do różnych organizacji
pozarządowych, wspierał ich działalność, inicjował tworzenie
nowych. Za swoją działalność otrzymał liczne medale i wyróżnienia.
Posiadał między innymi Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Medal
„Za zasługi dla obronności Kraju”, Złoty Medal „Za Zasługi dla
Pożarnictwa”, odznakę „Za Zasługi dla Oświaty” i wiele innych.
Otrzymał też inne honorowe wyróżnienia, między innymi: tytuł
Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Witkowo, Inwestor na
Medal, jako jeden z nielicznych samorządowców otrzymał Statuetkę
Godła Promocyjnego Orła Białego w kategorii gospodarny
samorządowiec, otrzymał tytuł „Wojtek Roku 2003”, „Europejczyk
Roku 2005” w kategorii gospodarz gminy, miasta i regionu.
Do końca swojego życia nie ustępował w trudnej pracy
samorządowca, zmarł 25 grudnia 2015 roku.
Dla nas pozostanie wiecznie żywy w słowach, wspomnieniach,
mijanych codziennie budynkach, pomnikach, drzewach …..

Postanowienie 282/2015 Komisarza Wyborczego w Poznaniu w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Witkowo
Informujemy, że w dniu 30 grudnia 2015r. Komisarz Wyborczy w Poznaniu wydał
postanowienie Nr 282/2015, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
Burmistrza Witkowa Pana Krzysztofa Szkudlarka. Postanowienie weszło w życie
z dniem podjęcia.
Zgodnie z art. 28e ustawy o samorządzie gminnym, wygaśnięcie mandatu burmistrza przed
upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem zastępcy burmistrza. Należy to rozumieć
w ten sposób, że wygaśnięcie mandatu uruchamia procedurę odwołania zastępcy z zachowaniem
okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
Zgodnie z art. 28f ustawy o samorządzie gminnym w przypadku wygaśnięcia mandatu
burmistrza przed upływem kadencji, jego funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo
wybranego burmistrza, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
Osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów ma kompetencje burmistrza, a jej
uprawnienia normuje art. 30 ust. 1 i 2 i art.31 ustawy o samorządzie gminnym. Swoje obowiązki
obejmuje z chwilą powołania. W przypadku wygaśnięcia mandatu burmistrza przed upływem
kadencji, przeprowadza się wybory przedterminowe na zasadach określonych w Ustawie z dnia
5 stycznia 2011r.Kodeks Wyborczy.
(E.K.)

Dalszą część sesji w dniu 30 grudnia
rozpoczęto od wysłuchania hejnału Gminy, po
czym minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego
Burmistrza.
Następnie głos zabrał Zastępca
Burmistrza Pan Marian Gadziński, który
podziękował za pomoc w zabezpieczeniu
logistycznym uroczystości pogrzebowej
Szefowi Sztabu 33. Bazy Lotnictwa
Transportowego w Powidzu ppłk Jackowi
Liszewskiemu, Panu Bogusławowi
Mołodeckiemu i dh. Gr zegor zowi
Barańskiemu. Podziękował wszystkim
radnym, sołtysom, przewodniczącym
zarządów osiedli, strażakom, Bractwu
Kurkowemu, przybyłym delegacjom
samorządowym, Wojskowej Asyście
Honorowej, Policji, Żandarmerii Wojskowej,
pocztom sztandarowym, delegacjom,
pr zedstawicielom zakładów pracy,
stowarzyszeń i mieszkańcom Gminy za
towar zyszenie w ostatniej drodze
wieloletniemu Burmistrzowi Gminy i Miasta
Witkowo śp. Krzysztofowi Szkudlarkowi.
Na wniosek Radnego p.Grzegorza
Kaźmierczaka, jednogłośnie poszerzono
porządek sesji o punkt dotyczący nadania
Centrum Kultury imienia Krzysztofa
Szkudlarka, po czym przystąpiono do
realizacji poszczególnych punktów porządku
sesji.
Rada Miejska wysłuchała informacji
przedstawionej przez Zastępcę Burmistrza
p.Mariana Gadzińskiego o działalności
międzysesyjnej, po czym podjęła następujące
uchwały:

 uchwałę Nr XI/84/2015 w sprawie
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2016 rok,

 uchwałę Nr XI/85/2015 o Gminnym
Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy i Miasta Witkowo na lata 2016-2020,

 uchwałę Nr XI/86/2015 o nadaniu nazwy
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rondu w Witkowie (sierż.Pilota Józefa
Skowrona),

 uchwałę Nr XI/87/2015 o zaliczeniu
drogi w Małachowie Kępym do kategorii dróg
gminnych,

 uchwałę Nr XI/88/2015 dotyczącą opłat
dla mieszkańców za gospodarowanie
odpadami (14,- zł za niesegregowane i 9,- zł
na segregowane),

 uchwałę Nr XI/89/2015 dotyczącą opłat
na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych
(200,-zł za niesegregowane i 130,-zł za
segregowane),

 uchwałę Nr XI/90/2015 o opłatach za
korzystanie z obiektu Centrum Kultury,

 uchwałę Nr XI/91/2015 o opłacie
rezerwacyjnej na targowisku,

 uchwałę Nr XI/92/2015 o opłacie za
korzystanie z szaletu miejskiego,

 uchwałę Nr XI/93/2015 o zmianie
uchwały o opłacie targowej,

 uchwałę Nr XI/94/2015 o zmianach w
Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015
rok,

 uchwałę Nr XI/95/2015 o zmianach w
budżecie gminy i miasta na 2015 rok,

 uchwałę Nr XI/96/2015 o Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2016-2025,

 uchwałę Nr XI/97/2015 o budżecie
gminy i miasta na 2016 rok,

 uchwałę Nr XI/98/2015 o planie pracy
Rady i planach pracy Komisji Rady na 2016
rok,
Ważnym tematem sesji było podjęcie
przez Radę Oświadczenia o nadaniu nowo
wybudowanemu obiektowi Centrum Kultury
imienia Krzysztofa Szkudlarka i uchwalenie
budżetu gminy i miasta na 2016 rok. Zarówno
Oświadczenie, jak i budżet przyjęto
jednogłośnie.
Kolejna sesja planowana jest na dzień 19
lutego 2016r.
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(B.R.M.)

Informacja o wyznaczeniu Pana Łukasza Grabowskiego
do pełnienia funkcji Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

ZARZĄDZENIE Nr 16/16
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

Z dniem 15 stycznia 2016r. do pełnienia funkcji Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowo do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza,
został wyznaczony przez panią Premier Beatę Szydło p. Łukasz Grabowski,
dotychczasowy Radny Rady Miejskiej.

z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie
w okręgu wyborczym Nr 3
(E.K.)

Postanowienie 1/16 Komisarza Wyborczego w Poznaniu
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego RM w Witkowie w okręgu nr 3
Na podstawie art. 383 § 1. pkt. 4, §2 a i § 4, w związku z art. 167 § 3 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr21, poz. 112 ze zm.)
Komisarz Wyborczy w Poznaniu postanawia, Stwierdzić wygaśnięcie mandatu
radnego Rady Miejskiej w Witkowie Pana Lukasza Grabowskiego wybranego
w wyborach w dniu 16 listopada 2014 r. w okręgu nr 3 z listy nr 18 KWW
Samorządna Gmina Witkowo, w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu
radnego Rady Miejskiej w Witkowie. Postanowienie wchodzi w życie z dniem
podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynu
Informacji Publicznej.

Na podstawie art. 385 oraz 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.
112 ze zm.) w związku z Postanowieniem Nr 1/16 z dnia 7 stycznia 2016 r. Komisarza Wyborczego
w Poznaniu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, zarządza się co następuje:
§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Witkowie dla wyboru jednego radnego
w okręgu wyborczym Nr 3, obejmującym sołectwa: Małachowo-Kępe, Małachowo - Wierzbiczany, Małachowo Złych Miejsc, (Małachowo - Szemborowice), Witkówko.
§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 10 kwietnia 2016 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy,
stanowiący załącznik do zarządzenia.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
/-/ Zbigniew Hoffmann
KALENDARZ WYBORCZY WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ
W WITKOWIE W OKRĘGU WYBORCZYM NR 3

(E.K.)

Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej
Informujemy, że od 4 stycznia 2016 roku w naszym mieście funkcjonuje system
darmowej pomocy prawnej. Punkt pomocy prowadzony jest przez
Stowarzyszenie Światowid z siedzibą w Małachowie Szemborowice 12, 62-230
Witkowo. Uprawnieni mieszkańcy mogą uzyskać bezpłatną pomoc adwokatów
oraz radców prawnych.

Otwarcie punktów bezpłatnej pomocy
prawnej w Witkowie jest rezultatem wejścia
w życie ustawy, zakładającej stworzenie
ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
W naszym mieście punkt darmowej pomocy
prawnej znajduje się w budynku
przy ul. Sportowej 15 (świetlica
terapeutyczna). Z usług adwokatów
i radców prawnych można skorzystać
od poniedziałku do piątku,
w następujących godzinach:
Poniedziałek od godz. 13:00 - 18:00
Wtorek od godz. 13:00 - 18:00
Środa od godz. 13:00 - 17:00
Czwartek od godz. 14:00 - 18:00
Piątek od godz. 13:00 - 18:00
Do otrzymania bezpłatnej pomocy
prawnej uprawnieni są:
- młodzież do 26 roku życia,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku
poprzedzającego zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie
ustawy o pomocy społecznej,
- osoby, które ukończyły 65 lat,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej
Rodziny,

- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą
naturalną, klęską żywiołową lub awarią
techniczną.
Uprawnieni będą mogli uzyskać
informacje w zakresie: prawa pracy;
przygotowania do rozpoczęcia działalności
gospodarczej; prawa cywilnego; spraw
karnych; spraw administracyjnych;
ubezpieczenia społecznego; spraw
rodzinnych; prawa podatkowego
z wyłączeniem spraw podatkowych
związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
Pomoc prawna będzie polegała na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej
o obowiązującym stanie prawnym,
przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach;
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu
rozwiązania dotyczącego jej problemu
prawnego;
- pomocy w sporządzeniu wymagającego
wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie
niezbędnym do udzielenia pomocy,
z wyłączeniem pism procesowych
w postępowaniach przygotowawczym lub
sądowym i pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym;
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od
kosztów sądowych lub o ustanowienie
pełnomocnika z urzędu.
(A.F.)
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*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.),
jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej,
czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym oraz czynności, o których mowa w § 1,
są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

OBWIESZCZENIE
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 26 stycznia 2016 r.
Na podstawie art. 372 § 2 w związku z art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości treść Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Witkowa
w województwie wielkopolskim (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2016 r. poz. 109):

W dniu 26 stycznia 2016r.odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej,
zwołana na wniosek p .Łukasza Grabowskiego, pełniącego funkcję Burmistrza
Gminy i Miasta.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Witkowa w województwie wielkopolskim
Na podstawie art. 474 § 2 w związku z art. 372 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1 ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Witkowa w województwie
wielkopolskim.
§ 2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 20 marca 2016 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy,
stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: B.Szydło
Załącznik do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2016 r. (poz.109)
KALENDARZ WYBORCZY

Pan Łukasz Grabowski przedłożył Radzie
Miejskiej do uchwalenia następujące projekty
uchwał: o rekrutacji do publicznych szkół
i gimnazjów, o zmianie opisu granic okręgów
wyborczych, o zmianie opisu granic obwodów
wyborczych.
Powyższe uchwały zostały przez Radę
Miejską podjęte jednogłośnie.

W końcowej części sesji, dziękując Radnym
za zgodne podjęcie uchwał, p. Łukasz
Grabowski wyraził nadzieję na dobrą
współpracę.
Pan Marian Gadziński podziękował
Radnym oraz kierownictwu Urzędu za
wieloletnią współpracę.
(B.R.M.)

71. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA
II WOJNY ŚWIATOWEJ W WITKOWIE
W dniu 21 stycznia z okazji 71. rocznicy zakończenia II wojny światowej
w Witkowie władze samorządowe w osobach: Pan Łukasz Grabowski pełniący
funkcję Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, Pan Marian Walczak
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie oraz Pani Halina Rzepecka Skarbnik Gminy i Miasta w Witkowie, złożyły pod Pomnikiem Powstańców
Wielkopolskich kwiaty, aby symbolicznie uczcić pamięć ofiar.

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne

„PROMYK” w Witkowie
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
/-/ Zbigniew Hoffmann
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102,
poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281,
z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180, i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045,1923
i 2281.

Uprzejmie prosimy ludzi dobrej woli, chcących wesprzeć
działalność organizacji Pożytku Publicznego o przekazanie 1%
podatku na cele statutowe Stowarzyszeniu RehabilitacyjnoKulturalnemu „PROMYK” w Witkowie KRS 000055368-Witkowo
Prezes Zarządu
Ludwik Rajzel
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Koncert Eleni

ŚWIĄTECZNY KONCERT POKOLEŃ

Licznie zgromadzoną publiczność powitał Stanisław Rajkowski Dyrektor OKSiR
w Witkowie, który zaprosił widzów do wysłuchania koncertu stanowiącego
inaugurację działalności Centrum Kultury.

Noworoczny koncert pokoleń w Święto Trzech Króli na stałe zagościł
w programie uroczystości gminnych.

Następnie na scenie pojawiła się gwiazda
wieczoru - Eleni.
Artystka nagrała ponad 20 płyt i od lat
cieszy się niesłabnącą popularnością. Zespół

artystki. W połowie występu utwór
instrumentalny zaprezentował główny
kompozytor repertuaru Eleni - Kostas Dzokas.
W końcowej części występu Pan Łukasz

W witkowskim kościele parafialnym
wystąpiły grupy „Słoneczka” i „Zajączki”
z Przedszkola Miejskiego „Bajka” oraz
zespoły śpiewacze „My Młodzi” z Witkowa pod
dyrekcją Katarzyny Wieczorek i „Róża”
z Niechanowa pod dyrekcją Krystyny
Typańskiej. Spotkanie prowadziła Anna

Matczak, która zaprosiła gości do wysłuchania
wielu znanych kolęd i pastorałek. Artyści
w tym repertuarze czuli się znakomicie,
o czym przekonali się licznie przybyli
parafianie. Koncert zorganizował tradycyjnie
Michał Bocheński.
(K.Ch.)

Wspieramy WOŚP
Tegoroczny 24 Finał WOŚP odbył się 10 stycznia 2016 r. w budynku Szkoły
Podstawowej w Witkowie.

Eleni tworzą: Kostas Dzokas, Aleksander
Białous i Andrzej Ellmann.
Piosenkarka zaprezentowała przekrój
swojej twórczości, od największych hitów,
takich jak: „W Twoich dłoniach”, „Troszeczkę

ziemi, troszeczkę słońca”, „Po słonecznej
stronie życia”, poprzez greckie utwory,
przechodząc do kompozycji z najnowszego
albumu „Miłości ślad”. Wspólnie z widownią
artystka zaśpiewała również polskie kolędy
„Wśród nocnej ciszy”, „Lulajże Jezuniu” oraz
grecką „Din, din, dan”.
Publiczność bawiła się świetnie, raz po raz
podśpiewując znane i lubiane piosenki

Grabowski pełniący funkcję Burmistrza Gminy
i Miasta Witkowo wręczył artystce bukiet
kwiatów.
Publiczność gromkimi brawami
nagrodziła występ Eleni.

Piosenkarka oczywiście zaśpiewała na bis,
a po koncercie jeszcze długo podpisywała
płyty i pozowała do zdjęć z fanami.
(M.T.)

Więcej zdjęć znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii
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Wielka Orkiestra zbierała pieniądze na
zakup urządzeń medycznych dla oddziałów
pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej
opieki medycznej seniorów.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Witkowie wraz z Ośrodkiem Kultury Sportu
i Rekreacji, wsparły swoją działalnością WOŚP.
Zorganizowaliśmy wspólną loterię, na
której można było wylosować książki,
maskotki i inne fanty ofiarowane przez
miejscowych przedsiębiorców.
Przygotowaliśmy 1300 losów, z których
810 było pełnych. Dzięki ofiarności
mieszkańców Witkowa i okolic, zebraliśmy
3900 zł. za sprzedaż losów oraz 51,49 zł
darowizny.

Zbiórka maskotek i książek trwała cały
2015 rok. Pozostałe losy zapewnił OKSiR,
Bibliotekarze pragną serdecznie
podziękować mieszkańcom Witkowa,
Mielżyna i okolic, dzieciom i młodzieży Szkoły
Podstawowej w Witkowie i Zespołowi SzkolnoPrzedszkolnemu w Mielżynie, dzieciom
z Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie oraz
wiernym czytelnikom biblioteki za wsparcie
naszej loterii.
Serdecznie dziękujemy za hojność i udział
w naszej akcji.
(I.S., K.P.)

XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
W niedzielę 10 stycznia 2016 r. w całej Polsce po raz XXIV zagrała Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tegoroczny Finał odbył się pod hasłem
„MIERZYMY WYSOKO - Pediatria i godna opieka ludzi w podeszłym wieku”.
Od wczesnych godzin rannych 50 wolontariuszy wyruszyło na ulice Witkowa,
by zbierać pieniądze na szczytne cele WOŚP.

Od godziny 15.00 w witkowskiej hali
widowiskowo-sportowej rozpoczęło się wielkie
granie, gromadząc Witkowian oraz
przedstawicieli władz samorządowych.
Występy artystyczne rozpoczął Zespół
Śpiewaczy „My Młodzi” pod kierownictwem
muzycznym Pani Katarzyny Wieczorek oraz
Kapela Odjazdowa z Witkowa.
Następnie uroczystego otwarcia XXIV
Finału WOŚP dokonał Dyrektor Ośrodka
Kultury i Sportu w Witkowie Stanisław
Rajkowski, witając wszystkich zebranych.
Podziękował wszystkim osobom
zaangażowanym w pr zygotowanie
tegorocznego finału: kwestującym
wolontariuszom, występującym artystom oraz
wystawcom.
Kolejno na scenę wkroczyły dzieci
z witkowskiego przedszkola „Bajka” oraz
Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Gorzykowie, które zaprezentowały się
w układach tanecznych.
Nie zabrakło również pokazu pierwszej
pomocy medycznej w kolizjach drogowych
w wykonaniu strażaków z OSP Witkowo.
Pomiędzy poszczególnymi występami
można było wziąć udział w loterii orkiestrowej
zorganizowanej przez Bibliotekę Publiczną
Gminy i Miasta Witkowo oraz Ośrodek Kultury,

Sportu i Rekreacji w Witkowie, Turnieju
Strzelectwa Sportowego prowadzonego przez
Kurkowe Bractwo Strzeleckie, wystawę modeli
przygotowaną przez klub modelarski
„SOKÓŁ”, wystawę haftu artystycznego Koła
„Róża” działającego przy PZERiI w Witkowie,
wystawę sprzętu wojskowego, zmierzyć
ciśnienie oraz poziom glukozy we krwi,
a także skosztować słodkości przygotowane
przez Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”.
W dalszej kolejności zaprezentowały się
grupy taneczne OKSiR Witkowo: „Happy Feet”
oraz grupy dzieci tańczące Zumbę pod
przewodnictwem Pani Pauliny Kubiak, a także
Koło Taneczne ze Szkoły Podstawowej im.
Lotnictwa Polskiego. Grupa taneczna PSD oraz
uczniowie prezentujący swoje umiejętności
wokalne z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Mielżynie, Gimnazjum im. A. Borysa
w Witkowie i wokalistki reprezentujące OKSiR
Witkowo.
Tradycyjnie od godziny 19.00 rozpoczęła
się licytacja, podczas której można było
zakupić wiele różnorodnych ciekawych
przedmiotów m.in. gadżety WOŚP, srebrną
biżuterię, sprzęt AGD, wspaniały tort
wykonany przez uczniów Technikum Żywienia
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Witkowie, storczyki podarowane przez

pracownie „K&M”, okazjonalne koszulki
z okazji I Marszobiegu „Mierzymy Wysoko
Witkowo 2016”, weekendowy pobyt
w Skorzęcinie, złote serduszka ufundowane
przez Jakuba Gielewskiego, Zakład
Zegarmistrzowski pani Kiełczewskiej oraz
Radną Rady Miejskiej Witkowo Monikę
Andrzejaszek, przedmioty podarowane przez
gnieźnieńskich parlamentarzystów Posła na
Sejm RP Pawła Arndta, Radną Powiatu
Gnieźnieńskiego Krystynę Żok, a także
Prezydenta Gniezna Pawła Budasza.
Licytacja zakończyła wielkie orkiestrowe
granie wspierając znacząco konto orkiestry
przynosząc tym samym sporo emocji. Około

godziny 20.00 Witkowianie mieli okazję
obejrzeć pokaz sztucznych ogni, czyli
„światełko do nieba”.
XXIV Finału WOŚP należy uznać za udany
dzięki ludziom dobrej woli, to do nich
kierujemy nasze podziękowania do
wszystkich, którzy wspomogli tegoroczny finał
otworzyli swoje serca na potrzeby innych.
ZEBRANO KWOTĘ 25. 392, 23
(OKSiR)

Więcej zdjęć znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

„PROMYK” - SPOTKANIE WIGILIJNE
W dniu 17.12.2015r. Zarząd „PROMYKA” zorganizował dla członków koła
uroczystość „Spotkanie Wigilijne”. W spotkaniu udział wzięły 92 osoby m.in.
członkowie „PROMYKA” oraz zaproszeni goście.

Beata Tarczyńska - Starosta Powiatu
Gnieźnieńskiego, Elżbieta Pilarczyk - Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie,
śp. Krzysztof Szkudlarek Burmistrz Gminy
i Miasta Witkowo, Telesfor Gościniak - Radny
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, Halina Dyc Prezes Centrum „PROMYKA” Gniezno,
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Stanisław Goc - Ksiądz Proboszcz Witkowskiej
Parafii, Jacek Liszewski - szef sztabu 33. BLT
w Powidzu. Wigilia przebiegła przy śpiewaniu
kolęd oraz ich nagrań, które uświetnił Pan
Wojtek Graczyk.
Uroczystość była bardzo udana, czas
spędzono w ciepłej i miłej atmosferze.
(na)
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W Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie ...

Szkolne Jasełka

Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, bo
wciąż na nowo przeżywamy pamiątkę
przyjścia na świat Zbawiciela. W naszej szkole
tradycyjnie było „Szkolne Ubieranie
Choinki” zorganizowane przez Samorządy
Uczniowskie. Obejrzeliśmy również
Jasełka, które ukazały prawdę, że do
stajenki śpieszą ludzie z różnych stron świata.
Tym razem podążały postacie z bajek:
Dziewczynka z zapałkami, Jaś i Małgosia,
Pinokio, Czerwony Kapturek, Calineczka,
Sierotka Marysia, Kopciuszek i Stary Rybak.
Przybywały z pokłonem i darami,
a jednocześnie z przesłaniem, które
podpowiada: „kochaj, pracuj, żyj w pokorze,
bo dla takich Jezus niebo otworzy”.

