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Dni Witkowa
Dosłownie przed chwilą dobiegły końca kolejne już „Dni Witkowa”. Od 18 do 19
czerwca miało miejsce wiele przedsięwzięć kulturalnych, wydarzeń artystycznych
i imprez sportowych, które zostały przygotowane właśnie z myślą
o mieszkańcach naszej Gminy. Już teraz można powiedzieć, że „Dni Witkowa”
nieustannie cieszą się dużą popularnością zarówno wśród mieszkańców, jak
i gości naszej Gminy.

Tegoroczne oficjalne świętowanie
tradycyjnie już rozpoczęło się w sobotę.
Pierwszym mocnym akcentem „Dni Witkowa”
był pokaz samochodów marki Volkswagen.
Odbył się on pr zy Hali WidowiskowoSportowej, ciesząc się dużym
zainteresowaniem mniejszych i większych
fanów motoryzacji.
Około godziny 15:00, na parkingu przy
Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka,
odbył się Rajd Pojazdów Zabytkowych „TRUSKAWISKO 2016”. Drugi rok z rzędu
impreza połączona była z Rajdem

Zabytkowych Pojazdów. W tym roku wzięło
w nim udział ok. 45 dwu- i czterokołowców.
Trasa Rajdu miała prawie 130 km i prowadziła
m.in. przez miejscowości: Żydowo,
Niechanowo, Trzuskołoń, Orchowo, Powidz,
Witkowo. Była ona pełna niespodzianek
i zadań związanych zarówno z historią
motoryzacji, precyzyjnym prowadzeniem
pojazdów, ale także zagadkami kulinarnymi.
Start i meta zlokalizowane były
w Czerniejewie.
Mniej więcej w tym samym czasie w Sali
Historii można było obejrzeć wystawę
okolicznościową pt. „Dworki i Pałace Ziemi
Witkowskiej i Wrzesińskiej”.
O godzinie 16:00, ponownie w Centrum
Kultur y, grupa teatralna „Fenomen”
zaprezentowała przedstawienie „Światełko
Pana Lampiszona”.
Kolejne punkty programu „Dni Witkowa”

zlokalizowane były już na Placu Targowym.
Po godzinie 17:00 na scenie zaprezentowały
się: grupa taneczna zespołów i solistów ze
studia piosenki OKSiR Witkowo oraz Zespół
Śpiewaczy „My Młodzi”. O dobrą zabawę
zatroszczył się również Zespół Śpiewaczy
„Róża” z Niechanowa.
Około godziny 19:00 miał miejsce występ
Zespół „THE SHOUT” z Opola, który
zaprezentował covery znanych i lubianych
grup rockowych. Wykonawcy świetnie radzili
sobie m.in. z utworami Beatlesów czy
Czerwonych Gitar.

Kolejną atrakcją sobotnich obchodów był
występ Kabaretu „CIACH”. Kabaret ten jest
jednym z filarów Zielonogórskiego Zagłębia
Kabaretowego; młody duchem i bogaty
doświadczeniem. Skecze kabaretu wciąż
bawią publiczność, zaskakując swoją
oryginalnością. Niemal natychmiast po
występie Kabaretu „CIACH” na scenie pojawił
się „DJ” i rozpoczęła się długo wyczekiwana
zabawa.
Tym razem nie sztuczne ognie, a pokaz
laserów zakończył sobotnią część obchodów
„Dni Witkowa”. Kolorowe iluminacje
rozświetlało Witkowskie niebo tuż po godzinie
23:00.
W niedzielę już od rana na terenie
Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie
odbywały się Zawody Wędkarskie. Wzięło
w nich udział, aż 25 zawodników. Nagrody
w zawodach zdobyli: I miejsce - Sebastian

Kowszewicz, II miejsce - Dawid Kaczmarek,
III miejsce - Roman Napierała. W tym miejscu
serdeczne podziękowania należą się
dzierżawcy jeziora - panu Markowi
Grzybowskiemu - za udostępnienie akwenu.
Podczas tegorocznych obchodów „Dni
Witkowa”, miał również miejsce Rodzinny
Rajd Rowerowy z Witkowa do Gaju pod hasłem
„ROWER TO TRZEŹWY WYBÓR”. W tym roku

Ortografii”, w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce zdobyła Hanna Kiełczewska uczennica kl. VI Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Mielżynie, II miejsce zajęła
Julia Mańkowska - z kl. VI d Szkoły
Podstawowej w Witkowie, III miejsce
wywalczyły Wiktoria Kurkowska - uczennica
klasy VI a i Olga Radacz uczennica klasy VI b
ze Szkoły Podstawowej w Witkowie.

udział wzięło w nim 146 uczestników. Trasa
rajdu wiodła przez Witkowo - Skorzęcin - Piłkę
- Gaj. Łączna długość trasy Rajdu wyniosła 20
km. Organizatorzy jak zwykle promowali
zdrowy styl życia i bezpieczeństwo na drodze.
Na mecie odbył się piknik z licznymi
atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Nagrodę
główną - rower ufundowany przez Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo - wygrał Mateusz
Wendland z Ostrowitego Prymasowskiego.
Oficjalną część niedzielnych obchodów
święta naszej Gminy rozpoczęła Mszą św.
w intencji zmarłych samorządowców oraz
z prośbą o wsparcie i błogosławieństwo dla
obecnych władz Gminy.
Po zakończeniu Mszy św. uroczystości
przeniosły się ponownie na Plac Targowy,
gdzie odbyło się oficjalne otwarcie drugiego
dnia imprezy. Wszystkich obecnych ciepło
i serdecznie powitał Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo - Marian Gadziński. Włodarz Gminy
życzył dobrej zabawy, zachęcając zarówno do
udziału w przygotowanych imprezach, jak
i korzystania z dostępnych atrakcji.
Po uroczystym powitaniu na scenie
pojawili się Laureaci Przeglądu Twórczości
Dzieci i Młodzieży. Faktycznie jednak imprezy
i wydarzenia związane z „Dniami Witkowa”
rozpoczęły się już kilka dni wcześniej,
przynosząc cały ciąg nagród i wyróżnień.
W konkursie „Zostań Mistrzem

W kategorii szkół gimnazjalnych: I miejsce
zajęła: Amanda Dobrychłop - uczennica kl. III
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie,
II miejsce - Julia Smużniak - uczennica
kl. III a Gimnazjum w Witkowie, a III miejsce
wywalczyli: Natalia Grzelak - uczennica klasy
III a oraz Mateusz Czapliński - uczeń klasy III e
Gimnazjum w Witkowie.
W konkursie „Witkowo - Moje Miasto”,
w kategorii szkół podstawowych: I miejsce
zdobył Kamil Król - uczeń kl. V Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie,
II miejsce zajął Nikola Frejda - uczennica kl. V
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie,
a III miejsce wywalczyli: Julia Mańkowska z klasy VI d i Bartosz Majorczyk - uczeń klasy
V c Szkoły Podstawowej w Witkowie.
W kategorii szkół gimnazjalnych: I miejsce
zajął Jakub Dzięcielak - uczeń klasy III b,
II miejsce zdobyła Weronika Janowicz uczennica kl. II b, a III miejsce wywalczył
Wiktor Sadowski - uczeń klasy III b. Wszyscy
laureaci są uczniami Gimnazjum im. Adama
Borysa w Witkowie.
„Dni Witkowa” uświetniły również zawody
strzeleckie z broni pneumatycznej,
realizowane niejako w dwóch odsłonach „ L i g i a W i t k o w s k a 2 0 1 6 ” . Tu w y n i k i
w poszczególnych kategoriach prezentują się
następująco: Kategoria mężczyźni: I miejsce
Witold Wiśniewski, II miejsce Janusz
cd. str. 15
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XVII sesja Rady Miejskiej w Witkowie

W dniu 23 czerwca br. odbyła się
kolejna, XVII sesja Rady Miejskiej w Witkowie.
Pan Przewodniczący powitał uczestników sesji,
a w szczególności p.Łukasza Scheffsa - który
z dniem 13 czerwca br. objął obowiązki
Zastępcy Burmistr za Gminy i Miasta.
Po odegraniu hejnału gminy przez
saksofonistę p.Witolda Biegalskiego,
p.Przewodniczący w imieniu Rady Miejskiej,
w związku z minionym „Dniem Samorządu
Terytorialnego” wręczył mu upominek,
z podziękowaniem za muzyczne uświetnianie
sesji Rady. Następnie p.Marian Gadziński Burmistrz Gminy i Miasta przedstawił
swego Zastępcę (poinformował m.in.
o doświadczeniu zawodowym i zakresie
obowiązków nowego zastępcy) i wyraził
przekonanie, że współpraca będzie się dobrze
układać.
W związku z tym, że czerwcowa sesja jest
pierwszą po dniu 27 maja tj. po „Dniu Samorządu Terytorialnego”, p.Burmistrz
złożył Radnym, Sołtysom i Przewodniczącym
Zarządów Osiedli życzenia z tej okazji.
Następnie p. Burmistrz poinformował
o uhonorowaniu Statuetką Rycerza Wita

następujących samorządowców: p. Franciszka
Kozaneckiego - długoletniego Sołtysa
Sołectwa Ćwierdzin (od 1994r.), p. Eugeniusza
Czaplickiego - Radnego Rady Miejskiej
w kadencjach: 1990-1994, 2006-2010,
2010-2014 i 2014-2018, p. Krzysztofa
Bykowskiego - Sołtysa Sołectwa Jaworowo od
2002r. tj. od chwili powstania Sołectwa
i Radnego Rady Miejskiej w kadencji 20062010, p.Michała Balcerowskiego - Radnego
Rady Miejskiej w kadencjach: 1995-1998
i 1998-2002 oraz wieloletniego
Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 1
w Witkowie (do końca 2006r.) i wieloletniego
Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej
powołanej przez Burmistrza Gminy i Miasta.
Statuetki Rycerza Wita wręczyli
p. Kozaneckiemu, p. Bykowskiemu
i p. Balcerowskiemu p. Burmistrz
i p. Pr zewodniczący Rady. Z uwagi na
nieobecność na sesji p. Czaplickiego, Statuetka
zostanie mu wręczona na kolejnej sesji.
Po tak uroczystym wstępie przystąpiono
do realizacji kolejnych punktów porządku
sesji. Rada wysłuchała informacji Burmistrza
o działalności międzysesyjnej i o realizacji

Strategii zrównoważonego rozwoju gminy,
informacji Dyrektora OKSiR-u w Witkowie
i informacji Komendanta Komisariatu Policji
w Witkowie, o stanie przygotowań do sezonu
letniego.
Rada Miejska podjęła następujące
uchwały:
ź uchwałę Nr XVII/135/2016 o regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy;
ź uchwałę Nr XVII/136/2016 o sposobie
i zakresie świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych;

ź uchwałę Nr XVII/141/2016 o wyrażeniu
zgody na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej w Wiekowie (najemcom);
ź uchwałę Nr XVII/142/2016 o zmianach
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016
rok;
ź uchwałę Nr XVII/143/2016 o zmianach
w budżecie gminy i miasta na 2016 rok;
ź uchwałę Nr XVII/144/2016 o zatwierdzeniu
sprawozdań finansowych za 2015r.;
ź uchwałę Nr XVII/145/2016 o udzieleniu
absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta.
Udzielenie absolutorium Burmistrzowi

ź uchwałę Nr XVII/137/2016 o terminie,
częstotliwości i trybie uiszczania opłaty za
gospodarowania odpadami (wysokość opłat
nie uległa zmianie);
ź uchwałę Nr XVII/138/2016 o wzorze
deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami;
ź uchwałę Nr XVII/139/2016 o tygodniowym
w y m i a r z e g o d z i n d l a p e d a g o g ó w,
psychologów logopedów i doradców
zawodowych;
ź uchwałę Nr XVII/140/2016 o nadaniu
drodze w Mielżynie kategorii drogi gminnej;

Gminy i Miasta z tytułu wykonania budżetu za
2015 rok było ważnym tematem sesji.
Po wysłuchaniu sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu, wniosku Komisji
Rewizyjnej i pozytywnych opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej, Rada Miejska
jednogłośnie podjęła uchwałę w tym temacie.
Kolejna sesja planowana jest wstępnie na
dzień 23 września 2016r.
(B.R.M.)