Pomocy Społecznej w Mielżynie.
Po przedstawieniu wszyscy zostali zaproszeni
do wspólnego kolędowania, które
zaintonowali zakonnicy z DPS. Zebranych
rozkołysały słowa kolęd oraz ciepła rodzinna
atmosfera panująca w czasie spotkania.
Uczestniczenie w tym wydarzeniu wywarło na
dzieciach ogromne wrażenie. Również klasę
3d odwiedził specjalny gość - pani
Izabela Ziemba, która pracuje z dziećmi
niepełnosprawnymi. Pani Iza opowiedziała
dzieciom, w jaki sposób pracuje ze swoimi
uczniami i zaproponowała klasie udział
w specjalnych ćwiczeniach, które z nimi
prowadzi. Uczniowie wykonywali ćwiczenia
ruchowe, prowadzone metodą Knilla, która

specjalny akompaniament muzyczny, który
jest wspomagany głosem osoby prowadzącej,
śpiewem, rytmicznym mówieniem
dostosowanym do wykonywanych czynności.
Wszystko to podwyższa uwagę dziecka
i koncentruje na wybranych aktywnościach.
Dziecko wsłuchujące się w słowa lektora jest
uprzedzane o tym, że jakaś czynność
zakończyła się i może oczekiwać, co nastąpi za
chwilę. Może więc rozpoznawać znane
sytuacje, a po jakimś czasie nauczy się łączyć
je z określoną aktywnością. Dzięki
Programom Aktywności dzieci lepiej
rozumieją relacje pomiędzy sobą i swoim
ciałem, a to może uczynić je zdolnymi do
odkrycia znaczących powiązań z otoczeniem.
Udział w ćwiczeniach pozwolił naszym
dzieciom poznać niektóre zajęcia jakie mają
w szkole nasi niepełnosprawni koledzy
i koleżanki. „Empatia, tolerancja, życzliwość
dla innych oraz chęć niesienia im pomocy to
cechy, o które warto się starać, a w naszej
szkole tworzymy naturalny klimat do tego, by
się rozwijały”. E. Makowska

i kreatywne, w pełni wykorzystały daną im
inicjatywę. Były nawet wypieki wykonane
samodzielnie przez uczennicę Olę Walczak pyszne, czekoladowe muffinki. Hitem okazał
się „Świąteczny quiz”, który
przygotowały i przeprowadziły Helena Smoła
i Maja Jóźwiak. Wspomagał koleżanki Kacper
Kotecki, który zadbał również o nagrody.
Zaangażowani byli wszyscy, ale tylko trzy
pary zostały wyróżnione za swoją wiedzę
o tradycjach i zwyczajach świątecznych
panujących w różnych krajach, nie tylko
w Polsce. Te wspólnie przeżyte chwile
pozwoliły na lepszą integrację klas oraz
wprowadziły wszystkich w radosny
i świąteczny nastrój. Uczniowie biorący udział
w zajęciach Kółka Informatycznego
przygotowali dla wszystkich chętnych
„Grę świąteczną”, która została
umieszczona na szkolnej stronie.
Młodsi uczniowie, klasy trzecie oraz
2a, 2h, odwiedzili Piekarnię Glanc.
Na miejscu uczniowie zobaczyli najważniejsze
pomieszczenia piekarni, a także sprzęt

Klasa 3b w Piekarni GLANC

Szkolne Ubieranie Choinki

W ramach realizacji projektu „Strefa
zdrowego myślenia” klasa 3d
z inicjatorką akcji na terenie szkoły - panią
Elżbietą Makowską pozytywnie odpowiedziała
na zaproszenie Dyrektora Zakładu
Poprawczego w Witkowie i uczestniczyła
w pełnym emocji i wrażeń
przedstawieniu wigilijnym.
Wyjątkowymi aktorami byli
wychowankowie Zakładu
Poprawczego oraz podopieczne Domu

oparta jest na Programach aktywności Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja
opracowanych przez Mariannę i Christophera
Knill. Programy aktywności to trening
zaznajamiający dziecko z własnym
schematem ciała, rozwijający kontakt
społeczny, ruch, świadomość ciała oraz jego
możliwości sprawcze (umiejętność kontroli
ruchów), różne formy zabawy z partnerem.
Wszystkim ruchom dziecka towarzyszy
opracowany przez muzykoterapeutów

Klasowa Wigilia w 2h

Jak co roku uczniowie wielu klas
z rodzicami i wychowawcami
przygotowali klasowe wigilie. Były
pięknie udekorowane stoły zastawione
smakołykami. Były życzenia z opłatkiem,
kolędy, choinka i Mikołaj z prezentami.
W klasie 6d mimo że prezenty były trochę
skromniejsze, cieszyły jeszcze bardziej, gdyż
dzieci zgodziły się, by obdarować również inne
osoby. Rodzice nawiązali kontakt z panią
kierownik MGOPS w Witkowie i przygotowali
wspaniałe paczki świąteczne z którymi
uczniowie powędrowali do dwóch pań.
Spotkania z emerytowaną nauczycielką dzieci
długo nie zapomną. W krótkim czasie zdążyli
wiele się od niej dowiedzieć. Wszyscy wracali
szczęśliwi, że mogli komuś sprawić radość, bo
„szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży,
gdy się ją dzieli” (A. Schweitzer). W klasie
6e „wychowawczyni straszyła nas, że
prezenty będą dla grzecznych dzieci, ale my
wiedzieliśmy, że takimi dziećmi jesteśmy
i byliśmy spokojni o nasze niespodzianki.
Każdy dostał od „Gwiazdora” to co chciał”.
Szkoda tylko, że były to ostatnie wspólne
Wigilie klas szóstych w tej szkole. Dzieci
z klasy 5b okazały się bardzo pomysłowe

ułatwiający pracę piekarza. Pod okiem
fachowców uczestniczyli w warsztatach
cukierniczych i samodzielnie wykonali
świąteczne pierniki. Dodatkowo uczniowie
otrzymali dyplomy Małego Piekarza.
Wycieczki były bardzo ciekawe i wywołały
wiele pozytywnych wrażeń. W imieniu
uczniów dziękujemy pani Honoracie Glanc,
za umożliwienie odwiedzenia Piekarni,
a paniom tam pracującym za profesjonalnie
przygotowane warsztaty dla dzieci. Było
pysznie! Dodatkowo klasa 3b w czasie
przedświątecznym była z wizytą
w Fabryce Ozdób Choinkowych
w Gnieźnie.
Na początku grudnia chętni uczniowie
z klas I - VI - w tym w większości
uczestnicy zajęć z gimnastyki
korekcyjnej brali udział w wyjeździe do
Teatru Muzycznego na przedstawienie
pt: „KOLĘDUJMY MAŁEMU”. Piękna
scenografia, śpiewane kolędy wprowadziły
cudowny nastrój oczekiwania na
najpiękniejsze w naszej tradycji ŚWIĘTA
BOŻEGO NARODZENIA. Opiekę nad naszymi
uczniami sprawowały panie: I. Mankiewicz,
A. Milarska, D. Rakowska i T. Zarzyka.
cd. str. 9
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Pr zejazd autokarem do Poznania
sponsorowała Rada Rodziców naszej szkoły za
co, jeszcze raz, serdecznie dziękujemy.
Szkoła nie musi kojarzyć się tylko z nauką
i ciężką pracą. Jak miło czasem oderwać się od
podręczników szkolnych, spojrzeć na szkołę
z innej strony i poznać miejsca, w których na co
dzień nie bywamy. Taką atrakcję
zapewniły swoim uczniom w nocy
z 18 na 19 grudnia wychowawczynie

wprowadzenie dzieci w świat nauk ścisłych
oraz pobudzenie ciekawości i rozwinięcie
logicznego myślenia uczniów. Dzieci miały
możliwość obejrzenia i współuczestniczenia
w doświadczeniach dotyczących magnetyzmu,
dźwięku, tajemnic piramid, tajemnic liczb
i szyfrowania. Pokaz spotkał się z dużym
zainteresowaniem uczniów. Organizatorem
spotkania była wychowawczyni klasy 2a pani
Iwona Piórkowska.

Uroczystość pożegnania odchodzącej na emeryturę
pani Mirosławy Firych, nauczycielki biologii
w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
W piątek, 15 stycznia 2016r., w witkowskim gimnazjum odbyło się uroczyste
pożegnanie odchodzącej na emeryturę pani Mirosławy Firych, nauczycielki
biologii, która po ponad 30 latach pracy zawodowej z dniem 1 lutego br.,
przeszła na emeryturę. W uroczystości wzięli udział nauczyciele i młodzież
naszego gimnazjum oraz rodzice.

Fizyka dla Smyka w kl.2a

klas 6 e i 6 a - M. Krauze i M. Walczak.
Dzieci wyposażone w poduszki, śpiwory,
przytulanki, prowiant, mnóstwo energii
i pozytywnego nastawienia, wzięły udział
w niezapomnianej „nocy w szkole” na
którą przygotowano wiele atrakcji. „Całą
zabawę rozpoczęliśmy o 17.00
przygotowaniem sal do spania i mini stołówko
- kuchni. Początek spotkania wypełniła
rywalizacja sportowa w „Dwa ognie” między
dziewczętami a chłopcami, a następnie klasy
6a z 6e. Każdy mógł wziąć udział w innych
grach zespołowych lub obejrzeć film.
W międzyczasie było kilka kolacji, gdyż bufet
był przez cały czas otwarty. Między innymi
była pizza, którą jedliśmy z przerwami.
Odbyły się również mini nocne podchody.
Wrażeń było co nie miara. Po odpoczynku
trzeba było wstać, zjeść śniadanie,
przygotować sale do poniedziałkowych lekcji.
O godz. 8.30 zaczęliśmy rozchodzić się do
domów. Była to pierwsza taka noc w naszej
szkole”.
Również w grudniu uczniowie klas 2a
i 2e wzięli udział w pokazie pt. „ Fizyka
dla smyka”. Zajęcia prowadziła pani
Agnieszka Dąbek z Akademii Nauki
w Gnieźnie. Celem spotkania było

Przerwy owocowe

Zima to najtrudniejszy okres dla zwierząt.
Dlatego w grudniu, jak co roku, w ramach
współpracy z Towarzystwem Opieki nad
Zwierzętami w Gnieźnie, w szkolnej akcji
„OD GWIAZDORA DLA AZORA”
zbieraliśmy: karmę, miski, koce,
zabawki, itp. dla potrzebujących
zwierząt. Członkowie i opiekunowie Klubu
Przyrodniczo - Turystycznego SERDECZNIE
DZIĘKUJĄ UCZNIOM, RODZICOM
i NAUCZYCIELOM za włączenie się po raz
kolejny do tej zbiórki i przekazanie darów dla
potrzebujących psów i kotów. Członkowie
Zarządu Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami w Gnieźnie skierowali
podziękowanie dla wszystkich
Darczyńców. W drugim tygodniu grudnia
podczas długich przerw o godz.10.30 i 12.20
w budynku A i B można było kupić w
atrakcyjnych cenach owoce i soczki
owocowe. Akcję przygotowali także
uczniowie i opiekunowie Klubu Przyrodniczo Turystycznego. Zapraszamy do galerii na
www.sp3witkowo.szkolnastrona.pl
(sp)