Otwarcie nowej siedziby Stowarzyszenia Światowid i Spółdzielni Socjalnych
W piątek 10 czerwca odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby
Stowarzyszenia Światowid i trzech funkcjonujących od niedawna Spółdzielni
Socjalnych: „Razem być”, „Pomocnik od zaraz” oraz „Domowe przysmaki”.

W uroczystości uczestniczył Pan Marian
Gadziński - Burmistr z Gminy i Miasta
Witkowo, Pan Łukasz Scheffs - Zastępca
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo oraz radni
Rady Miejskiej w Witkowie.
Pan Marian Gadziński - Burmistrz Gminy
i Miasta Witkowo pogratulował Pani
Katarzynie Jórga - Prezesowi Stowarzyszenia
Światowid oraz całemu Zarządowi nowej
siedziby Stowarzyszenia oraz życzył wielu
sukcesów na przyszłość.
Spotkanie było także okazją do złożenia
gratulacji Panu Tomaszowi Szeszyckiemu laureatowi konkursu „Dobroczyńca Roku
2016” w kategorii „Zaangażowanie lokalne”,
którego organizatorem była Akademia
Rozwoju Filantropii w Polsce.
Po dokonaniu poświęcenie budynku
przez Księdza Proboszcza z parafii pw. św.
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Jakuba w Niechanowie, dokonano
symbolicznego przecięcia wstęgi.
Część oficjalna została zakończona
występem artystek z Orchowa.
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(S.M.)

Akcja znakowania grobów
Powstańca Wielkopolskiego 1918/1919

Kolej na Powidzki Park Krajobrazowy

Informuję, że na terenie powiatów gnieźnieńskiego i wrzesińskiego rozpoczęła
się akcja znakowania grobów Powstańca Wielkopolskiego 1918/1919.

W pierwszy dzień lata, 21 czerwca, grupa 35 uczniów wraz z opiekunami, udała
się na pieszy rajd do Powidza.

Akcja znakowania grobów Powstańca
Wielkopolskiego 1918/1919 ma na celu
nieodpłatne oznakowanie okolicznościową
tabliczką grobów powstańców znajdujących
się na terenie powiatów gnieźnieńskiego
i wrzesińskiego. W celu zakwalifikowania do
akcji, zainteresowani zobowiązani są złożyć
wniosek osobiście w siedzibie organizatora
wraz z dokumentacją do wglądu
potwierdzającą udział powstańca

w powstaniu. Wniosek i regulamin akcji
dostępne są na stronie internetowej
organizatora www.powstaniegniezno.pl.
Montaż tabliczki oraz jej wykonanie
odbywa się na koszt organizatora. Składanie
wniosków odbywa się do 15.09.2016 roku.
Organizatorami akcji są: Stowarzyszenie
Kibiców Lecha Poznań, Senator RP Robert
Gaweł, Towarzystwo Pamięci Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919 koło nr 6
w Gnieźnie oraz Gimnazjum nr 2 im.
Powstańców Wielkopolskich 1918/19
w Gnieźnie.
Kontakt do organizatora
E-mail: kontakt@powstaniegniezno.pl
Adres: Biuro Senatora RP Roberta Gawła,
62-200 Gniezno, ul. Rynek 9
Tel.: (61) 883 45 15
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
(-) Marian Gadziński

Smaki, smaczki i przysmaki
2 lipca 2016 Koło Gospodyń Wiejskich Gorzykowo i Koło Gospodyń Wiejskich
Malenin reprezentowały Gminę Witkowo na corocznym konkursie kulinarnym
„Smaki, smaczki i przysmaki gnieźnieńskiej kuchni”.

Impreza była częścią VI Rajdu
organizowanego dla uczniów ze szkół
leżących na terenie Powidzkiego Parku
Krajobrazowego. Do Powidza szliśmy przez
Ruchocinek, Wiekowo, Charbin. Mogliśmy
podziwiać krajobrazy pełne lasów i łąk. U celu,
w Powidzu, w miejscu potocznie nazywanym
Łazienkami, powitali nas organizatorzy,
którzy przedstawili cele turystycznego
spotkania. Po posiłku przystąpiliśmy do
realizacji zadań. Jedna grupa pod opieką
p. Chyby rozpoczęła zadanie. Dowiedzieliśmy
się podczas niego wiele o historii Powidza,
o sławnych mieszkańcach tej wsi,
o zabytkowych obiektach. Reszta grupy pod

o p i e k ą p . Tr e l k i , p . B o r y s i p . K r y c h
wykonywała zadania na terenie Łazienek.
Układaliśmy przyrodnicze puzzle,
r o z p o z n a w a l i ś m y o d g ł o s y p t a k ó w,
śpiewaliśmy piosenkę. Czas upływał bardzo
szybko, a doping kolegów bardzo pomagał.
W konkursowych zmaganiach zajęliśmy
4 miejsce, ale przecież nie chodziło o wyniki
klasyfikacji , lecz o przyjemne spędzenie
czasu. Na zakończenie rajdu otrzymaliśmy
drobne upominki, które wzbogacą naszą
wiedzę o Powidzkim Parku Krajobrazowym.
Do zobaczenia za rok.
(na)

Spotkanie profilaktyczne w Gimnazjum
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Witkowie zaprosiła gitarzystę Piotra „Lupi” Lubertowicza na spotkanie
z uczniami Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie. Koncert pt. „Broń się.
Nie trać wiary” odbył się w dniu 15 czerwca br.

Potrawy zostały przygotowane przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Gorzykowa
i Malenina. „Sernik z soczystą gruszką” upieczony przez KGW Gorzykowo zwyciężył w kategorii
najlepsze ciasto. Malenin wykazał się najlepszą nalewką.
(M.A.)

Burmistrz 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 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń
przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu
13 lipca 2016r. został wywieszony wykaz NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WITKOWIE,
PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERZAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.
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Muzyk opowiedział historię swego życia,
nie ukrywając tego, że był uzależniony od
narkotyków. W szczerej rozmowie z uczniami
wyznał, że narkotyki zawładnęły kiedyś jego
życiem, niszcząc karierę i relacje rodzinne.
Przejmujące było to, że ostrzegał przed
zgubnymi konsekwencjami każdego
uzależnienia - nie tylko od narkotyków, ale
także dopalaczy, alkoholu czy nikotyny.
Opowiadał o tym, jak przyjaciel uratował mu
życie w sytuacji, gdy zupełnie pochłonął go

nałóg. Spotkanie było niezwykłe - opowieść
połączona z pokazem kunsztu gitarowego.
Nie zdarza się codziennie, aby ktoś potrafił
grać przy pomocy szklanki !
W spotkaniu wzięli udział nie tylko
uczniowie i nauczyciele Gimnazjum
w Witkowie, ale również członkowie GKPiRPA:
Wiesława Papiewska, Tadeusz Śliwecki,
Henryk Mucha oraz Stanisław Antoszczyszyn.
(na)

Mieszkańcy Wielkopolski zadecydowali, do kogo mają trafić granty w programie „Decydujesz, pomagamy”
7 czerwca zakończyło się głosowanie na lokalne inicjatywy prospołeczne
w programie „Decydujesz, pomagamy”. W województwie wielkopolskim aż 13
organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych wywalczyło w głosowaniu
granty o wysokości po 5000 zł każdy, a klienci oddali na nie ponad 5 milionów
głosów.

Mieszkańcy Wielkopolski wybrali 13
organizacji, do któr ych trafi w sumie
65 000 zł. W województwie wielkopolskim
wśród laureatów znalazły się:
· Grupa nieformalna „Zarząd Osiedla Miasta
Zagórowa” za projekt „Zagórów - miasto
przyjazne rowerzystą”;
· Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju
Dzieci i Młodzieży TRATWA z Gostynia za
projekt „Każda kruszyna jest ważna”;
· Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka
w Bninie za projekt „Bębnij z nami
w rytmie serca";
· Stowarzyszenie Kaliski Klub „Amazonki”
za projekt „Porozmawiajmy o naszych
bliskich”;
· Grupa nieformalna „Szalone Ogrodniczki”
z Konina za projekt „Ogród Marianka”;
· Stowar zyszenia Leszczyński Bank
Żywności za projekt „Serce się kroi jak

śmietnik żywnością wypełniony”;
· Fundacja Wsparcie z Ostrowa
Wielkopolskiego za projekt „Młodzi
Przyrodnicy”;
· Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych
„Uśmiech” w Wałczu za projekt „Oko w oko
z królem puszczy”;
· Stowarzyszenie na rzecz Propagowania
Kultury Fizycznej i Zdrowego Stylu Życia Kuźnia Sportu z Poznania za projekt
„Aktywne Piątkowo z Tesco - „Zostań
lokalnym animatorem zdrowego
odżywiania i aktywnego stylu życia”;
· Lokalna Grupa Działania KOLD z Pakosław,
Kuślin, Bród, Michorzewa i Wąsowa za
projekt „Szlakami Emilii Sczanieckiej”;
· Fundacja Ukryte Marzenia z Chodzieża za
projekt „DOBROfest”;
· Fundacja na rzecz Ratownictwa
Specjalistycznego z wykorzystaniem psów

„IRMA” z Poznania i okolic za projekt
„Bezpieczne zwierzaki - bezpieczni my”;
· Stowar zyszenie Pr zyjaciół Szkoły
w Witkowie za projekt „Ruszamy w okolice
Witkowa - szkolny rajd rowerowy”.
Zakres zgłoszonych projektów był bardzo
szeroki, największą popularnością cieszyły się
działania edukacyjne, rozwój kompetencji
i edukacja oraz działania z zakresu ochrony
zdrowia i promowania zdrowego stylu życia.
Liczba głosów oddanych w trakcie
programu wskazuje jednoznacznie, jak
b a r d z o m y, P o l a c y, p o t r a f i m y s i ę
zmobilizować, szczególnie wokół spraw
dotyczących naszego najbliższego otoczenia.
5,5 miliona głosów to wielki sukces nie tylko
organizacji, lecz wszystkich naszych klientów,
którzy chcą wziąć sprawy lokalne w swoje
ręce. Szczęśliwe historie nie piszą się same,
dlatego daliśmy naszym klientom unikalną
możliwość wyboru, któr y z lokalnych
projektów w ich sąsiedztwie wesprzemy oraz
czyją historię możemy wspólnie odmienić mówi Adam Manikowski, Dyrektor
Zarządzający Tesco Polska.
Głosowanie na projekty lokalnych
organizacji pozarządowych oraz aktywistów
trwało od 11 maja do 7 czerwca we wszystkich
sklepach Tesco w całej Polsce. Do programu
zostało zgłoszonych ponad 1000 projektów
z całego kraju. Z nadesłanych propozycji jury
wyłoniło 420 organizacji, które walczyły o 146
grantów o łącznej wartości 800 000 zł oraz
kilkanaście wyróżnień specjalnych. Klienci
sklepów oddali w sumie ponad 5,5 miliona
głosów.
Fundacja Tesco Dzieciom od wielu lat
realizuje szereg projektów społecznych, ale
program „Decydujesz, pomagamy” zajmuje
szczególne miejsce pośród nich - przede

wszystkim ze względu na wspieranie
oddolnych inicjatyw na rzecz najbliższego
otoczenia, zaproponowanych przez lokalną
społeczność. Organizacje, które zgłosiły się do
programu, wykazały niezwykłą kreatywność
i mobilizację. Ich projekty pokazały, jak
dokładnie znają one potrzeby swojego
otoczenia - żaden zewnętrzny podmiot nie
byłby w stanie pomóc „w punkt” tak, jak
zrobiły to lokalne pomysły - mówi Katarzyna
Michalska-Miszczyk, Prezes Fundacji Tesco
Dzieciom.
Listę wszystkich laureatów programu
można zobaczyć na stronie internetowej
programu www.tesco.pl/pomagamy
Organizatorem programu „Decydujesz,
pomagamy” jest Tesco Polska, Partnerem
Strategicznym - Fundacja Tesco Dzieciom,
a Partnerem Merytorycznym Pracownia
Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.
(na)

Wszystkim, którzy zagłosowali na nasz
projekt bardzo dziękujemy! Wygraliśmy otr zymaliśmy 5 tys. zł. Nasz projekt:
RUSZAMY W OKOLICE WITKOWA - SZKOLNY
RAJD ROWEROWY - to pierwsza impreza tego
typu organizowana dla dzieci przez nasze
stowarzyszenie. Skierowana jest do naszych
dzieci. Ma przynieść następujące korzyści:
zachęcić wszystkich mieszkańców do
jeżdżenia rowerem na co dzień, bezpiecznie
poruszać się na rowerze, zachęcić lokalne
władze do budowy dalszych ścieżek
rowerowych i promowania tej formy ruchu.
11989 głosów - bez Was nie
osiągnęlibyśmy takiego wyniku!
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
w Witkowie

Piknik Rodzinny w DPS Mielżyn
Dnia 5 czerwca grupa dziewczyn ze Świetlicy Środowiskowej Gimnazjum
im. A. Borysa w Witkowie brała udział w Zjeździe Rodzin 2016, który odbył się
w Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie.

Na ten coroczny tradycyjny festyn
młodzież wraz z wychowawcami została
zaproszona przez siostry Dominikanki
prowadzące tę placówkę. Dziewczyny ze
świetlicy stworzyły kącik malowania twarzy
dla Mieszkańców domu oraz innych
uczestników imprezy, obdarowywały także
wszystkich chętnych kolorowymi hawajskimi
naszyjnikami, które wykonywały
własnoręcznie na pikniku. Pogoda oraz
nastroje uczestników wielogodzinnej zabawy
były znakomite, ponieważ przygotowano dla
nich wiele atrakcji. Wizyta grupy ze świetlicy
środowiskowej zaowocowała również tym, że
dziewczyny zapisały się do wolontariatu
działającego przy Domu Pomocy Społecznej
w Mielżynie. Będą w miarę swoich możliwości
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odwiedzały Mieszkańców domu, pomagały
w codziennych czynnościach i umilały im czas.
Współpraca ta sprawi zapewne wiele radości
i satysfakcji naszej młodzieży oraz przede
wszystkim podopiecznym sióstr Dominikanek.
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(G.F.)

Pożegnania nadszedł czas...
24 czerwca br. był szczególnym dniem dla uczniów klas III Gimnazjum im. Adama
Borysa w Witkowie. Nie tylko kończyli w tym dniu rok szkolny 2015/2016,
ale po raz ostatni spotkali się na uroczystości w murach tej szkoły, już jako jej
absolwenci. Wymowny tytuł uroczystości „Pożegnania nadszedł czas…”
oznaczał więc dla trzecioklasistów koniec roku szkolnego, koniec nauki
w gimnazjum i początek nowego, życia i nowej rzeczywistości.

Uroczystość w witkowskim gimnazjum
rozpoczęła się tradycyjnie mszą św. w kościele
parafialnym w Witkowie. Następnie uczniowie
klas III, zaproszeni goście - Burmistrz Gminy
i Miasta Witkowo pan Marian Gadziński,
proboszcz witkowskiej parafii ksiądz Stanisław
Goc, przewodniczący Rady Rodziców pan Artur
Stefaniak, Rodzice tegorocznych absolwentów
oraz Nauczyciele i Pracownicy szkoły spotkali
się w hali sportowej na uroczystości
zakończenia gimnazjum.
Dyrektor szkoły powitał przybyłych gości ,
uczniów klas III oraz klas I i II,
przygotowujących imprezę szkolną. W swoim
przemówieniu przypomniał, że życie dzieli się
na trzy etapy: na to, co było, na to, co jest i na
to, co będzie. Zwrócił uwagę na trudną,
czasami pełną sukcesów, a czasami porażek
drogę gimnazjalistów wiodącą do ukończenia
szkoły. Na pewno, stwierdził w swoim
przemówieniu, tu, w gimnazjum, tegoroczni
absolwenci realizowali swoje marzenia,
rozwijali pasje i zainteresowania. To był dla
nich czas zdobywania wiedzy, odkrywania
tajemnic świata i przygotowania do dorosłego
życia. Kończąc przemówienie, zacytował
słowa świętej Matki Teresy z Kalkuty, która
wswojej wypowiedzi o życiu próbowała
w s k a z a ć w s z y s t k i e j e g o p r z e j a w y,
pozwalające człowiekowi uświadomić sobie
istotę swojego istnienia.
Piątkowa uroczystość zakończyła ważny
etap dla tegorocznych absolwentów,
stanowiący istotę ich życia w ciągu trzech
ostatnich lat. Pozostawiają oni w murach
szkoły nie tylko wspomnienia, ale także
młodsze koleżeństwo, które będzie
kontynuować ich dzieło. Uczniowie klas III
opiekowali się sztandarem szkoły i podczas
ceremonii następujący członkowie pocztu
sztandarowego: Michał Goll z klasy III c,

Klaudia Kamińska z klasy III d, Magdalena
Tyczka z klasy III b oraz Robert Kuczyński
z klasy III c, Oliwia Gil z klasy III a i Alicja
Pustelnik z klasy III e przekazali swoje
obowiązki uczniom z klas II - Mateuszowi
Krause z klasy II c, Weronice Janowicz z klasy
II b, Darii Ochotnej z klasy II c oraz Kubie
Kubasikowi z klasy II d, Mai Kołodziejczak
z klasy II b i Natalii Dylewskiej z klasy II d.
Trzecioklasiści złożyli również ślubowanie,
w którym przyrzekli wiernie strzec honoru
szkoły, swoją pracą i nauką rozsławiać jej imię
i godnie wypełniać testament patrona
gimnazjum Adama Borysa.
Kolejnym, także szczególnym, momentem
uroczystości było wręczenie przez dyrektora
szkoły, przewodniczącego Rady Rodziców
i wychowawców klas nagród, świadectw
z wyróżnieniem i listów gratulacyjnych dla
rodziców tegorocznych absolwentów.
Następujący uczniowie otrzymali świadectwo
z paskiem:
Klasa IIIa (wychowawca pani Anna
Brząkowska): Natalia Grzelak, Michał
Grześkowiak, Konstanty Hyżak, Wiktor Lis,
Aleksandra Mankiewicz, Wojciech Matuszak,
Jakub Pawlak i Małgorzata Webner.
Klasia IIIb (wychowawca pani Joanna
Nowakowska): Jakub Dzięcielak, Wiktoria
Gmur, Wiktor Sadowski, Agata Tyborowska,
Magdalena Tyczka.
Klasa IIIc (wychowawca pani Arleta
Bekas): Michał Goll, Szymon Jedwabny,
Robert Kuczyński, Julia Nowaczyk,
Aleksandra Piniarska, Wiktoria Rzepecka
i Kornelia Tyczka.
Klasa IIId (wychowawca pan Marek
Gaziński): Julia Błaszak, Aleksandra
Grzechowiak, Maksym Kędzierski i Eliza
Marszałek.
Klasa IIIe (wychowawca pan Krzysztof
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Nowiński): Mateusz Czapliński, Jakub
Jastrzębski, Zuzanna Kujawska, Krzysztof
Lipiński, Alicja Pustelnik, Wojciech Rydyger,
Julia Szeszycka, Adrian Szymański oraz
Marek Wiącek.
Trzecioklasiści angażowali się również
w pracę na r zecz szkoły i środowiska.
Otrzymali nagrody książkowe za działalność
w Samorządzie Uczniowskim, za pełnienie
funkcji chorążego i przybocznych w poczcie
sztandarowym, za obsługę szkolnego sprzętu
nagłaśniającego podczas uroczystości
szkolnych i środowiskowych, za
zaangażowanie w chórze szkolnym i na
zajęciach rękodzieła artystycznego.
Zostali także uhonorowani za najwyższe
laury zdobyte w zawodach sportowych,
w Szkolnym Konkursie Matematycznym,
w Konkursie Fotograficznym pod hasłem:
„Odkrywamy talenty”. Byli także laureatami
konkursów organizowanych przez przyjaciela
gimnazjum - Bibliotekę Publiczną w Witkowie.
Zdobyli najwyższe miejsca w Konkursie
Ortograficznym „Zostań mistrzem ortografii”,
Konkursie Wiedzy „Witkowo - moje miasto”.
Licznie uczestniczyli również w konkursie
„Selfie z książką”.
Także rodzice tegorocznych absolwentów
chętnie podejmowali pracę na rzecz szkoły
i środowiska, współorganizując imprezy
klasowe, szkolne festyny promujące nasze
gimnazjum w lokalnym środowisko.
Za szczególne zaangażowanie dyrektor
szkoły i wychowawcy klas wręczyli
wyróżniającym się rodzicom podziękowania.
Zgodnie z tradycją uczniowie kończący
gimnazjum otrzymali od Rady Rodziców
słodkie upominki.
W dalszej części uroczystości przyszedł czas
na kolejne pożegnania, podsumowania
i podziękowania. W imieniu wychowawców
klas III wystąpił pan Marek Gaziński,
wychowawca klasy III d, który w swoim
przemówieniu przypomniał dobre chwile,
s u k c e s y, c i ę ż k ą , a c z k o l w i e k p e ł n ą
zaangażowania pracę wychowanków rocznik
2000 oraz życzył im na dalszą drogę edukacji