Pani Mirosława Firych rozpoczęła swoją
pracę zawodową 1 września 1985 r.
w Rogalinku k. Poznania, a od 1 września
1986 r. związała się z Witkowem,
rozpoczynając pracę w Szkole Podstawowej nr
2. Reforma oświaty i zmiana systemu edukacji
sprawiła, że Pani M. Firych rozpoczęła pracę
w witkowskim gimnazjum od 1 września 1999
r. Od 2000r. do 31 sierpnia 2004r. pełniła
funkcję wicedyrektora szkoły, a od 29 grudnia
2003 do 30 kwietna 2004 r. była
pełniącą obowiązki dyrektora gimnazjum.
Od 1 września 2004r. do odejścia na
emeryturę pracowała jako nauczyciel biologii
i wychowania do życia w rodzinie.
Zakończenie pracy zawodowej to
niezwykle doniosły w życiu każdego
nauczyciela, dlatego uczniowie i nauczyciele z
tej okazji przygotowali pożegnalną
uroczystość, chcąc w ten sposób wyrazić
wdzięczność pani Mirosławie Firych.
Podziękowanie za wieloletnią owocną pracę
złożył odchodzącej nauczycielce Dyrektor
szkoły, pan Marian Łukowski, który
przedstawił drogę zawodową pani M. Firych
w zawodzie nauczyciela, związaną przede
wszystkim z „małą witkowska ojczyzną”.
Podkreślił jej wielkie zaangażowanie
w przekazywanie wiedzy i wychowywanie
wielu pokoleń uczniów w różnych systemach
edukacji. Zwrócił uwagę, że wykonywanie
swoich obowiązków łączyła zawsze z pasją,
nieodpartą chęcią doskonalenia swoich
umiejętności oraz wytrwałym dążeniem do
osiągania sukcesu. Przypomniał, że
wychowankowie pani Mirosławy Firych
zawsze mogli liczyć na jej pomoc
w dokonywaniu trafnych wyborów.
Wiele ciepłych słów pod adresem pani
Mirosławy Firych powiedziała w swoim
pożegnaniu pani Jolanta Chyba, dziękując
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w imieniu grona pedagogicznego szkoły za
owocną współpracę, dzielenie się
doświadczeniem, cenne rady, pomoc oraz
uśmiech na co dzień.
Z kolei pan Artur Stefaniak,
przewodniczący Rady Rodziców w gimnazjum,
wyraził w imieniu rodziców wdzięczność za
poświęcenie wszystkich lat swojej pracy
edukacji i wychowaniu uczniów tak, aby
w przyszłości wyrośli na wartościowych ludzi
i osiągnęli sukces w życiu.
Z Panią od biologii pożegnała się
także młodzież gimnazjum, która
w przygotowanym programie artystycznym
pt. „Wdzięczność jest pamięcią serca”
podziękowała za wiedzę, trud, cierpliwość
i wyrozumiałość, za „ dar najpiękniejszy - za
serce”. To dzięki zaangażowaniu tej Pani
uczniowie odkryli tajemnice biologii,
dostrzegli piękno świata, zrozumieli naturę
człowieka, poznali świat zwierząt i roślin.
Przez długie lata swojej pracy kształtowała
Pani od biologii w nich zamiłowanie do
przyrody i szacunek dla niej. Wiersze
i piosenki przygotowane przez młodzież
wyrażały także optymizm i pogodę ducha pani
Mirosławy Firych, dodawały jej otuchy i siły na
dalsze lata życia na emeryturze.
Wszyscy życzyli pani Mirosławie Firych,
aby cieszyła się dobrym zdrowiem , aby plany
i marzenia odkładane na później spełniły się
właśnie teraz, by nadal otaczała się
życzliwymi ludźmi i żeby znalazła czas dla
siebie, na pielęgnowanie swoich pasji
i zainteresowań.
Na zakończenie uroczystości głos zabrała
pani Mirosława Firych, która podziękowała
Dyrekcji szkoły za wsparcie, gronu
pedagogicznemu za wspólną pracę dla dobra
młodzieży, uczniom za spędzone razem
chwile. (TSz)
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VI SZTUKAFERIE z Centrum Kultury
również świeże ślady zwierzyny. Wycieczka do
lasu była dobrą okazją do rozbudzenia
zainteresowań otaczającą przyrodą,
wzbogacenia wiedzy oraz kształtowania
postaw proekologicznych u tak małych dzieci.
Przez cały tydzień w Centrum Kultury
odbywały się spotkania przy grach

teatralnej ART- RE przyjechali aż z Krakowa,
by przypomnieć najmłodszym, że nadeszła
zima, być może mroźna i śnieżna, ale zawsze
dla ptaków i zwierząt nieprzyjemna pora
roku. Przy pomocy ulubionych bajkowych
bohaterów ze Stumilowego Lasu, licznie
zebrane dzieci brały udział w zimowych

„Zimowa Akademia Plastyczna”

W środę, 20 stycznia uczniowie
Gimnazjum w Mielżynie, którzy w tym roku
szkolnym wraz z uczniami z Włoch, Czech,
Turcji i Słowacji zaczęli realizować projekt pt.:

artyści rozwijali swoje umiejętności
plastyczne, stali się budowniczymi wykonując zamek a z okazji Dnia Babci
i Dziadka przygotowali własne kartki.

Zajęcia z Zumba fitness oraz warsztaty tańca współczesnego

„Tropem leśnych zwierząt”

„Culture and History without Borders - Success
in Diversity, Diversity in Success”, brali udział
w wycieczce, która idealnie wpisała się
w realizowany program ERASMUS PLUS.
Młodzież odwiedziła kompleks pałacowy
Raczyńskich w Rogalinie a także Giecz, gdzie
zwiedziła wczesnośredniowieczny gród
piastowski i piękny kościół romański.
Od 18 stycznia Centrum Kultury im.
Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie zaprasza
najmłodszych do spędzenia wolnego czasu
podczas tegorocznych ferii zimowych. Dużą
popularnością cieszyła się uwielbiana przez
dzieci „Zimowa Akademia Plastyczna”. Mali

21 stycznia uczestnicy „VI Sztukaferii”
pojechali autokarem do Leśnictwa
w Skorzęcinie, gdzie czekał na nich pan
leśniczy Jerzy Zawiślak, który zaprosił
wszystkie dzieci na niezapomnianą wycieczkę
„Tropem leśnych zwierząt”. Głównym celem
wycieczki było zapoznanie najmłodszych ze
zwierzętami jakie występują w lesie,
z roślinnością oraz o tym jak należy
zachowywać się w lesie. Pan leśniczy
zaprowadził dzieci w najbardziej tajemnicze
miejsca w lesie. Uczestnicy wycieczki wykazali
się doskonałą wiedzą na temat leśnych
zwierząt. Dzieci miały okazję zobaczyć

planszowych i puzzlach, czyli „Planszolada”
oraz cieszące się dużą popularnością projekcje
bajek i filmów animowanych.
Ponadto, najmłodsi mogli uczestniczyć
w zajęciach tanecznych z grupą „Happy Feet”,
prowadzonych przez panią Paulinę Kubiak.
Warsztaty były pełne pozytywnej energii, dla
ambitnych młodych tancerzy i dzieci
zaczynających przygodę z tańcem.
W piątek 22 stycznia aktorzy z grupy

zajęciach: sprzątały śnieg, jeździły na
łyżwach, budowały karmnik, poznawały
rodzaje karmy dla zwierząt, a przede
wszystkim uczyły się wrażliwości i empatii.
Przy okazji świetnie się bawiły obserwując
perypetie przyjaciół Krzysia i pomagając
w rozwiązywaniu licznych zagadek.
Zapraszamy do korzystania z naszej
oferty spędzenia czasu wolnego!
(OKSiR)

KURTYNA W GÓRĘ! - „Zima u Kubusia Puszatka”

IV Feryjny Turniej Halowej Piłki Nożnej - Witkowo CUP 2016
W sobotę 16 stycznia w hali widowiskowo - sportowej przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie, odbył się IV Feryjny Turniej
Halowej Piłki Nożnej - Witkowo CUP 2016, którego współorganizatorem był Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie.

Do rozgrywek zgłosiło się 5 drużyn. Turniej
kierowany był do zawodników z rocznika 2005
i młodszych. W klasyfikacji drużynowej pierwsze
miejsce zdobył GKS Vitcovia Witkowo, tuż za nim
uplasowała się Victoria Września. Trzecie miejsce
przypadło MKS Trzemeszno. Pozostałe miejsca
zajęły ekipy Chrobry Gniezno oraz OKSiR Orlik
Witkowo. Dla zwycięzców organizatorzy
przewidzieli również nagrody indywidualne.
Tytuł najlepszego zawodnika turnieju zdobył
Wiktor Strzelczyk (Victoria Września),
najlepszym bramkarzem turnieju został Jan
Dańkowski (GKS Vitcovia Witkowo), królem
strzelców Mikołaj Czajczyński (Victoria Września)
a królem strzelców rzutów karnych Dominik
Średziński (GKS Vitcovia Witkowo). Dziękujemy
wszystkim drużynom za udział w turnieju.
(OKSiR)
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Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym
za okres od 1 grudnia do 28 grudnia 2015 r. Informację przedstawiono na XI sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2015r.
§
uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Miejsko-

Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych
w Witkowie. W pierwszej części spotkania
omówione zostały bieżące sprawy związane
z funkcjonowaniem poszczególnych jednostek
OSP na naszym terenie, ustalony też został
harmonogram zebrań sprawozdawczowyborczych. Uczestniczyłem w konferencji
dotyczącej programu dostosowania szkolnictwa
zawodowego do potrzeb rynku pracy w Powiecie
Gnieźnieńskim.
§
wziąłem udział w spotkaniu zorganizowanym
przez Komisariat Policji w Witkowie w sprawie
zabezpieczenia przyszłego sezonu letniego
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
§
brałem udział w Koncercie Bożonarodzeniowym
zorganizowanym przez Zarząd i Członków
Stowarzyszenia „Razem w Przyszłość”
w Gorzykowie.
§
uczestniczono w spotkaniu z okazji
DNI Honorowego Krwiodawstwa PCK, które
odbyło się w Sali OSP W Witkowie.
§
mój Zastępca Marian Gadziński wspólnie
z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem
Piotrem Jóźwikiem uczestniczyli w spotkaniu
wigilijnym dla osób samotnych zorganizowanym
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Witkowie, ponadto uczestniczyłem
w wigilii zorganizowanej przez Stowarzyszenie
Rehabilitacyjno - Kulturalne „PROMYK”,
w wieczorze wigilijnym OSP w Witkowie,
§
uczestniczono w Jasełce szkolnej w wykonaniu
uczniów Gimnazjum im. Adama Borysa.
§
uczestniczono w spotkaniach mikołajkowych
zorganizowanych przez uczniów ze świetlic
środowiskowych z elementami profilaktyki, które
odbyły się między innymi w: Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Mielżynie, w Szkole
Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego Gimnazjum
im. Adama Borysa w Witkowie.
§
mój Zastępca wraz z Panią Skarbnik uczestniczyli
w posiedzeniu Konwentu Burmistrzów, Wójtów
i Prezydenta. Głównym tematem konwentu była
informacja o działalności Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.
§
zorganizowałem spotkanie z Przewodniczącymi
Komisji Rady Miejskiej w Witkowie w celu
omówienia tematów sesyjnych oraz bieżących
spraw Gminy.
§
wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej
Panem Piotrem Jóźwikiem uczestniczyliśmy
w Sesji Zgromadzenia Powidzkiego Parku
Krajobrazowego w Powidzu.
§
wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
§
zapoznano się i przekazano do realizacji wnioski
zgłoszone na posiedzeniach poszczególnych
Komisji Rady Miejskiej.
§
w dniu 27 grudnia br. z okazji 97. rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego
przeprowadzona została rekonstrukcja
wydarzeń, które miały miejsce w Witkowie
w grudniu 1918 roku. Inscenizacja miała miejsce
w okolicach obecnego Zakładu Poprawczego.
Po jej zakończeniu przy Pomniku Powstańców
Wielkopolskich władze Samorządu
Witkowskiego, Powiatu Gnieźnieńskiego, Senator
RP oraz licznie przybyłe delegacje między
innymi: z placówek oświatowych, organizacji
pozarządowych złożyły kwiaty.
Z zakresu obrotu nieruchomościami:
§
przeprowadzono III przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych
nr 2 i 3, położonych w Witkowie przy
ul. Kosynierów Miłosławskich 2 wraz z udziałami
w działce będących własnością Gminy Witkowo,
Komisja przetargowa stwierdziła, że do dnia

1 grudnia 2015r. nie wpłynęło żadne wadium,
zatem przetarg w dniu 4 grudnia 2015r.
zakończył się wynikiem negatywnym. Na dzień
28 stycznia 2016r. ogłoszono kolejny IV przetarg.
Ceny nieruchomości obniżono do 36.000,00 zł za
każdy lokal.
§
przeprowadzono II przetarg ustny
nieograniczony na dzierżawę w celu rolniczego
wykorzystania nieruchomości, położonej
w Witkowie (teren za lecznicą). Komisja
przetargowa stwierdziła, że do dnia 18 grudnia
2015r. nie wpłynęło żadne wadium, zatem
przetarg w dniu 22 grudnia 2015r. zakończył się
wynikiem negatywnym.
§
zakończono postępowanie rozgraniczeniowe
nieruchomości gminnych położonych
w Małachowie Szemborowice i Strzyżewie
Witkowskim. Przedmiotem postępowania były
drogi gminne. Rozgraniczenie nieruchomości
położonej w Strzyżewie Witkowskim zakończono
ostateczną decyzją, natomiast na wniosek jednej
ze stron postępowania, decyzję o rozgraniczeniu
nieruchomości położnej w Małachowie
Szemborowice wraz dokumentacją przekazano
zgodnie z przepisami do Sądu Rejonowego
w Słupcy, celem rozstrzygnięcia na drodze
sądowej.
§
wydano 2 decyzje zatwierdzające podziały
nieruchomości położonych w Witkowie.
Ze spraw dotyczących Ochrony
Środowiska:
§
przeprowadzono analizę kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Witkowo obejmująca nieruchomości zamieszkałe
oraz nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe. Analiza dotyczyła planowanych
wydatków związanych z odbiorem, transportem,
zagospodarowaniem odpadów w Zakładzie
Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie
i kosztów administracyjnych funkcjonowania
systemu oraz planowanych dochodów z opłat za
gospodarowanie odpadami.
§
wydano 19 decyzji na usunięcie drzew i krzewów
z terenu Gminy Witkowo, w tym 1 decyzję
z częściową odmową usunięcia drzew.
§
udzielono 1 dofinansowanie z budżetu gminy
Witkowo do budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków w Ruchocinie.
Ze spraw dot. oświaty:
§
341 uczniom przyznano pomoc materialną
o charakterze socjalnym w formie stypendium
szkolnego.
§
11 pracodawcom przyznano zwrot kosztów
kształcenia młodocianych pracowników.
§
złożyłem wniosek w ramach programu:
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
o dofinansowanie zakupu książek do bibliotek
szkolnych dla wszystkich szkół, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Witkowo na
łączną kwotę 36.000,00 zł
Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
§
w dniu 6 grudnia br. w Hali Widowiskowo Sportowej w Witkowie odbył się już po raz XIII
Mikołajkowy Turniej Przedszkoli. Wszyscy
uczestnicy zawodów otrzymali od „MIKOŁAJA”,
słodkie upominki, a placówki oświatowe bony na
zakup sprzętu sportowo-edukacyjnego.
§
dokonano zamówienia na ogólnopolskie akcje
profilaktyczne w 2016 roku - „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”, „Odpowiedzialny Kierowca”
i „Narkotyki ? To mnie nie kręci”.
§
zakupiono słodycze celem przygotowania paczek

świątecznych dla 48 dzieci z rodzin zagrożonych
patologią społeczną i problemem alkoholowym.
§
dofinansowano zakup artykułów spożywczych
w celu przygotowania wieczoru wigilijnego dla
30 osób zagrożonych patologią społeczną
o podwyższonym ryzyku występowania
uzależnień.
Z imprez kulturalno-sportoworekreacyjnych:
§
w dniu 28 listopada br. rozpoczęła się kolejna
edycja Witkowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej,
w której bierze udział 14 drużyn. Rozgrywki
odbywają się w Hali Widowiskowo-Sportowej,
w soboty od godz.15,oo i w niedziele od
godz.10,oo.
§
jako współorganizator III Mikołajkowego Turnieju
Halowej Piłki Nożnej - rocznik 2006 i młodsi, dla
zwycięzców turnieju zakupiono puchary.
W ramach współpracy samorządu
gminnego z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie gminy i miasta
dofinansowano między innymi:
§
zakupiono medale, statuetki i puchary dla
zwycięzców Mikołajkowego Turnieju Tenisa
Stołowego, dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
zorganizowanego przez UKS ”BŁYSK” przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie.
§
dla sekcji modelarskiej „SOKÓŁ” w Witkowie
zakupiono materiały do budowy modeli
w ramach szkolenia podstawowego dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Witkowo.
§
udzielono wsparcia finansowego na organizację
spotkania integracyjno - opłatkowego członków
Polskiego Związku Niewidomych - Koło w Słupcy.
§
dofinansowano wyjazd uczniów szkół
gimnazjalnych z Witkowa i Mielżyna na
VIII zawody str zeleckie do Gniezna
zorganizowane dla uczczenia 97. Rocznicy
Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
§
dofinansowano koszty transportu projektu pt.
„Pływam jak rybka - nie boję się wody”
realizowanego przez Szkołę Podstawową im.
Lotnictwa Polskiego w Witkowie w miesiącach
wrzesień - grudzień 2015 roku.
Z zakresu inwestycji:
Prace zakończone:
§
zakończono i dokonano odbioru prace
związanych z budową budynku Centrum Kultury
w Witkowie. Wykonawcą był ZAKŁAD
OGÓLNOBUDOWLANY GRINBUD DOMINIKA
SIESZCHUŁA z Gniezna za kwotę 6.707.881,54 zł
brutto. Oficjalne, uroczyste otwarcie obiektu
planowane jest na dzień 15 stycznia 2016r.
Możliwość obejrzenia obiektu przez mieszkańców
planowana jest na dzień 16 stycznia 2016r.,
a w niedzielę 17 stycznia zaplanowano bezpłatny
Koncert noworoczny, w którym wystąpi ELENI
z zespołem muzycznym Prometheus.
§
wybudowano oświetlenie uliczne w Witkowie przy
ul. Warszawskiej, Osiedlowej i Młyńskiej.
Wykonawcą zadania było przedsiębiorstwo:
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE ARKADIUSZ
BOBEK ze Słupcy za kwotę 139.559,90 zł brutto.
W ramach zadania zamontowano 18 lamp
oświetlenia ulicznego przy ul. Warszawskiej
i częściowo przy ul. Stary Rynek, 3 lamp przy
ul. Osiedlowej oraz 2 lamp przy
ul. Młyńskiej.
§
podpisano umowę na dowóz dzieci do szkół do
miasta Gniezna z firmą z Autobusowe Usługi
Przewozowe „JAH” Janusz Mroziński za cenę:
3,08 zł brutto/km.
§
zakończono procedurę przetargową na
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Zamawiającego. Wybrano oferty złożone przez:
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Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA
S.A. Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych
z siedzibą we Wrocławiu za kwotę: 93 692,12 zł dla cześci I obejmującej ubezpieczenie majątku
gminy oraz Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń
S.A. Vienna Insurance Group za kwotę:
42 438,00 zł - dla części II obejmującej
ubezpieczenie komunikacyjne. Ubezpieczenie
zawarto na okres do połowy 2018 r.
§
zakończono procedurę przetargową na odbiór
i transport odpadów z Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie. Wybrano ofertę złożoną przez
firmę: HENRYK SIENKIEWICZ „ALKOM” FIRMA
HANDLOWO-USŁUGOWA z Poznania za kwotę:
113.400,00 zł brutto.
Prace w trakcie realizacji:
§
trwa procedura przetargowa na odbiór i transport
odpadów z terenów zamieszkałych na terenie
Gminy i Miasta Witkowo. W postępowaniu
wpłynęły 2 oferty złożone przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EKO”
Stefan Marciniak ze Strzałkowa za kwotę:
651945,02 zł brutto oraz HENRYK SIENKIEWICZ
„ALKOM” FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
z Poznania za kwotę: 656.640,00 zł brutto.
§
zlecono zimowe utrzymanie dróg gminnych na
terenie Gminy Witkowo Spółdzielni Kółek
Rolniczych za następujące stawki: 97,22 zł netto
/godz. dla usługi odśnieżania pługiem oraz
107,41 zł netto/godz. dla usługi posypywania
piaskiem.
§
podpisano umowę na dostawę gazu do Centrum
Kultury. Dostawcą jest Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
z Warszawy.
§
zlecono montaż 2 lamp oświetlenia ulicznego
w Chłądowie. Wykonawcą był Pan Andrzejewski
ze Słupcy za kwotę 5000,00 zł brutto.
Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych
środków finansowych:
§
w g r u d n i u b r. w s i e d z i b i e U r z ę d u
Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego złożyłem dokumentację
aplikacyjną dotyczącą zakupu ciężkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz
z dodatkowym sprzętem i wyposażeniem dla
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Całkowita wartość projektu to
kwota 1,4 mln zł. Dofinansowanie tego zdania
opiewa na kwotę 1,19 mln zł. Realizacja
planowanego projektu przypada na 2016r.
§
tr wa realizacja zadania związanego
z opracowaniem Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Witkowo.
Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument
strategiczny, który ma się przyczynić do
osiągnięcia celów określonych w pakiecie
klimatyczno-energetycznym do roku 2020,
tj. m.in.: redukcji emisji gazów cieplarnianych,
zwiększenia udziału energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych. Plan obejmuje zakres
działań do roku 2020. Wykonawcą zadania jest
firma WESTMOR CONSULTING z Włocławka.
Termin zakończenia prac planowany jest na luty
2016r. Zadanie jest współfinansowane ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
§
w dniu 11 grudnia br. uczestniczono w spotkaniu
szkoleniowym dotyczącym tworzenia funduszu
stypendialnego. Organizatorem spotkania była
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie
Światowid.
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śp. Krzysztof Szkudlarek

Zebrania sprawozdawczo - wyborcze
w OSP rozpoczęte !

PROJEKT UNIJNY W MCK W WITKOWIE

Rozpoczął się okres zebrań sprawozdawczo - wyborczych w Ochotniczych
Strażach Pożarnych w naszej gminie.

Jesteśmy świadkami dynamicznych zmian na rynku pracy, które skutkują
zmieniającymi się potrzebami pracodawców wobec systemu kształcenia.
Ukończenie z wyróżnieniem nawet najlepszego uniwersytetu nie oznacza dostania
dobrze płatnej pracy. Dzisiaj bardziej niż oceny liczą się właściwe postawy,
umiejętności zarządzania sobą, synergicznego myślenia, precyzyjnej komunikacji,
rozwiązywania problemów i samodzielnego funkcjonowania. A więc trudne
zadanie przed osobami młodymi które rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową.

Pierwsze takie zebranie odbyło się w OSP
w Wiekowie w dniu 23 stycznia br. Wśród
zaproszonych gości znaleźli się: pełniący
funkcję Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie
- Łukasz Grabowski, zastępca komendanta
PSP w Gnieźnie - Krzysztof Kapciński, prezes
Zarządu M - G OSP w Witkowie - dh Marian
Łukowski, wiceprezes - Jolanta Barańska,
członek Zarządu - Marian Gadziński. Strażacy
z Wiekowa podsumowali 5 - letnią kadencję
i pochwalili się osiągnięciami, których byli
realizatorami. Sukcesem w minionej kadencji
było wybudowanie w czynie społecznym nowej
strażnicy, pozyskanie nowego samochodu
strażackiego, który umożliwił
wyspecjalizowanie się jednostki jako
„pompowej” oraz doposażenie w jednostki
w nowy sprzęt pożarowy. Od kilku już lat
prezes jednostki - Mariusz Janowicz, swoje
sprawozdanie przedstawił w sposób
multimedialny, co spotyka się z dużym
zainteresowaniem zebranych. W dyskusji nad
sprawozdaniami głos zabrali goście. Krzysztof

kontynuować. Prace strażaków widać na co
dzień, gdyż obiekt, którym się opiekują jest
zadbany, otoczony zielenią, o którą dbają cały
rok ( co przedstawiono w prezentacji).
Pan Grabowski życzył dalszych sukcesów
nowemu zarządowi, który za chwilę będzie
wybierany. Odniósł się także do planów na
najbliższy rok, a który dotyczył niezbędnych
zakupów. Strażacy otrzymali zgodę na zakup:
latarek, radiostacji przenośnej i rękawic
bojowych.
Druh Marian Gadziński - członek Zarządu
M G - natomiast podziękował za 5 - letnią
współpracę, która należała do bardzo
owocnych. W tym okresie dokonano wiele
zmian jeśli chodzi o doposażenie jednostki
OSP, o których także mówił dh prezes M. Janowicz. Dh M. Gadziński podziękował
strażakom także za pomoc w organizacji
pogrzebu Krzysztofa Szkudlarka Burmistrza, za zabezpieczenie trasy
konduktu. Życzył dalszej owocnej pracy na
rzecz drugiego człowieka.