wszystkiego, co najlepsze, kontynuacji
wielkiego dzieła zdobywania wiedzy,
rozwijania zainteresowań, realizacji marzeń
oraz osiągania sukcesów. Także mowa
przedstawiciela rodziców pana Kędzierskiego
była przepełniona nutą wspomnień oraz
słowami otuchy, miłymi i serdecznymi
życzeniami.
Nie zabrakło słów pożegnań ze strony
młodszego koleżeństwa. Uczniowie klas I i II
przygotowali montaż słowno - muzyczny,
podkreślając w nim, że czas spędzony w szkole
jest najpiękniejszym przywilejem młodości,
którą każdy chce zatrzymać jak najdłużej
w swoim życiu. Złożyli także z serca płynące
życzenia i wręczyli koleżeństwu z klas III, na
pamiątkę wspólnie spędzonych chwil
czer wone serduszka z „memento” na
przyszłość.
Nadszedł także czas pożegnań
trzecioklasistów ze szkołą. Słowa absolwentów
skierowane do Dyrekcji szkoły, Grona
Pedagogicznego, Pracowników szkoły oraz
Rodziców pr zepełnione były radością
z powodu ukończenia gimnazjum, smutkiem
z powodu rozstania, wdzięcznością za wiedzę
i umiejętności, podziękowaniami za
przygotowanie do zdania najtrudniejszego
egzaminu, egzaminu z życia, a także
przeprosinami za wszystko, co złe. Wiele
emocji, łez pojawiło się w piosence „Mamma
Mia”.
Uroczystość w gimnazjum była również
okazją do pożegnania się z księdzem Rafałem
Chareńskim, który opuszcza parafię św.
Mikołaja w Witkowie, by kontynuować
posługę kapłańską w nowym miejscu. Ciepłe
i serdeczne słowa podziękowań otrzymał
ksiądz Rafał od dyrektora szkoły i Samorządu
Uczniowskiego.
Na zakończenie uroczystości ostatni
dzwonek został zadedykowany tegorocznym
absolwentom witkowskiego gimnazjum,
„naprawdę dobremu rocznikowi”.
(tesz)

Zostań mistrzem ortografii

Pichcimy po wielkopolsku

Już po raz kolejny Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo była
organizatorem Gminnego Konkursu Ortograficznego „Zostań mistrzem
ortografii”.

W pogodny poranek, 16 czerwca, młodzież Gimnazjum im. A. Borysa wyruszyła
rowerami do Kamionki. Celem podróży była świetlica wiejska, w której powitała
uczniów pani sołtys Kamionki - Renata Robaszkiewicz.

Te g o r o c z n y k o n k u r s o d b y ł s i ę
w poniedziałek, tj. 13 czerwca 2016r. o godz.
10.00 w czytelni biblioteki. Do rywalizacji
przystąpili uczniowie z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Mielżynie i Gimnazjum im.
A. Borysa w Witkowie. Nad przebiegiem
konkursu czuwała komisja w składzie:
przewodnicząca-Wiesława Gąsiorowska - dyr
BPM i G Witkowo, członek komisji-Halina
Krych-polonista, członek komisji-Monika
Czarnecka-Schelenz-polonista. Uczestnicy
musieli się zmierzyć z dwoma trudnymi
tekstami podyktowanymi przez panie
polonistki. W dyktandzie najwięcej problemów
sprawiły uczniom słowa: „pręgier z”

Pani sołtys przygotowała miejsce,
w którym zaczęło się gotowanie po
wielkopolsku. Przedsięwzięcie związane było
z realizacją jednego z zadań zaplanowanych w
ramach innowacji pedagogicznej pod hasłem:
„Czy kto stary, czy kto młody, z Wielkopolską
idzie w gody”. Zadaniem było ugotowanie
dania z naszego regionu - bigosu ze słodkiej
kapusty. Noże, deski, półmiski aż śmigały
w naszych rękach i już po chwili było jak
w „Panu Tadeuszu”: „W kociołkach bigos
grzano; w słowach wydać trudno Bigosu smak
przedziwny, kolor i woń cudną”. Krótka
przerwa i już można było skonsumować
przepyszną potrawę! Dodatkową atrakcją
kulinarnej wyprawy była wizyta w stojącym
nieopodal świetlicy wiatraku. Należał on
kiedyś do rodziny Chmielów, a teraz zrekonstruowany przez władze gminy
Witkowo- służy jako przykład dawnego
budownictwa. Opiekunki - p. Krych, p. Pałka

i „halabardy”. „Mistrzem ortografii” została
Amanda Dobr ychłop-uczennica kl. III
z Gimnazjum w Mielżynie. Drugie miejsce
wywalczyła uczennica kl. IIIa - Julia Smużniak
z Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie,
a miejsce trzecie zdobyli Natalia Grzelakkl.IIIa i Mateusz Czapliński-kl. IIIe również
z Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie.
Zwycięzcy konkursu zostali uhonorowani
nagrodami podczas DNI WITKOWA, natomiast
wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
w trakcie zakończenia r. szk. 2015/2016.
(H. K.)

i p. Chyba przygotowały także quiz związany
z kuchnią wielkopolską. Naworka, polewka,
zimne nóżki, leberka - wszystkie te gwarowe
nazwy potraw są już wszystkim doskonale
znane. Znalazł się także czas na zabawę
w parku usytuowanym w pobliżu wiatraka.
Po kilkugodzinnej przygodzie z kuchnią
Wielkopolski najedzeni i uszczęśliwieni
uczniowie wrócili do szkoły. Kolejna kulinarna
zabawa już niebawem. Dziękujemy pani
Sołtys za życzliwe przyjęcie i pomoc.
(J.Ch.)

Na Polach Lednickich
Wyjazd młodzieży na Spotkania Młodych na Pola Lednickie na stałe wpisał się
już w kalendarz Gimnazjum im. Adama Borysa.

W tym roku spotkania odbyły się już po
r a z d w u d z i e s t y. I c h h a s ł e m b y ł o
chrześcijańskie „Amen”. Miały one
niecodzienny charakter: nie było już wśród nas
ojca Jana Góry - charyzmatycznego
dominikanina, który był ich pomysłodawcą ;
poza tym odbywały się w roku ważnym dla
polskiego Kościoła - w 1050 rocznicę Chrztu
Polski. Spotkanie na Lednicy było także
swoistym wstępem do Światowych Dni
M ł o d z i e ż y, k t ó r e w l i p c u o d b ę d ą s i ę
w Krakowie. Tak więc uczestniczyliśmy
w niezwykłym wydarzeniu. Na miejsce
dotarliśmy przed południem. Czas
oczekiwania na główne uroczystości wypełniła
muzyka, taniec i śpiew. Zespół „Siewcy
Lednicy” , który wykonuje muzykę religijną ,
prezentował pieśni i pokazywał układy
choreograficzne. Byliśmy świadkami
„skoku z nieba” w wykonaniu skoczków
spadochronowych światowej klasy. „Przysłali”
oni w symboliczny sposób kwiaty na grób
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o. Jana Góry. Na Lednickie Pola dotarli także
biegacze - maratończycy, którzy już jedenasty
raz wyruszyli spod Poznańskich Krzyży, aby
w ten sposób wyrazić łączność z ideą Spotkań
Młodych. Centralną częścią uroczystości była
msza święta odprawiona przez Prymasa abp.
Wojciecha Polaka. W trakcie jej trwania
śpiewaliśmy poznane wcześniej pieśni
i piosenki. Atmosfera spotkania była
wyjątkowa. „Niesamowite”, „przejmujące”,
„super”- to najczęstsze określenia, które
padały z ust naszych gimnazjalistów. W nocy,
już po Mszy św., w blasku reflektorów
i iluminacji oświetlających Bramę - Rybę symbol Spotkań Lednickich - wyruszyliśmy
w drogę powrotną do domu. Wielu z nas nie
chciało stamtąd wracać. Na długo pozostaną
w pamięci godziny tam spędzone...
Do zobaczenia za rok...
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(J. Ch.)

Dzień Gimnazjalisty dla Szóstoklasisty
W poniedziałek 20 czerwca 2016r. na zaproszenie Rady Samorządu
Uczniowskiego do naszej szkoły przybyli uczniowie klas szóstych ze szkoły
podstawowej, którzy od nowego roku szkolnego będą uczniami gimnazjum.

Cała wizyta gości składała się z trzech
części. W pierwszej, po oficjalnym powitaniu
przez dyrektora Mariana Łukowskiego,
uczniowie klas szóstych rozeszli się do sal
lekcyjnych, gdzie wzięli udział w warsztatach
integracyjno-adaptacyjnych. Zajęcia były
prowadzone przez panie: Wiesławę
Papiewską, Justynę Jutkowiak, Monikę

Ottenburger, Liliannę Suborską-Urbańską
oraz Grażynę Flicińską.
W tracie 2 godzinnych warsztatów uczniowie
mieli okazję lepiej poznać siebie, nową szkołę
oraz wypowiedzieć się na temat znajomości
przez nich witkowskiego gimnazjum.
W drugiej części Dnia Gimnazjalisty
uczniowie szóstych klas spotkali się z Radą SU,

dyrekcją szkoły oraz przyszłymi
wychowawcami. Na początku tej części,
dyrektor szkoły przedstawił przyszłych
wychowawców klas I, pod opiekę których
trafią szóstoklasiści. Następnie głos zabrali
przedstawiciele Rady SU: Kaja Fabiszak,
Wiktoria Lis oraz Michał Goll. Gimnazjaliści
przedstawili krótką prezentację o szkole, jej
działaniach i osiągnięciach. W dalszej części
zaprezentowali stronę internetową szkoły
oraz zasady kor zystania z dziennika
elektronicznego. Odpowiadali także na

pytania szóstoklasistów dotyczących ich
przyszłej szkoły.
Ostatnim punktem „Dnia Gimnazjalisty dla
Szóstoklasisty” było przejście do Centrum
Kultury w Witkowie, gdzie uczniowie ze szkoły
podstawowej obejrzeli przedstawienie
wystawione przez grupę gimnazjalistów.
Rada SU dziękuje wszystkim nauczycielom,
dyrekcji szkoły za zaangażowanie
w organizację tego dnia.
(Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie)

Pozytywnie Nakręceni

Różnorodność dookoła Nas

Rada Samorządu Uczniowskiego informuje, że zakończony został II etap
szkolnego konkursu „Pozytywnie Nakręceni”, którego celem była zbiórka
nakrętek przeznaczona na rehabilitację Kamila Wieczorka. W drugim semestrze
udało się zebrać 126 kg, natomiast w ciągu całego roku ponad 300 kg.