Kapciński - z-ca komendanta PSP w Gnieźnie podkreślił bardzo dobre przygotowanie
strażaków do pełnienia zadań ochrony p.poż.,
znakomite wyszkolenie jako jednostki
„pompowej” - jednej z trzech funkcjonujących
w powiecie gnieźnieńskim. Godne uwagi jest
także od dwóch lat organizowanie spotkań
warsztatowo - szkoleniowych „INTEGRACJA
2015”, wspólnie z OSP Mielżyn.
Kolejnym mówcą był Łukasz Grabowski,
który od 15 stycznia br. pełni funkcję
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowa. Pan
Łukasz Grabowski podziękował strażakom za
ich profesjonalizm, za ciągłe doskonalenie
swoich umiejętności w przedstawionych
warsztatach, które - jak podkreślił - należy

Głos zabrali także dh prezes ZM-G Marian
Łukowski i dh Jolanta Barańska, którzy
podziękowali strażakom z Wiekowa za
dotychczasową owocną współpracę
w Zarządzie Miejsko - Gminnym.
Po przedstawionych sprawozdaniach
Zarządowi OSP w Wiekowie udzielono
jednogłośnie absolutorium. Następnie
dokonano wyboru nowych władz. Na kolejną
kadencję jednostką OSP w Wiekowie pokieruje
dotychczasowy Zarząd z Mariuszem
Janowiczem - prezesem - na czele
i Krzysztofem Kurkowskim - naczelnikiem.
Strażakom z Wiekowa życzymy realizacji
marzeń i pasji.
(M.Ł.)
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Dla młodzieży bez kwalifikacji lub która
w swoim zawodzie nie mogą znaleźć pracy
z propozycją wyszła jednostka Wielkopolskiej
Wojewódzkiej Komendy OHP w Poznaniu,
gdzie doradcą zawodowym jest Joanna
Adamczewska.
W Młodzieżowym Centrum Kariery
(wcześniejszy Klub Pracy), który już od wielu
lat funkcjonuje na terenie naszej gminy,
realizowany był projekt Gwarancje dla
Młodzieży współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Obecnie 4 osoby z naszej gminy są
zatrudnione u lokalnych pracodawców co
wynika z założeń projektowych i jest efektem
dodanym projektu.
W listopadzie 2015 r. ostatni z 9
beneficjentów projektu „Równi na rynku
pracy” zakończył realizację stażu
zawodowego.
Sześciomiesięczne staże zawodowe
u lokalnych pracodawców realizowane były od
maja 2015 r. Beneficjenci mieli możliwość
rozwijania umiejętności teoretycznych
i praktycznych nabytych podczas szkoleń
w zawodach: pracownik administracyjnobiurowy, kucharz, magazynier z obsługą
wózka jezdniowego i sprzedawcy z obsługą
kas fiskalnych i terminali płatniczych.
Staże zawodowe były tylko jedną z form
pomocy skierowaną dla ludzi młodych.
Oprócz zdobycia kwalifikacji zawodowych
i doświadczenia uczestnicy projektu wzięli
również udział w grupowym i indywidualnym
doradztwie zawodowym, warsztatach
a k t y w n e g o p o s z u k i w a n i a p r a c y,
indywidualnych i grupowych spotkaniach
z psychologiem i prawnikiem, podstawowym

i rozszerzonym (ECDL) kursie
komputerowym, treningu umiejętności
społecznych, kursie językowym, kursie
przedsiębiorczości oraz kursie prawa jazdy
kat. B.
Biorąc pod uwagę sytuację ludzi młodych
na rynku pracy, w tym beneficjentów projektu,
którzy przystępując do projektu nie pracowali,
nie kształcili się i nie szkolili, a do tego
niejednokrotnie nie posiadali kwalifikacji
zawodowych i żadnego doświadczenia udział
w projekcie dał im wiele możliwości.
Począwszy od określenia Indywidualnego
Planu Działania, podniesienia wartości własnej
osoby, pozyskaniu wielu cennych informacji
i wiedzy w wielu sferach życia społeczno zawodowego, nabyciu cennych umiejętności,
po zdobycie doświadczenia pod okiem
fachowców w danej dziedzinie.
Warto dodać, że 3 pracodawców
zdecydowało się na dalszą współpracę
i zatrudnienie uczestników projektu na
następne 6 miesięcy. Obecnie osoby te
zatrudnione są na umowę o pracę i w dalszym
ciągu zdobywają doświadczenie zawodowe.
Uczestnicy projektu wyrażają swoje
zadowolenie z możliwości wzięcia udziału
w projekcie. Bardzo chętnie brali udział
w proponowanych formach wparcia, podczas
których widoczna była ich aktywność
i zaangażowanie. Lokalni pracodawcy już
pytają o następne projekty, z czego wynika że
nasza współpraca układała się dobrze,
a możliwość wdrożenia młodych osób na
rynek pracy dała obustronną satysfakcję.
(J.A.)

Frazeologizmy na co dzień

ERASMUS PLUS - Toruń

ERASMUS PLUS - ZMIENIA ŻYCIE OTWIERA UMYSŁ. Mają okazję przekonać
się o tym uczniowie Gimnazjum w Mielżynie,
którzy w tym roku szkolnym wraz z uczniami
z Włoch, Czech, Turcji i Słowacji zaczęli
realizować swój własny projekt pt.: „Culture
and History without Borders - Success
in Diversity, Diversity in Success”.
W trakcie wycieczki do Torunia uczniowie
naszego gimnazjum zwiedzili Żywe Muzeum
Piernika, Muzeum Historii Torunia i Dom
Legend. Nadto gimnazjaliści zwiedzali
toruński stary rynek z Ratuszem i Dworem
Artusa. Nie obyło się bez fotki przy pomniku
Mikołaja Kopernika. Dodatkową atrakcją była
toruńska Krzywa Wieża.

dotarła 13.12.15r. o 21:00.
W świątecznym nastroju
W okresie przedświątecznym w każdej
niemal klasie odbywały się mikołajkowe
spotkania. Uczniowie SU obdarowywali
wszystkich uczniów słodkościami, w holu na
parterze rozbłysła choinka.
W kl. 1b odbyło się spotkanie z rodzicami
ph: „Wigilia w chłopskiej chacie”. Sala lekcyjna
zamieniła się w izbę, gdzie gotowano
świąteczne potrawy raz wykonywano
dekoracje z papieru. Rodzice wraz z dziećmi
pracowali w grupach. Na zakończenie
uczniowie zaprezentowali się
w przedstawieniu o tradycjach wigilijnego
stołu.

wolontariuszy, którzy działają lokalnie.
SZLACHETNA PACZKA ma charakter
ogólnopolski i jak żadna inna akcja
charytatywna w Polsce łączy działania setek
tysięcy osób. Tylko w 2015 roku Paczka
połączyła 1 000 000 Polaków!
Również nasza szkoła dołączyła do tej
grupy.
Góra Grosza - Od 2000 roku, na
przełomie listopada i grudnia, w szkołach
i przedszkolach w całej Polsce odbywa się
wielka zbiórka monet pod nazwą Góra Grosza.
Uczniowie wsypują do specjalnych puszek
i pojemników „miedziaki”, które mają
w swoich portfelach czy skarbonkach. Często
proszą też swoich rodziców o odkładanie
najdrobniejszych monet, które potem mogą
przekazać w ramach akcji usypywania
szkolnej góry grosza. Co ważne, nad
przebiegiem każdej zbiórki i liczeniem monet
czuwa samorząd szkolny pod okiem
nauczycieli.

loteryjkę ramach współpracy z Biblioteką
Publiczną w Witkowie. Zebrały 6 wielkich
worków wraz z podopiecznymi DPS
w Mielżynie oraz kolegami z innych klas
i przedszkolakami.
Przedstawicielki SU zbierały datki do
puszek a Amanda Dobrychłop, Zespół
taneczny klas starszych oraz Dance wystąpili
podczas 24 finału WOŚP w Witkowie.
Zbieramy nakrętki - kl.1b przyłączyła
się w tym roku szkolnym do zbiórki nakrętek
i zebrała 9 tysięcy wraz z wychowankami
Zakładu Poprawczego w Witkowie. Akcja trwa
przez cały rok szkolny mamy nadzieje ,że
zbierzemy w II półroczu jeszcze więcej!
Również przedszkolaki z grupy II
z opiekunem p. Justyną Szcześniak zbierają
do specjalnego pojemnika nakrętki dla chorej
rówieśniczki.
Mamy talenty plastyczne!
W naszej szkole działają różne koła
zainteresowań. Dużym powodzeniem cieszą

Bali kl.1-3

Spotkanie w Salerno

Spotkanie w Salerno
Sześcioro uczniów (Amanda Dobrychłop,
Magdalena Pietryga, Wiktoria Śmigielska,
Anna Ziółkiewicz, Oskar Frejda, Kamil
Nowaczyk) z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Mielżynie wzięło udział
w pierwszym spotkaniu uczniów wraz
z opiekunami, w ramach programu
ERASMUS +, projektu „Culture and History
without Borders - Success in Diversity,
Diversity in Success”. Spotkanie odbyło się we
Włoszech, w Salerno w szkole Instituto
Comprensivo „San Tommaso d Aquino”.
We włoskiej szkole spotkali się nasi uczniowie
nie tylko z włoskimi uczniami, była tam
również grupa z Czech, Słowacji i Turcji.
Naszymi uczniami opiekowała się Małgorzata
Walczykiewicz (nauczyciel j. niemieckiego
i koordynator projektu w Polsce) oraz
Elwira Wasiewicz (nauczyciel j. angielskiego).
Polska grupa wyjechała do Salerno
12.12.2015r. o godz. 16:00 na miejsce

Uczniowie kl. Ia i 1b na Mikołajki
wyjechali do kina „Sokolnia” w Słupcy oraz
wraz kolegami z kl. 2b i III na występ teatru
muzycznego do Gniezna.
Koncert kolęd
Jak co roku tak i w tym uczniowie naszej
szkoły uczestniczyli w VII Gminnym Spotkaniu
z kolędą i pastorałką „Śpiewajmy Jezusowi”
w Witkowie. Na scenie wystąpił zespół
„Gwiazdeczki” z kl.1b pod kierunkiem p. Ewy
Popek. Dzieci zaprezentowały pastorałkę,
a solistka Amanda Łyskawa zaśpiewała
„Maleńką miłość”. Swoje umiejętności
wokalne pokazały również uczennice z kl. 2b
śpiewając kolędy pod kierunkiem p. Barbary
Nowakowskiej. Starsze klasy reprezentowała
Paulina Przybylska z kl. V.
Nasz udział w akcjach i zbiórkach.
Szlachetna paczka - jest projektem
pomocy bezpośredniej, w którym Darczyńcy
przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie.
Adresy tych rodzin są pozyskiwane przez

W sumie, we wszystkich edycjach akcji,
dzieci i młodzież zebrały niemal 30 milionów
złotych. Dzięki tym środkom pomogliśmy
ponad 10 tysiącom dzieci. Tylko w ubiegłym
roku uczniowie z ponad 10 tys. szkół zebrali
350 ton drobnych monet o wartości ponad 2,7
miliona złotych. Organizowana już po raz
szesnasty, Góra Grosza stała się jedną
z największych akcji społecznych
w Polsce.
Celem na który zbierane są te drobne
monety, jest pomoc dzieciom, które
wychowują się poza swoją rodziną w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach
dziecka oraz innych formach opieki.
Jednak najważniejszym efektem akcji jest
działanie edukacyjne - pokazanie
najmłodszym, jaką siłę stanowić może
niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne
działanie dla dobra potrzebujących. Uczniowie
nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może w myśl zasady: jeden grosz znaczy niewiele,
ale Góra Grosza zmienia wiele.
W tym roku SU również przyłączył się do
Ogólnopolskiej Akcji. Zaangażowano całą
społeczność szkolno - przedszkolną i zbierano
grosiki.
WOŚP - Pierwszaki z 1b zbierały przez
październik, aż do grudnia pluszaki na
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się koła artystyczne gdzie dzieci rozwijają
talent malarski. Dzięki uczestnictwu
w zajęciach chętnie biorą udział w konkursach
na różnych szczeblach i odnoszą sukcesy.
W Ogólnopolskim Konkursie wydawnictwa
Aksjomat z Krakowa Piotr Przybylski z kl. 1b
został nagrodzony za pracę „Gdybym był
piratem”. W Gminnym Konkursie „Moja
wymarzona choinka” II miejsce wśród uczniów
kl. I-III zajęła Agnieszka Kupaj z kl.1b,
wśród uczniów kl. IV-VI wyróżniono
Marikę Adamczyk z k. V i Michalinę Bondalską
z kl. IV. Dyplomy otrzymały przedszkolaki
z grupy II-III.
W karnawałowym nastroju!
Tradycją naszej szkoły są baliki dla
najmłodszych oraz zabawy karnawałowe dla
starszych uczniów. 8 stycznia na baliku bawiły
się przedszkolaki a 15 stycznia kl. I- III a starsi
uczniowie w godzinach popołudniowych.
Pr zygr ywał DJ a wychowawczynie
przygotowały zabawy i konkursy m.in. taniec
z balonem, na gazecie, z miotłą,
z kotylionami. Wszyscy uczestnicy
obowiązkowo zjawili się w strojach
karnawałowych. Rada Rodziców obdarowała
dzieci słodkościami.
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(E.P.)