W II semestrze tego roku szkolnego zespół nauczycieli przedmiotów
przyrodniczych zorganizował Tydzień Przyrodniczy pod hasłem „Różnorodność
dookoła Nas”. Uczniowie z poszczególnych klas rywalizowali w wielu
konkursach dotyczących przedmiotów przyrodniczych. Odbył się konkurs wiedzy
ekologicznej, konkurs z edukacji globalnej dotyczący głodu na świecie oraz
maraton geograficzny. Przeprowadzone zostały również warsztaty z zakresu
edukacji uchodźczej pod tytułem S.O.S. EUROPO!

Po podsumowaniu ilości zebranych
nakrętek w trakcie całego roku szkolnego
wyłoniono zwycięzców konkursu.
Poziom klas I
1. miejsce - klasa Ia; Klasa otrzymała tytuł:
„Najbardziej nakręcona klasa w mieście”
2. miejsce - klasa Ib
3. miejsce - klasa Ie

Poziom klas II
1. miejsce - klasa IIa; Klasa otrzymała tytuł:
„Najbardziej nakręcona klasa w mieście”
2. miejsce - klasa IIb
3. miejsce - klasa IIe
Poziom klas III
1. miejsce - klasa IIIa; Klasa otrzymała tytuł:
„Najbardziej nakręcona klasa w mieście”
2. miejsce - klasa IIIc
3. miejsce - klasa IIIb
Wszystkim laureatom gratulujemy,
pozostałym klasom dziękujemy za
zaangażowanie się w akcję niesienia pomocy
innym. Już dziś zapraszamy obecne klasy I
oraz II do zbiórki nakrętek w nowym roku
szkolnym.
(Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie)
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W dniu 22 czerwca br. nauczyciele
przedmiotów przyrodniczych Pani Wacława
Filińska i Pan Tomasz Majchrzak dokonali
podsumowania wieloetapowej rywalizacji
podczas trwania Tygodnia Przyrodniczego
i wręczyli okolicznościowe dyplomy.
Poziom klas I
1.
miejsce - klasa Ib
2.
miejsce - klasa Id
3.
miejsce - klasa Ic
Poziom klas II
1.
miejsce - klasa IIa oraz IIb
2.
miejsce - klasa IIc
3.
miejsce - klasa IId

Poziom klas III
1.
miejsce - klasa IIIe
2.
miejsce - klasa IIId
3.
miejsce - klasa IIIb
Spotkanie było okazją do podsumowania
całorocznej akcji zbiórki makulatury.
Oto wyniki:
1.
miejsce - klasa IIb
2.
miejsce - klasa IIa i IIIa
3.
miejsce - klasa IIc
Wszystkim laureatom gratulujemy,
a pozostałym klasom dziękujemy za udział.
Zapraszamy do włączenia się w kolejne akcje
w nowym roku szkolnym.
(Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie)

Drugi tydzień wakacji z OKSiR Witkowo
Drugi tydzień wakacji z Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie za
nami. Dzieci odwiedzające Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka
w Witkowie, kontynuują przygodę z poznawaniem nowych technik na
warsztatach plastycznych, od malarstwa przez kolaż po malowanie na jedwabiu,
rozwijając tym samym swoją wyobraźnię i zdolności manualne.

Dużym zainteresowaniem cieszą się
zajęcia taneczne z tańca klasycznego a także
warsztaty tańca nowoczesnego - Break Dance.
Zajęcia prowadzone przez Filipa Matuszaka
opierają się głównie na prezentacji swoich
umiejętności i dobrej zabawie, a nie zawziętej
rywalizacji. Break dance to taniec
wymagający - poprawia więc kondycję,
wytrzymałość i siłę. Zajęcia te to także
doskonała okazja do wykonywania
uwielbianych przez dzieci trików.

Zajęcia z animatorem to przede
wszystkim radość i zabawa, mająca na celu
budowanie koleżeńskich relacji i miejsce
zawierania przyjaźni. Ponadto proponujemy
dzieciom również wakacyjne poranki filmowe
i szkółkę tenisa ziemnego, popołudniowe
warsztaty malowania na jedwabiu a także
spotkania z teatrem Art-Re z Krakowa.
(OKSiR Witkowo)

Wakacyjne spotkanie z Teatrem
Art-Re z Krakowa
W czwartek, 7 lipca 2016r. w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka
w Witkowie, dzieci mogły zobaczyć spektakl pt. „Kot w butach” w wykonaniu
teatru Art-Re z Krakowa, którego organizatorem był Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji w Witkowie.

Przedstawienie teatralne przygotowane
na podstawie baśni Charles'a Perrault'a,
opowiada o pewnym młynar zu, któr y
pozostawia w spadku swoim synom młyn, osła
i kota. Najmłodszy syn otrzymał kota i trapił
się bardzo co ma z nim zrobić, ale kot
pocieszył go, obiecując chłopcu pomoc w jego
niedoli. Przesłanie baśni to zwrócenie uwagi
na znaczenie przyjaźni, szacunku
i odpowiedzialności. Humor ystycznie
potraktowane są perypetie tytułowego
bohatera, któremu udaje się wyjść cało
z każdej opresji dzięki sprytowi i chęci
niesienia pomocy innym. Spektakl
przeplatany muzyką z wyjątkową scenografią
i kostiumami przeniósł widzów w baśniową
atmosferę. Pełna sala dzieci wraz z
opiekunami bawiła się dobrze, żywo reagując
w poszczególnych bajkowych scenach.
„Kot w butach” to jedna z wielu propozycji
teatru Art-Re z Krakowa, jakie przygotował
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie
dla dzieci w okresie wakacji letnich:

28.07 SPEKTAKL PT.
„ZACZAROWANY MŁYNEK”
ź godz. 16.30 Centrum Kultury
im. K. Szkudlarka w Witkowie
ź godz. 18.00 Amfiteatr na Orlej Górze
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie
09.08 SPEKTAKL PT.
„ZAJĘCZA CHATKA”
ź godz. 16.30 Centrum Kultury
im. K. Szkudlarka w Witkowie
ź godz. 18.00 Amfiteatr na Orlej Górze
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie
23.08 SPEKTAKL PT.
„KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU
KRASNOLUDKÓW”
ź godz. 16.30 Centrum Kultury
im. K. Szkudlarka w Witkowie
ź godz. 18.00 Amfiteatr na Orlej Górze
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie

Warsztaty malowania na jedwabiu dla dzieci
W środę, 6 lipca 2016r. w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka odbyły
się warsztaty malowania na jedwabiu dla dzieci, zorganizowane przez Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.
W trakcie warsztatów dzieci miały okazję
zapoznać się z materiałem - jedwabiem oraz
spróbować nowej techniki malarskiej. Całość
prowadzona w niewielkiej grupie i w miłej
atmosfer ze, kor zystnie wpłynęła na
pozyskiwanie nowych umiejętności. Każdy
uczestnik podczas warsztatów malował
chustkę, którą potem zabierał ze sobą.
Chustka może stanowić prezent dla kogoś
bliskiego lub po prostu być noszona jako
dodatek do ubrania.

Dziękujemy najmłodszym uczestnikom za
udział w warsztatach.
(OKSiR Witkowo)
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Poznańska Manufaktura Lizaków i Cukierków
We wtorek 5 lipca 2016r. odbyła się wycieczka krajoznawczo-edukacyjna do
Poznańskiej Manufaktury Lizaków i Cukierków „Słodkie Czary Mary”,
zorganizowana przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Przed warsztatami w Manufakturze,
dotarliśmy na poznańską starówkę, która jest
wspaniałą pozostałością po dawnej świetności
miasta i pozwala poczuć jego średniowieczną
atmosferę. Na star ym r ynku, pełnym
kolorowych kamienic szczególną uwagę dzieci
zwrócił renesansowy Ratusz wraz ze słynnymi
poznańskimi koziołkami, z którymi udało
nam się zrobić zdjęcie.
(OKSiR Witkowo)
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Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym
za okres od 2 maja do 22 czerwca 2016r. Informację przedstawiono na XVII sesji Rady Miejskiej w dniu 23 czerwca 2016r.
§ uczestniczyłem w Gminnych Obchodach DNIA

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

STRAŻAKA, które rozpoczęły się uroczystą
Mszą Św. w Kościele pw. Św. Mikołaja
w Witkowie, w uroczystych obchodach
Powiatowego DNIA STRAŻAKA, które odbyły
się w Strzyżewie Paczkowym oraz
w obchodach DNIA STRAŻAKA, który odbyły się
w Sołectwie Gorzykowo.
brałem udział w uroczystym przekazaniu
zakupionych nowoczesnych defibrylatorów,
które zostały wręczone na ręce władz gmin
powiatu gnieźnieńskiego w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Gnieźnie.
brałem udział w uroczystości z okazji
Jubileuszu 70-lecia działalności Biblioteki
Gminy i Miasta, który odbył się w Centrum
Kultury w Witkowie.
uczestniczyłem w uroczystych apelach z okazji
Święta 33. Bazy Lotnictwa Transportowego
oraz Święta 3. Skrzydła Lotnictwa
Transportowego zorganizowanych na lotnisku
w Powidzu.
wziąłem udział w otwarciu i wręczeniu
pamiątkowych pucharów i dyplomów podczas
V Zawodów w Ratownictwie OSP „MEDYK”
2016, które odbyły się w Ośrodku
wypoczynkowym w Skorzęcinie.
uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
w Witkowie.
uczestniczyłem w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia
ŚWIATOWID, które odbyło się w siedzibie
Stowarzyszenia w Małachowie Szemborowice.
wziąłem udział w uroczystości z okazji
WIELKOPOLSKIEGO DNIA BIBLIOTEKARZA
I BIBLIOTEK, która odbyła się w Miejskim
Ośrodku Kultury w Gnieźnie. Podczas tej
uroczystości na ręce Dyrektor Biblioteki Pani
Wiesławy Gąsiorowskiej wręczona została
nagroda dla Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy w Witkowie, „Wielkopolska Biblioteka
Roku 2015” pt. TEMPLUM LIBRI za zajęcia
literacko-edukacyjne dla młodych
użytkowników bibliotek.
na zaproszenie mieszkańców DPS w Mielżynie
oraz wychowanków Zakładu Poprawczego
w Witkowie, uczestniczyłem w spektaklu
teatralnym przygotowanym z okazji ROKU
SZEKSPIRA w ramach 6. Festiwalu Nauki
i Sztuki zorganizowanych przez OKSiR
w Witkowie.
wziąłem udział w spotkaniu, którego tematem
było organizowanie publicznego transportu
zbiorowego na terenie powiatu
Gnieźnieńskiego.
uczestniczyłem w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego
Chłapowskiego w Witkowie w święcie patrona
szkoły.
uczestniczyłem w spotkaniu z okazji
„Powitania Lata” zorganizowanym przez
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne
„PROMYK” Oddział w Witkowie.
wspólnie z Ośrodkiem Kultury, Sportu
i Rekreacji zorganizowaliśmy VII Festiwal
Zabawy oraz obchody Gminnego Dnia Dziecka
dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy,
który odbył się na terenach zielonych przy Hali
Widowiskowo-Sportowej w Witkowie.
wspólnie z moim Zastępcą, Przewodniczącym,