Drzwi otwarte Centrum Kultury

Dane kontaktowe

W sobotę 16 stycznia 2016 r. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie
zorganizował drzwi otwarte Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka.

Urząd Gminy i Miasta Witkowo

W godzinach od 10.00 do 15.00 kilkaset
osób odwiedziło witkowską placówkę
kulturalną. Każdy odwiedzający mógł
dokładnie obejrzeć cały budynek począwszy
od pomieszczeń znajdujących się w części
piwnicznej, przez hol i salę widowiskową aż po
piętro.
Dla najmłodszych mieszkańców gminy
Witkowo oraz ich opiekunów wyświetlono film
animowany, który spotkał się z dużym
zainteresowaniem widzów. Odbyły się również
cosobotnie zajęcia nauki podstaw gry na

gitarze prowadzone przez instruktora Michała
Bocheńskiego. Następnie miał miejsce
wernisaż prac fotograficznych Zbigniewa
Kudlińskiego pt. „Motyle”.
Od godziny 13.00 można było obejrzeć
i wysłuchać prezentacji lokalnych grup
artystycznych.
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie zaprasza do korzystania z oferty
Centrum Kultury.
(OKSiR)

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, witkowo@witkowo.pl, WWW: www.witkowo.pl, www.bip.witkowo.pl
Centrala - Biuro Informacji: tel. 61 4778 194, fax. 61 4778 855 e-mail: info@witkowo.pl
Sekretariat: tel. 61 4778 194 (w. 38) e-mail: sekretariat@witkowo.pl
Sekretarz: tel. 61 4778 194 (w. 21) e-mail: sekretarz@witkowo.pl
Skarbnik: tel. 61 4778 194 (w. 17) e-mail: skarbnik@witkowo.pl
Infrastruktura, inwestycje, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, ustalanie
warunków zabudowy, nazewnictwo ulic i numeracja nieruchomości tel. 61 4778 194 (w. 24)
tel. kom. 512 910 745 e-mail: infrastruktura@witkowo.pl
Zamówienia publiczne, drogi gminne, oświetlenie uliczne i drogowe: tel. 61 4778 194 (w. 24)
e-mail: przetargi@witkowo.pl
Gospodarka nieruchomościami tel. 61 4778 194 (w. 13), e-mail: gospodarka@witkowo.pl
Ochrona Środowiska tel. 61 4778 194 (w. 13), e-mail: srodowisko@witkowo.pl
Dodatki Mieszkaniowe tel. 61 4778 194 e-mail: info@witkowo.pl
Urząd Stanu Cywilnego, dowody osob. tel. 61 4778 194 (w. 35), e-mail: kierownikusc@witkowo.pl
Ewidencja ludności tel. 61 4778 194 (w. 33) e-mail: elud@witkowo.pl
Koncesje alkoholowe, sport, kultura fizyczna, sprawy wojskowe tel. 61 4778 194 (w. 32)
tel. kom. 505 325 590, e-mail: sport@witkowo.pl
Działalność gospodarcza, OSP, kadry tel. 61 4778 194 (w. 32), e-mail: kadryugim@witkowo.pl
Biuro Rady Miejskiej tel. 61 4778 194 (w. 23) e-mail: rada@witkowo.pl
Rolnictwo tel. 61 4778 194 (w. 23) e-mail: rada@witkowo.pl
Promocja tel. 61 4778 194 (w. 31) e-mail: promocja@witkowo.pl
Oświata tel. 61 4778 194 (w. 18) e-mail: oswiata@witkowo.pl
Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzys tel. 61 4778 194 (w. 18), e-mail: obronacywilna@witkowo.pl
Finanse: wymiar podatków, księgowość podatkowa tel. 61 4778 194 (w. 25)
e-mail: podatki@witkowo.pl
Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin, umowy dzierżawy, wystawianie faktur VAT,
sporządzanie listy płac, prowadzenie spraw ZUS, prowadzenie spraw z zakresu podatku
dochodowego tel. 61 4778 194 (w. 14) e-mail: ow@witkowo.pl, witzarz@witkowo.pl
Księgowość tel. 61 4778 194 (w. 15) tel. kom. 505 352 591, e-mail: ksiegowosc@witkowo.pl
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 61 4778 491
e-mail: opswitkowo@konin.lm.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej tel. 61 4778 197
e-mail: biuro@zgk-witkowo.pl www: www.zgk-witkowo.pl
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie tel. 61 4779 277
e-mail: oksir@skorzecin.net.pl www: www.oksir.witkowo.pl, www.skorzecin.net.pl
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo tel. 61 4778 162
e-mai: bibliotekawitkowo@wp.pl www: www.biblioteka-witkowo.com.pl
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego tel. 61 4778 194 (w. 28), 797 501 687, 61 679 15 03
e-mail: krzysztof.tamiola@wodr.poznan.pl

Zapraszamy do zwiedzenia wystawy okolicznościowej
pt. „STANISŁAW MARCELI POŁCZYŃSKI - DOWÓDCA,
PATRIOTA, OFIARA...” mieszczącej się w Sali Historii.
Wystawa dostępna jest dla zwiedzających do 28.03.2016r. w godzinach otwarcia Sali Histoirii
tj. w poniedziałki od 8:15 do 10:00 oraz soboty od 14:30 do 16:45

Osoba pełniąca Funkcję Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1774) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 15 stycznia 2016r.
WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONEJ W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM
W SKORZĘCINIE PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

HDK WITKOWO
Zaprasza na akcje poboru krwi, które odbędą się:
19 marca, 25 czerwca,10 września, 10 grudnia
w 2016 roku od godz.8:00 w sali OSP Witkowo
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Urząd Pocztowy Witkowo ul. Armii Poznań 4, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 98 33,
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 9.00-17.00 Sobota: 9.00-12.00
Agencja Pocztowa ul. Czerniejewska 12a, 62-230 Witkowo, tel. 695 302 162
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 10.00-17.00
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

Otwarcie Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka
W piątek 15 stycznia odbyła się uroczystość otwarcia długo wyczekiwanej
inwestycji Centrum Kultury. Ceremonię otwarcia w hollu głównym przeprowadził
Przewodniczący RM w Witkowie Piotr Jóźwik, który przedstawił
Oświadczenie Rady Miejskiej o nadaniu nowo wybudowanemu obiektowi
imienia Krzysztofa Szkudlarka. Następnie przedstawił pismo Premier
Beaty Szydło dotyczące wyznaczenia Pana Łukasza Grabowskiego do pełnienia
funkcji Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.

Pan Łukasz Grabowski powitał oficjalnie
gości na otwarciu sztandarowej inwestycji
Samorządu Gminy Witkowo ostatnich lat.
Podkreślił - „z jednej strony jest to dzień radosny,
bo każda inwestycja powoduje, że możemy być
dumni, z drugiej strony nie tak miało to wyglądać
- to Krzysztof Szkudlarek powinien otworzyć
Centrum Kultury, które wymyślił, zaprojektował
i wybudował, poświecił temu ostatnie lata.
Podkreślił również, że jest to Ośrodek na skalę
Powiatu Gnieźnieńskiego”.
Następnie minutą ciszy uczczono pamięć
Krzysztofa Szkudlarka i odsłuchano hejnał
Gminy.

Głos przekazał dotychczasowemu zastępcy
Burmistrza Marianowi Gadzińskiemu, który
witając gości, ze wzruszeniem przypomniał
słowa, które wypowiedział Krzysztof Szkudlarek
na kilka dni przed swoim odejściem.
- „po świętach ruszamy z przygotowaniem
do otwarcia nowego obiektu - Centrum Kultury.
Trzeba wysłać zaproszenia i przygotować całą
oprawę”. - Wobec tych słów czułem się
zobowiązany do tego, by właśnie dzisiaj w dniu
ustalonym przez Krzysztofa dokonało się
otwarcie tego obiektu, a tym samym przekazano
go w ręce społeczeństwa Gminy i Miasta
Witkowo, by służył wszystkim, którzy chcą
kr zewić i rozwijać kulturę i swoje

Z hollu dostępne są pomieszczenia biurowe,
toalety, sala widowiskowa ze sceną. Ściany i sufit
sali wyłożone są okładzinami akustycznymi,
nadającymi elegancki efekt wizualny wnętrza.
Szczególną uwagę warto zwrócić na
zainstalowane w niej wysokiej klasy wyposażenie
sceny, system nagłośnienia i oświetlenia
scenicznego. Ponadto kondygnacja zawiera
pomieszczenia magazynowe i gospodarcze,
umeblowaną i wyposażoną kuchnię z zapleczem
(rozdzielnią, zmywalnią, chłodnią itp.).
Od strony wschodniej budynku znajdują się
również 3 toalety zewnętrzne i kotłownia
gazowa. Na piętrze, od frontu bryły
rozmieszczona jest sala taneczna, której ściany
wyposażono w lustra z drążkami. Z tego
pomieszczenia możliwy jest bezpośredni dostęp
do przynależnej szatni. Dalej ulokowano sale
zajęć z zapleczami, pomieszczenia higieniczno sanitarne, magazynowe i socjalne dla
instruktorów. Łącznie powierzchnia tej
kondygnacji wynosi 508,76 m2. Interesującą
formę tworzy idealnie doświetlona antresola nad

Czerniejewo - Tadeusz Szymanek, Burmistrz
Gminy Kłecko - Adam Serwatka, Burmistrz
gminy Trzemeszno - Krzysztof Dereziński wraz
z Przewodniczącym RM Ludwikiem Macioł,
Wójt Gminy Kiszkowo - Tadeusz Bąkowski, Wójt
Gminy Gniezno - Włodzimierz Leman, Wójt
Gminy Niechanowo - Eugeniusz Zamiar, Wójt
Gminy Mieleszyn - Janusz Kamiński, Wójt Gminy
Powidz - Jakub Gwit, Przewodniczący Rady
Gminy Łubowo Mirosław Nowak, Elżbieta
Kiełpińska - Sekretarz GiM Witkowo, Halina
Rzepecka - Skarbnik GiM Witkowo, Marian
Gadziński - wieloletni zastępca zmarłego
Burmistrza Krzysztofa Szkudlarka, Radni
Powiatu Gnieźnieńskiego: Krystyna Żok, Andrzej
Kwapich, Telesfor Gościniak, Przewodniczący
Rady Miejskiej w Witkowie Piotr Jóźwik wraz
z Radnymi. Następnie gorąco powitał żonę
zmarłego Burmistrza, Beatę Szkudlarek wraz
z synem Michałem i córką Jagodą, Księdza
Proboszcza Parafii Witkowo Stanisława Goca,
Księdza Proboszcza Parafii Mielżyn Krzysztofa
Domagalskiego, Księdza Proboszcza Parafii

hollem parteru, która oprócz komunikacji będzie
spełniać funkcję wystawienniczą, gdyż
wyposażono ją w szyny galeryjne. Warto
zaznaczyć, że efektu bryle obiektu dodaje
atrakcyjna elewacja frontowa i boczna ze sceną,
wykonane w systemie wentylowanym, obłożone
płytami elewacyjnymi, okleinowanymi w kolorze
drewna.
Przecięcia wstęgi dokonali: córka zmarłego
Burmistrza Krzysztofa Szkudlarka - Jagoda
Szkudlarek, pełniący funkcję Burmistrza Gminy
i Miasta Witkowo Łukasz Grabowski,
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Jóźwik oraz
przedstawiciel Witkowskiej Kultury Michał
Bocheński, po czym Proboszcz miejscowej Parafii
- ks. Stanisław Goc dokonał poświęcenia nowo
otwartego obiektu.
Dalsza część uroczystości odbyła się już w sali
widowiskowej. Kiedy licznie zebrani zajęli
miejsca, głos zabrał pełniący funkcję Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo Łukasz Grabowski,
który na początku przywitał zaproszonych gości,
wśród których znaleźli się m.in.: asystent Piotr
Szczepański reprezentujący Paulinę Henning Kloska, dyrektor biura Adam Galus
reprezentował Senatora RP Roberta Gaweł,
Beata Tarczyńska - Starosta Gnieźnieński,
zastępca Prezydenta Miasta Gniezna Michał
Pawłowski, Burmistrz Gminy i Miasta