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

Radnymi Rady Miejskiej i pracownikami
Urzędu GiM uczestniczyliśmy w spotkaniu
okolicznościowym z okazji „Dnia
Samorządowca”, przygotowanym przez
Przedszkole Miejskie „Bajka” przy ul. Jasnej
w Witkowie.
z okazji Dnia Bibliotekarza z Panią Sekretarz
i Panią Skarbnik złożyliśmy pracownikom
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo
gratulacje i życzenia.
wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej
i dyrektorem OK,SiR-u uczestniczyłem
w spotkaniu podsumowującym działalność
Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi” w sezonie
artystycznym 2015/2016.
uczestniczyłem wraz z Przewodniczącym Rady
Miejskiej w VII Strażacko-Rodzinnym Rajdzie
Rowerowym w Mielżynie.
uczestniczyłem w otwarciu i podsumowaniu
meczu piłkarskiego pomiędzy drużyną
strażaków z OSP w Mielżynie, a drużyną
funkcjonariuszy z Komisariatu Policji
w Witkowie.
na zaproszenie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Mielżynie uczestniczyłem
w oficjalnym powitaniu uczestników programu
ERASMUS PLUS z Włoch, Turcji, Słowacji
i Czech, którzy przyjechali w ramach
realizowanego projektu. Spotkanie odbyło się
w Centrum Kultury w Witkowie.
uczestniczono w spotkaniach z okazji DNIA
DZIECKA i Festynach Rodzinnych
zorganizowanych w Sołectwach:
w Ruchocinku, Strzyżewie Witkowskim,
Kamionce, Chłądowie, Mąkownicy,
Małachowie Złych Miejsc oraz w IX Pikniku
Rodzinnym zorganizowanym przez Radę
Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Mielżynie.
uczestniczono w uroczystości z okazji
Jubileuszu 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich
w Gorzykowie.
uczestniczyłem w koncercie Centralnego
Artystycznego Zespołu Wojska Polskiego,
który odbył się w Centrum Kultury
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.
wraz z Dyrektorem Gimnazjum im. Adama
Borysa w Witkowie Marianem Łukowskim,
koordynatorem ds. kultury Michałem
Bocheńskim oraz nauczycielką języka
niemieckiego Elizą Marcinkowską
uczestniczyliśmy w wyjeździe do Niemiec,
gdzie braliśmy udział w uroczystych
obchodach 700-lecia niemieckiej gminy
Oberndorf, wchodzącej w skład
zaprzyjaźnionej gminy zbiorczej Am Dobrock.
uczestniczyłem w spotkaniu z okazji
POWITANIA LATA oraz DNIA INWALIDY
zorganizowanym przez Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Witkowie.
brałem udział w uroczystym rozpoczęciu
Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w szachach
klasycznych, które odbyły się w Ośrodku
„ZBYSZKO” w Skorzęcinie.
na zaproszenie Biura Wielkopolskiego
Zarządu LOK w Poznaniu oraz Gminnego
Klubu Modelarskiego „Sokół” w Witkowie
uczestniczyłem w uroczystym otwarciu
i zakończeniu regat do eliminacji Mistrzostw
Polski Jachtów Żaglowych RC klas F5 - E, które
odbyły się na Jeziorze Niedzięgiel w Ośrodku

Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
§ Wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej

§

§

§

§

§

§
§

§

braliśmy udział w Zgromadzeniu Związku
Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego
w Powidzu.
uczestniczyłem w podsumowaniu kursu
komputerowego zorganizowanego dla
emerytów i rencistów, który odbył się w Szkole
Podstawowej w Witkowie, a którego
współorganizatorem było Stowarzyszenie
Młodych Wielkopolan w Poznaniu.
uczestniczyłem w uroczystości wręczenia
sztandaru dla Koła Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego w Witkowie i obchodach 35-lecia
powstania Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego, które odbyły się Centrum Kultury
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.
mój Zastępca Łukasz Scheffs uczestniczył
w uroczystej zbiórce z okazji zdania i objęcia
stanowiska Komendanta Powiatowego Policji
w Gnieźnie.
Pani Sekretarz Elżbieta Kiełbińska
uczestniczyła w podsumowaniu „FESTIWALU
ŻYCIA”, który odbył się w Powidzu. Podczas
podsumowania wręczono podziękowanie za
nasze partnerstwo w tej akcji.
wziąłem udział w Walnym Zgromadzeniu
Stowarzyszenia WOKiSS, które odbyło się
w Trzebawiu.
brałem udział w obchodach „DNIA CHŁOPA”,
które odbyły się w Sołectwie Gorzykowo.
w związku z obecną sytuacją atmosferyczną
spowodowaną brakiem opadów w miesiącach
IV-V br., a także opracowanym przez Instytut
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Raportem Nr 1, dotyczącym wartości
klimatycznego bilansu wodnego dla Gminy
Witkowo, stan zagrożenia suszą dla upraw jest
ujemny. Zwróciłem się do Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, o podjęcie działań
zmieniających zasady szacowania strat
w uprawach rolnych, ponieważ dane dotyczące
klimatycznego bilansu wodnego dla Gminy
Witkowo, pozyskiwane są ze stacji
meteorologicznej, która umiejscowiona jest
w znacznej odległości od naszej Gminy
i znacznie odbiegają od rzeczywistej sytuacji
na polach uprawnych naszej Gminy. Zgłosiłem
także do Wojewody Wielkopolskiego
wystąpienie na terenie Gminy Witkowo
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
w postaci suszy rolniczej. Jednak zgodnie
z zasadami strat, powołany przez Wojewodę
Zespół Komisji, może szacować straty
spowodowane suszą, wyłącznie wówczas, gdy
na danym terenie zgodnie z klimatycznym
bilansem wodnym wystąpiło zagrożenie suszą
rolniczą, a w przypadku Gminy Witkowo, taka
informacja nie pokrywa się z rzeczywistością.
Natomiast w drugim okresie raportowania,
stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na
terenie Gminy Witkowo, ale tylko na glebach
I kategorii, gleby bardzo lekkie - grupa
granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny
pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo
gliniasty pylasty, susza na tych glebach
występuje w zbożach ozimych i jarych,
krzewach owocowych i truskawkach.
zorganizowałem spotkanie
z Przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej
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w celu omówienia tematów sesyjnych oraz
bieżących spraw Gminy.
§ wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą
sesję.
§ zapoznano się i przekazano do realizacji
wnioski zgłoszone na posiedzeniach
poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.
Z zakresu ochrony środowiska:
§ rozpoczęto realizację zadania polegającego na
„Likwidacji wyrobów zawierających azbest na
terenie powiatu gnieźnieńskiego” przy udziale
środków NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW
w Poznaniu oraz środków pochodzących
z budżetu powiatu, miasta Gniezna i gmin
powiatu gnieźnieńskiego. Przedmiotem
zadania jest pomoc w finansowaniu usuwania
odpadów budowlanych zawierających azbest,
udzielana w 100% uprawnionym
wnioskodawcom, polegająca na demontażu
wyrobów azbestowych i ich unieszkodliwieniu
lub wyłącznie unieszkodliwieniu. Wkład gminy
Witkowo w realizację zadania na 2016 rok
wynosi 20.000,00 zł, a przy uwzględnieniu
dofinansowania, limit dla gminy Witkowo na
powyższe zadanie wynosi 72.643,00 zł.
Wykonawcą zadania jest firma AM Trans
Progres Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.
Do tut. Urzędu wpłynęło 12 wniosków na
udzielenie pomocy finansowej na realizację
tego zadania.
§ w związku ze zmianą w 2015 roku ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw, dotychczasowe
akty prawa miejscowego w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi
zachowują moc na okres, na jaki zostały
wydane, jednak nie dłużej niż przez
18 miesięcy od dnia wejścia w życie zmiany
ustawy (do 31 lipca 2016r.). W związku z tym
przygotowano projekty uchwał w powyższym
zakresie określające zasady gospodarowania
odpadami komunalnymi na terenie gminy
Witkowo, w tym Regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta
Witkowo.
§ wydano 2 decyzje o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć
polegających na posadowieniu elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz
z infrastrukturą techniczną w Mielżynie oraz
posadowieniu elektrowni fotowoltaicznej
o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą
techniczną w Mielżynie.
§ dofinansowano w kwocie 1.980.25zł
działalność Koła Pszczelarzy w Witkowie
poprzez zakup 44 kg węzy pszczelej, która
została przekazana członkom Koła.
§ do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
przygotowano i przesłano informacje
dotyczące stanu wyposażenia i niezbędnych
inwestycji w zakresie infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenie gminy Witkowo.
§ do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu przygotowano i przesłano ankietę
dotyczącą problematyki zagrożenia suszą
i aktywności samorządu w zakresie
ograniczania jej skutków.
§ wydano 6 decyzji w sprawie usunięcia drzew
z terenu Gminy i Miasta Witkowo.
§ w ramach działalności Zespołu ds. edukacji
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ekologicznej Związku Gmin Powidzkiego
Parku Krajobrazowego w dniu 2 czerwca 2016
roku odbyła się w Kleczewie VIII konferencja
z cyklu „Współistnienie terenu przemysłowego
i chronionego” p.n. „Gatunki siedlisk
ekstremalnych w Wielkopolsce”. W konferencji
wzięli udział przedstawiciele gmin objętych
Powidzkim Parkiem Krajobrazowym, Zespołu
Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, Uniwersytetu im. Mikołaja
Kopernika w Toruniu oraz młodzież ze szkół
z miejscowości leżących w granicach
Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
Z zakresu obrotu nieruchomości:
§ pr zeprowadzono pr zetarg pisemny
nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat
nieruchomości niezabudowanej, położonej
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie,
przeznaczonej do prowadzenia działalności
gospodarczej: handlowej lub gastronomicznej
związanej z rekreacją i wypoczynkiem,
stanowiącej część działki o powierzchni ca
432,60 m2, przy Alei Plażowej. Czynsz
wywoławczy ustalono na kwotę 5.500,00 zł
netto rocznie. Do przetargu przystąpiło
3 uczestników. Najwyższy czynsz osiągnięty
w przetargu to 36.000,00 zł netto. W dniu
9 czerwca 2016r. została podpisana umowa
dzierżawy i zaakceptowano projekt
zagospodarowania dzierżawionej działki.
Grunt w części będzie wykorzystywany na cel
gastronomiczny, a w części na cel handlowy.
§ podpisałem umowę z firmą EasyPack
Sp. z. o. o. na najem gruntu o pow. 3m2 w celu
posadowienia paczkomatu Inpost. Automat
zostanie zamontowany na parkingu przy
Urzędzie GiM w Witkowie w ciągu najbliższych
2 tygodni.
§ na dzień 23 czerwca br. ogłosiłem przetarg
pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntu
zabudowanego obiektem konstrukcji
drewnianej - wiatą rekreacyjną, stanowiący
część działki o powierzchni ca 415,00 m2,
położony w Ośrodku Wypoczynkowym
w Skor zęcinie, na „Orlej Gór ze”.
Przedmiotowy grunt przeznaczony jest do
prowadzenia działalności gospodarczej:
handlowej, usługowej związanej z rekreacją
i wypoczynkiem. Istnieje możliwość
dostosowania istniejącego obiektu do
planowanej działalności na okres dzierżawy.
Zakres modernizacji musi zostać
zaakceptowany przez Wydzierżawiającego
i spełniać wymogi prawa budowlanego.
Roczny czynsz wywoławczy ustalono
w wysokości 3.000,00 zł. netto
§ na dzień 7 lipca br. ogłosiłem przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących lokale mieszkalne położone
w Witkowie przy ul. Kosynierów Miłosławskich
2. Ustalono następujące ceny wywoławcze
lokali:
§ lokal nr 2 położony na poddaszu, o pow.
42,20 m2 - 40.000,00 zł
§ lokal nr 3 położony na parterze, o pow.
46,53 m2 - 40.000,00 zł
§ w dniu 1 czerwca 2016r. oddano w dzierżawę
na okres kolejnych 3 lat nieruchomość

stanowiącą część działki oznaczonej
geodezyjnie nr 159, o pow. 0,1450 ha,
zabudowanej obiektami letniskowymi, na
r zecz dotychczasowego dzierżawcy
przedsiębiorcy działającego w ramach
przedsiębiorstwa „WILLA PLAŻA”, w celu
prowadzenia działalności gospodarczej.
§ wydałem 3 decyzje zatwierdzające podziały
nieruchomości położonych w gminie Witkowo.
Ze spraw dot. OW Skorzęcin:
§ podpisano umowę zlecenie z firmą SecuraSecurity na konwój wartości pieniężnych oraz
bezpośrednią ochronę fizyczną mienia i osób
pracujących przy obsłudze wstępu na bramie
wjazdowej do OW w Skorzęcinie.
§ zawarto 7 umów zlecenia z pracownikami na
obsługę wjazdu na teren OW.
§ rozpatrzono 6 wniosków w sprawie zgody na
zbycie prawa do wartości nakładów, zawarto
7 aneksów do umowy dzierżawy
zmieniających podmiot umowy, Rozpatrzono 4
wnioski o zgodę na poddzierżawienie lokalu,
wysłano dwa wezwania w sprawie usunięcia
nielegalnego ogrodzenia.
§ wezwano właściciela lokalu do przestrzegania
regulaminu OW w szczególności
przestrzegania ciszy nocnej, a także wysłano
pismo do Komendanta Komisariatu Policji
w Witkowie z prośbą o interwencję
w powyższej sprawie.
Z zakresu oświaty:
§ uczestniczono w spotkaniu zorganizowanym
przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu na
temat dotacji na zadania oświatowe.
§ zatwierdzono projekty organizacyjne szkół
i przedszkoli na rok szkolny 2016/2017.
§ 331 uczniom przyznano pomoc materialną
o charakterze socjalnym w formie stypendium
szkolnego na łączną kwotę 249.162,90 zł.
§ zorganizowano spotkanie kierowników
i dyrektorów jednostek organizacyjnych
Gminy Witkowo. Podczas spotkania omówiono
między innymi: sprawy związane
z zapotrzebowaniem na podręczniki szkolne
dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych, dowozy szkolne na rok
2016/2017, organizację żywienia
w stołówkach szkolnych oraz przeanalizowano
plany finansowe szkół.
Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
§ wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
o przeprowadzenie bezpłatnych badań
profilaktycznych w roku 2016 dla
mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo
w ramach programów :
§ a/ profilaktyki i wczesnego wykrywania
nowotworów złośliwych dolnego odcinka
przewodu pokarmowego,
§ b/ profilaktyki i wczesnego wykrywania
chorób układu moczowo-płciowego mężczyzn,
§ c/ schorzeń układu oddechowego - badanie
RTG i spirometria dla kobiet oraz mężczyzn.
§ wspólnie z Ośrodkiem Profilaktyki
i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu oraz
Narodowym Funduszem Zdrowia
zorganizowano dwa bezpłatne badania
mammograficzne dla 57 kobiet w wieku 50 69 lat.
§ jako współorganizator VII Strażacko-
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Rodzinnego Rajdu Rowerowego, zakupiono
nagrodę główną - rower oraz sfinansowano
karetkę pogotowia z ratownikiem
medycznym. Organizatorem Rajdu była
Jednostka OSP z Mielżyna i pracownicy
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie.
§ z okazji 20 - lecia abstynencji i działalności
Witkowskiego Stowarzyszenia Abstynentów
„TĘCZA” zakupiono pamiątkowy grawerton.
§ ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs
ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w 2016 roku organizacja półkolonii profilaktycznej
w okresie wakacji szkolnych. Postanowiono
dofinansować organizację półkolonii
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
z Gminy i Miasta Witkowo w następujący
sposób:
§ Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
Gniezno w wysokości 11.875,oo zł dla 100
dzieci.
§ Wielkopolskie Stowarzyszenie SpołecznoKulturalne „RAZEM” w Marysinie
w wysokości 7.125,oo zł dla 60 uczniów.
§ dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych
z terenu Gminy i Miasta Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy zorganizowała dwa spektakle
teatralne profilaktyczne pt. „Tatuaż”, które
dot. agresji i przemocy wśród młodzieży oraz
roli rodziny w kształtowaniu relacji
międzyludzkich.
§ zorganizowano oraz przeprowadzono
szkolenie dla przedsiębiorców i sprzedawców
napojów alkoholowych z terenu Gminy
i Miasta Witkowo
§ dla 250 uczniów klas I Szkól Podstawowych
z terenu Gminy i Miasta zakupiono kamizelki
odblaskowe, które zostaną wręczone jutro na
apelach szkolnych.
§ w ramach Gminnego Dnia Dziecka
zorganizowano występ Agencji Artystycznej
RYTM z Poznania z programem „Bajkowa
Olimpiada Sportowa”.
§ dla uczniów Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie zorganizowano program
o charakterze profilaktyki uzależnień „Broń
się. Nie trać wiary”.
§ dofinansowano zakup nagrody głównej roweru dla uczestników rajdu rowerowego pod
hasłem „Rower, to trzeźwy wybór”
zorganizowanego w ramach obchodów Dni
Witkowa.
§ wspólnie z pracownikami M-G OPS w Witkowie
przygotowano listę 41 uczestników kolonii
profilaktycznej, która w tym roku odbędzie się
w ramach wymiany z Gminą Lądek Zdrój.
Kolonie odbędą się w terminie od 27 czerwca
do 7 lipca br.
Z imprez kulturalno - sportowo rekreacyjnych:
§ zorganizowano 2 majówki, które odbyły się na
Placu Targowym.
§ zakupiono pamiątkowe statuetki dla
zwycięzców Gminnego Turnieju Piłki Siatkowej
żeńskich drużyn niezrzeszonych w ramach
Festynu „Od Przedszkola do Seniora”, który
odbył się w dniu 1 maja br.
§ zorganizowano spotkanie patriotyczne przy
Pomniku Powstańców Wielkopolskich z okazji
225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja.

Z tej okazji odprawiona została Msza św. Część
artystyczną wykonali uczniowie ze Szkoły
Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego
w Witkowie oraz Zespół Śpiewaczy
„My Młodzi”. Uroczystości towarzyszyła
między innymi wystawa okolicznościowa pod
hasłem „Dworki i Pałace Ziemi Witkowskiej
i Wrzesińskiej”.
§ dla zwycięzców organizowanego w dniach 1315 maja br. Turnieju Piłkarskiego na Sztucznej
Trawie o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta
zakupiono trzy puchary.
§ w ramach integracji środowisk strażaków
i policjantów oraz promocji Gminy zakupiono
puchar i piłkę nożną dla uczestników meczu
piłkarskiego między tymi drużynami
odbytego 29 maja br. w Mielżynie.
§ zakończono Witkowską Ligę Strzelecką
z karabinka pneumatycznego prowadzoną
przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie i Sekcję
Strzelecką LOK Witkowo. Wręczenie nagród
dla zwycięzców odbyło się w dniu 19 czerwca
br.
§ dokonano konserwacji i czyszczenia boisk ze
sztuczną trawą i sztuczną nawierzchnią
w Witkowie, ul. Wrzesińska, ul. Czerniejewska,
w Mielżynie i Ruchocinku oraz na terenie OW
w Skorzęcinie.
§ zakupiono puchary dla zwycięzców eliminacji
do Mistrzostw Polski Jachtów Żaglowych
sterowanych radiem Klasy F5-E, które odbyły
się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie.
§ z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
zakupiono medale i puchary dla zwycięzców
festynu rekreacyjno-sportowego
organizowanego przez UKS „BŁYSK” przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Witkowie.
§ dla zwycięzców Otwartego Turnieju Piłki
Koszykowej Dziewcząt, który odbył się w dniu
11 czerwca br. w Witkowie zakupiono puchary
i statuetki.
§ w dniach 18-19 czerwca br. odbyły się
„Dni Witkowa”, W ramach których
dofinansowano: Turniej Piłki Nożnej na
Sztucznej Trawie Sołectw, zawody strzeleckie
z karabinka pneumatycznego i zawody
wędkarskie.
W ramach współpracy samorządu
gminnego z organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie
gminy i miasta
dofinansowano między innymi:
§ wyjazd członków Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Witkowie
na spotkanie integracyjne do Skorzęcina oraz
członków Stowarzyszenia Rehabilitacyjno Kulturalnego „PROMYK” w Witkowie
na powiatowe spotkanie Oddziałów do
Kiszkowa.
§ z okazji Jubileuszu 70-lecia Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie
zakupiono dla pracowników tej Placówki
pamiątkowe grawertony.
§ pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich
złożono wiązankę kwiatów oraz zapalono
pamiątkowe znicze z okazji obchodów Dnia
Zwycięstwa - 8 maja.
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§ zakupiono pamiątkowy puchar dla