Ostrowite Prymasowskie Jana Dobrzyckiego,
Zastępcę Dowódcy 3. Skrzydła LT w Powidzu płk
mgr inż. pil. Michała Erdmańskiego, Zastępcę
Dowódcy 33. Bazy LT w Powidzu płk mgr inż.
Dariusza Płuciennika, Szefa Sztabu 33. Bazy
LT w Powidzu ppłk mgr inż. Jacka Liszewskiego,
Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie
Artura Sobolewskiego, przedstawiciela
Komisariatu Policji w Witkowie Tomasza
Grabowskiego, przedstawiciela Powiatowej,
Państwowej Straży Pożarnej Krzysztofa
Kapcińskiego, dyrektorów placówek
oświatowych i kulturalnych działających na
terenie Gminy oraz osoby bezpośrednio
związane z realizacją budowy Centrum Kultury,
Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli,
media lokalne oraz wszystkich przybyłych na
uroczystość otwarcia Centrum Kultury.
Następnie na ręce Dyrektora Stanisława
Rajkowskiego przekazał symboliczny klucz.
Po przemówieniu pełniącego funkcję
burmistrza głos zabrali zaproszeni goście, którzy
gratulowali władzom samorządowym podjęcia
słusznej decyzji o budowie tego obiektu i zwracali
uwagę, że Gmina Witkowo dysponuje obecnie
najlepszym oraz najnowocześniejszym
zapleczem kulturalnym.
Beata Tarczyńska, Starosta Powiatu

zainteresowania. Pan Marian Gadziński
podziękował również pracownikom Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji oraz pracownikom
Urzędu za pomoc w przygotowaniu dzisiejszej
oprawy oddania społeczeństwu Gminy i Miasta
Witkowa Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka”. Następnie pr zedstawił
charakterystykę obiektu: Centrum Kultury
o powierzchni zabudowy 1181,33 m2, którego
powierzchnia użytkowa wynosi łącznie
1857,36 m2, natomiast kubatura 9683,9 m3.
Przedmiotowy obiekt składa się z dwóch części:
jedna to trzykondygnacyjny budynek
z częściowym podpiwniczeniem, wykonany

w technologii tradycyjnej. Druga część
to jednokondygnacyjna atrakcyjna sala
widowiskowa przeznaczona dla 450 osób.
W skład pomieszczeń kondygnacji podziemnej
o łącznej powierzchni użytkowej 290,22 m2
wchodzą m.in.: ciągi komunikacyjne,
pomieszczenia gospodarcze, toaleta, magazyny,
pomieszczenia techniczne oraz sala prób i studia
nagrań. Układ funkcjonalny parteru na
powierzchni 1058,38 m2 obejmuje m.in.
pomieszczenia strefy wejściowej - przestronny
wiatrołap z witrynami wystawienniczymi,
komunikację, szatnię, przestrzenny holl
z przeszklonym dachem, posadzką z płyt
granitowych oraz schodami wachlarzowymi.
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97. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
27 grudnia to ważny dzień dla Wielkopolan - 97 lat temu wybuchło Powstanie
Wielkopolskie. Zwycięski zryw pozwolił na włączenie Poznania i Wielkopolski
w granice Odrodzonej Rzeczypospolitej. Tego dnia w 97.rocznicę wybuchu
Powstania Wielkopolskiego w Witkowie zorganizowano rekonstrukcję
wydarzeń z grudnia 1918 roku „Witkowa Dzień Niepodległości”, która odbyła
się przy Zakładzie Poprawczym, dawnym budynku Sądu Grodzkiego.

Gnieźnieńskiego podkreśliła - „Z zazdrością
patrzę na wasz obiekt. W Gnieźnie takiego nie
mamy. Zawsze podziwiałam Krzysztofa
Szkudlarka za Jego inicjatywy” - dodała pani
Starosta.
- „Podziwialiśmy Krzysztofa Szkudlarka za
Jego dalekowzroczność i strategię. Witkowo
straciło wspaniałego człowieka” powiedział
Michał Powałowski - wiceprezydent Gniezna.
Podczas spotkania nie zabrakło wielu ciepłych
słów ze strony samorządowców z powiatu
gnieźnieńskiego, słupeckiego i Konina.
-„Czasem człowiekowi brakuje słów, tak
właśnie jest teraz. Nie byłam przygotowana na
to, że mi przyjdzie uczestniczyć w takiej roli,
w tak pięknym obiekcie. Wydaje mi się,
że Krzysztof siedzi gdzieś obok wieloletniego
przyjaciela, mieli zrobić to razem. Marzył o domu
kultury, o takim z prawdziwego zdarzenia,

w którym zabiją serca mieszkańców zagrają
dusze. Mówił o tej inwestycji z pasją, zachwytem i
dumą. Słuchaliśmy Go jak z przekonaniem
mówił, co tu będzie mogło się dziać, jak
pozytywnie wpłynie to i jak wzbogaci naszych
mieszkańców, i nasze miasto. Człowiek ma wiele
potrzeb. Najczęściej troszczy się jednak o te
materialne, gdyż one są wpisane w naszą
codzienność. Jednak my ludzie chcemy się
wzruszać, zachwycać i bawić. Byśmy mogli się
rozwijać musimy zadbać o nasze potrzeby
duchowe. Dążymy aby obcować z prawdziwym
pięknem. Możemy spotykać je w drugim
człowieku, pośród bogactwa natury, a także
w takim budynku, w którym powstaje kultura
i sztuka, w pewnym wyrazie swoich znaczeń.

Budowa tego obiektu świadczy o tym, że
w Witkowie kultury nie spychamy na margines
życia społecznego, o czym zawsze mówił
Krzysztof. Wiedział, że kultura kształtuje nas
jako ludzi i prowadzi ku pozytywnym zmianom
świadomości. Wszyscy na ten dzień czekaliśmy
z niecierpliwością i właśnie on nastąpił. Jestem
zaszczycona i wzruszona, że doceniliście wysiłki,
wieloletnią prace i marzenia burmistrza, mojego
męża nadając Jego imię tej inwestycji kultury.
Mam nadzieję, a właściwie jestem pewna,
że teraz pomaga w gospodarowaniu w mieście
Boga i z zadowoleniem i dumą patrzy na Was,
a właściwie na nas, swoich wyborców,
mieszkańców i przyjaciół. Bardzo dziękuję
paniom i panom radnym, wszystkim
współpracownikom tym bliższym i tym dalszym
za to wyróżnienie” - powiedziała Beata
Szkudlarek, żona Krzysztofa Szkudlarka.

Kiedy część oficjalna dobiegła końca
przyszedł czas na występy artystyczne. Jako
pierwszy zaprezentował się Zespół Śpiewaczy
„My Młodzi”, następnie Kapela Odjazdowa
z Witkowa, formacja taneczna „HAPPY FEET”
oraz uczestniczki warsztatów wokalnych
działających przy OKSiR w Witkowie.
Uroczystość przebiegła w podniosłej
atmosferze, były łzy i wzruszenia. Zakończeniem
uroczystości było spotkanie przy kawie.

Więcej zdjęć znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

(M.T.)

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się Mszą
św. o godz 12.00 w kościele parafialnym
z udziałem powstańczej KOMPANII WITKOWSKIEJ
z Pocztem Sztandarowym. Głównymi
organizatorami inscenizacji byli: Starostwo
Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Gminy i Miasta
w Witkowie, Gmina Powidz oraz GRH Garnizon
Gniezno i Dragoner.
Uczestnicy: GRH Garnizon Gniezno,
GRH Dragoner (obie z Gniezna) GRH Gratz
z Grodziska Wlkp., GRH Cronica i Poznańczyk
z Poznania, GRH Maxim z Opalenicy, Drużyna
Tradycji 70. pp z Pleszewa, GRH ZHR z Bydgoszczy
i Inowrocławia, KOMPANIA WITKOWSKA. Część
grup wystąpiła społecznie. Inscenizacja tego
widowiska historycznego to przypomnienie

działań powstańczych we Witkowie, było
odwzorowanie wręczenia przez ks. Tadeusza
Skarbek-Malczewskiego sztandaru Kompanii
Witkowskiej, która to scena nawiązała do
wydarzenia przekazania sztandaru Straży
Ludowej w tym samym miejscu przed sądem
grodzkim w maju 1919 r.
Następnie wszyscy zebrani spotkali się przy
Pomniku Powstańców Wielkopolskich gdzie przy
dźwiękach werbli przedstawiciele władz
samorządowych, Radni Rady Miejskiej, Sołtysi,
członkowie Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych, Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego, organizacji pozarządowych, młodzież
i nauczyciele witkowskiego gimnazjum złożyli
wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

naszych patriotycznych tradycji, świadectwa
naszej pamięci i uczczenie bohaterów walk
o wyzwolenie Wielkopolski. Po wysłuchaniu roty,
głos zabrał Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowo Marian Gadziński, który w swoim
wystąpieniu wspomniał o nagłej śmierci naszego
Burmistrza Krzysztofa Szkudlarka, po czym
minutą ciszy uczczono Jego pamięć.
Następnie nawiązał do wydarzeń wybuchu
Powstania Wielopolskiego, które wzbudza wiele
emocji, a jego zwycięska historia zyskuje coraz
większe zainteresowanie społeczeństwa.
O ile rekonstrukcja walk była uniwersalnym
przykładem (we Witkowie takich walk nie było,
jak zauważył narrator rekonstr.) o tyle scena
z przekupieniem zdemoralizowanych żołnierzy
pruskich i pozyskaniem od nich sprzętu
i ekwipunku wojskowego - jest konkretnie
witkowska i w literaturze nie znajdujemy takich
przykładów gdzie indziej. Sceną mającą swoje
głębokie i rzeczywiste zakorzenienie w historii

Przy Pomniku na temat przebiegu Powstania
Wielkopolskiego na terenie Wielkopolski oraz
rekonstrukcji wydarzeń z grudnia 1918 roku na
terenie miasta Witkowa głos zabrali: Zastępca
Burmistrza Gminy i Miasta Marian Gadziński,
Wicestarosta Gnieźnieński Jerzy Berlik oraz
Senator RP Robert Gaweł, któr y do
poszczególnych scen napisał scenariusz w oparciu
o materiały historyczne zebrane przez Zygmunta
Wieliczkę, a zawarte w książce pt. „Powiat
witkowski w okresie rewolucji niemieckiej
1918/1919”. Na zakończenie spotkania Zespół
Śpiewaczy „MY MŁODZI” razem z mieszkańcami
Witkowa odśpiewał hymn państwowy,
a członkowie Stowarzyszenia Kibiców LECHA
Poznań zapalili race.
(S.A.)
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