§ Ponadto zlecono wykonanie

najładniejszego samochodu marki
VOLKSWAGEN imprezy, która odbyła się
w ramach Dni Witkowa.
§ dla najlepszego zawodnika w konkursie zadań
szachowych Mistrzostw Wielkopolski Juniorów
w Szachach Klasycznych, które odbyły się
w dniach 11-15 czerwca br. w Skorzęcinie
zakupiono pamiątkowy puchar.
Z zakresu inwestycji:
§ Ogłoszono przetarg nieograniczony na:
§ przebudowę dróg gminnych w Folwarku,
Ruchocinie oraz Witkówku. W postępowaniu
wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę
złożyło PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO
DROGOWE Sp. z o.o., Olsza 3, 88-300 Mogilno,
za kwotę: 298.804,84 zł brutto. Umowa
zostanie wykonana do dnia 30.09.2016r.
§ podpisałem następujące umowy na:
§ sporządzenie dokumentacji projektowej na
modernizację Oczyszczalni Ścieków dla
Gminy i Miasta Witkowo ze spółką PRO-EKO
PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z Konina, za kwotę:
70.110,00 zł brutto.
§ sporządzenie dokumentacji projektowokosztorysowej dla zadania: „Renowacja
elewacji budynków komunalnych przy ul.
Stary Rynek 3 i 6” z Panią Joanną Haremzą,
właścicielką pr zedsiębiorstwa H2
ARCHITEKCI JOANNA HAREMZA z Poznania,
za kwotę: 10.220,00 zł brutto.
§ sporządzenie dokumentacji projektowokosztorysowej dla zadania: „Zmiana
sposobu użytkowania i rozbudowa budynku
mieszkalno-usługowego na cele Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 4”
z Panem Pawłem Kaczmarkiem,
właścicielem pracowni projektowej
PGN.ARCHITEKCI P.K. z Gniezna, za kwotę:
14.000,00 zł brutto.
§ „Rozbudowę kamer monitoringu na terenie
Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie”
ze spółką „OCHRONA JUWENTUS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z Warszawy, za kwotę: 9.655,50 zł brutto.
W ramach zadania zostało zamontowanych
5 dodatkowych kamer.
§ rozstrzygnięto zapytania ofertowe na:
§ sporządzenie dokumentacji projektowokosztorysowej dla 3 zadań inwestycyjnych.
Wykonawcami będą: KRYSTIAN ORZEŁ
„SBD PROJEKT” PROJEKTOWANIE
KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH z Poznania
dla zadania: „Budowa ścieżki rowerowej od
m. Kamionka do m. Skorzęcin”, za kwotę:
20.787,00 zł brutto; AC DROGA ADAM
CHMIELEWSKI ze Słupcy dla zadania:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P
w Witkowie – chodnik ul. Wrzesińska”, za
kwotę: 6.500,00 zł brutto; „LOGIN” Albert
Goździcki Mogilna dla zadania: „Ścieżka
rowerowa Witkowo-Kołaczkowo”, za
kwotę: 11.685,00 zł brutto.
§ wykonanie okresowej kontroli stanu
technicznego dróg gminnych na terenie
Gminy i Miasta Witkowo. Do realizacji
zadania wybrano PRACOWNIĘ BADAWCZOPROJEKTOWĄ DROGOKOM Jerzy Jeżewski z
Bielska-Białej, za kwotę 8.327,10 zł brutto.

następujących prac:
§ utwardzono drogi żużlem paleniskowym
w Witkowie przy ul. Wodociągowej,
Osiedlowej, Kosynierów Miłosławskich,
w Małachowie-Kępe, Strzyżewie Witkowskim,
Wiekowie i Ćwierdzinie. Wykonawcą była
Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Witkowa.
§ naprawiono przepust pod drogą gminną
w Sokołowie. Wykonawcą była firma AGRAWIT
z Witkowa.
§ zlecono wykonanie tablicy z planem miasta
Witkowa. Wykonawcą jest firma ARTEM
z Ostrowa.
§ zlecono wykonanie rocznych przeglądów
elektrycznych w budynkach gminnych.
Wykonawcą jest firma ELSTACH z Ćwierdzina.
§ wykonano ścinkę poboczy przy drogach
gminnych. Wykonawcą było przedsiębiorstwo
FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych
ze Środy Wielkopolskiej, za kwotę: ok.
13.500,00 zł brutto.
§ zlecono wykonanie map do celów
projektowych. Wykonawcą jest firma GEO GIS
z Gniezna za kwotę: 4612,50 zł brutto.
§ wykonano zasilanie świetlicy wiejskiej
i przedszkola w Kołaczkowie. Wykonawcą był
Pan Paweł Kozieł z Witkowa, za kwotę:
2.200,00 zł brutto.
§ zlecono koszenie poboczy dróg gminnych
i placów gminnych. Wykonawcą jest
Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Witkowa.
§ zlecono wykonanie rolety aluminiowej do
pomieszczenia przedszkolnego w Budynku
Oświatowym w Witkowie. Wykonawcą jest
PPHU FORPLAST z Gniezna, za kwotę:
14.738,30 zł brutto.
Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych
środków finansowych:
§ w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego zakończyła się
ocena złożonej dokumentacji aplikacyjnej
dotyczącej zakupu ciężkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym
sprzętem i wyposażeniem dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Po pozytywnym zakończeniu
oceny merytorycznej projekt znalazł się na
liście rankingowej złożonych projektów.
Jednak ze względu na niewystarczającą
alokację środków finansowych w ramach
ogłoszonego konkursu, z 27 projektów,
dofinansowanie otrzymały tylko dwa projekty
na łączną kwotę 17 941 215,60 zł.
§ w chwili obecnej trwa ocena formalna
i merytoryczna złożonych w marcu tego roku
3-ch Wniosków o przyznanie pomocy dla
projektów związanych z „Budową lub
modernizacją dróg lokalnych” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Złożone wnioski dotyczą
dofinansowania projektów związanych
z przebudową dróg gminnych
w miejscowościach: Strzyżewo Witkowskie,
Wiekowo, Folwark, Ćwierdzin, MałachowoKępe, Gaj, Małachowo-Wierzbiczany,
Skorzęcin i Dębina. Całkowita wartość
planowanych projektów to kwota 4,7 mln zł
brutto. Kwota dofinansowania stanowi 63,63%
kosztów kwalifikowalnych zadania i wyniesie

nie więcej niż 3,0 mln zł. Termin realizacji
planowany jest na lata 2017-2018.
§ trwa ocena formalna i merytoryczna
dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej
Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 20132020”. W ramach ogłoszonej przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego VI edycji
konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”
złożono dwa projekty. Pierwszy z nich dotyczy
urządzenia miejsca rekreacji w miejscowości
Małachowo Złych Miejsc. W ramach zadania
planowane jest m.in.: urządzenie siłowni
zewnętrznej, zagospodarowanie terenu, nowe
nasadzenia drzew i krzewów. Całkowita
wartość zadania to kwota ca 45 000,00 zł
brutto. Kwota dofinansowania wyniesie
30 000,00 zł. Drugi projekt obejmuje
wymianę urządzeń zabawowych na placu
zabaw w Folwarku oraz zagospodarowanie
terenu. Całkowita wartość zadania to kwota ca
32 000,00 zł brutto. Kwota dofinansowania
wyniesie 22 000,00 zł. W przypadku
otrzymania dofinansowania, zadania zostaną
zrealizowane w tym roku.
§ w kwietniu br. podpisałem Umowę
o przyznaniu dofinansowania w ramach
projektu „Lokalny Animator Sportu”. Projekt
obejmuje dofinansowanie wynagrodzenia
animatora, który organizuje i prowadzi zajęcia
sportowo-rekreacyjne na obiekcie sportowym,
wybudowanym w ramach programu „Moje
Boisko ORLIK 2012” ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej.
§ w kwietniu br. Gmina i Miasto Witkowo
przystąpiła do ogólnopolskiego Konkursu
„Podwórko Nivea”.
Inne sprawy:
§ w piątek 10 czerwca odbyła się uroczystość
otwarcia nowej siedziby Stowarzyszenia
Światowid i trzech funkcjonujących od
niedawna Spółdzielni Socjalnych: „Razem
być”, „Pomocnik od zaraz” oraz „Domowe
przysmaki”. W uroczystości uczestniczyłem
wspólnie z Panem Piotrem Jóźwikiem Przewodniczącym Rady Miejskiej w Witkowie,
Panem Łukaszem Scheffsem - moim Zastępcą
oraz radnymi Rady Miejskiej w Witkowie.
Podczas uroczystości złożyłem gratulacje
i życzenia Pani Katarzynie Jórdze - Prezesowi
Stowarzyszenia Światowid oraz Zarządowi.
Spotkanie było także okazją do złożenia
gratulacji Panu Tomaszowi Szeszyckiemu laureatowi konkursu „Dobroczyńca Roku
2016” w kategorii „Zaangażowanie lokalne”,
którego organizatorem była Akademia
Rozwoju Filantropii w Polsce.
§ w ramach Gnieźnieńskiego Obszaru
Strategicznej Interwencji Gmina i Miasto
Witkowo ubiega się o dofinansowanie dwóch
projektów infrastrukturalnych. Pierwszy z nich
pn.: „Budowa sieci dróg dla rowerów na
terenie gmin Powiatu Gnieźnieńskiego”
dotyczy budowy drogi dla rowerów od
miejscowości Witkowo do Skorzęcina. W chwili
obecnej trwa opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla planowanego
zadania oraz pozostałych dokumentów
aplikacyjnych. Planowany termin złożenia
Wniosku o dofinansowanie to III kw. 2016r.
Projekty związane z budową dróg dla rowerów
będą również składane przez pozostałych
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beneficjentów OSI tj. Miasto i Gminę
Czerniejewo, Gminę Gniezno, Miasto i Gminę
Kłecko, Gminę Łubowo oraz Gminę
Niechanowo. W dniu 9 czerwca br. w Starostwie
Powiatowym w Gnieźnie uczestniczyłem
w roboczym spotkaniu sygnatariuszy
Gnieźnieńskiego OSI. Natomiast podczas
dzisiejszego spotkania Gminę i Miasto
Witkowo reprezentował Pan Łukasz Scheffs mój Zastępca. Na spotkaniu poruszano kwestie
techniczno-organizacyjne dotyczące
planowanych projektów.
§ kolejnym projektem planowanym do realizacji
przez Gminę i Miasto Witkowo w ramach OSI
jest projekt pn.: „Modernizacja drogi
wojewódzkiej w granicach miasta Witkowa”.
Pierwotnie planowana inwestycja
obejmowała: przebudowę skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr 260 (ul. Gnieźnieńska)
z drogami powiatowymi (2165P) Armii
Poznań i Dworcowej w miejscowości Witkowo
na rondo; gruntowną przebudowę ul. Armii
Poznań i Jana Pawła II w Witkowie na długości
0,85 km; odbudowę drogi - ul. Gnieźnieńskiej
poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej na
długości 1,0 km. Ze względu na trwającą już
kilka lat zmianę kategorii drogi powiatowej
(ul. Armii Poznań i Jana Pawła II) na drogę
wojewódzką w dniu 21 czerwca Pan Łukasz
Scheffs - mój Zastępca wraz z pracownikami
Urzędu - Panią Sylwią Mietlicką i Panem
Łukaszem Misiewiczem uczestniczyli
w spotkaniu z Panem Pawłem Katarzyńskim Dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich, jego Zastępczynią - Panią
Kingą Hedrych oraz Panem Michałem
Kur zawskim - Zastępcą Dyrektora
Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu. Głównym celem
spotkania było omówienie obecnej sytuacji
związanej z realizacją projektu oraz
możliwością złożenia Wniosku
o dofinansowanie tego zadania w IV kw.
2016r. Trwające od ponad roku konsultacje na
szczeblu ministerialnym, związane ze zmianą
kategorii drogi powiatowej (ul. Armii Poznań
i ul. Jana Pawła II) na drogę wojewódzką,
nadal uniemożliwiają złożenie przez Gminę
Witkowo wniosku o dofinansowanie
w projektowanym kształcie. Istotnym
utrudnieniem, który może zaważyć na
terminowej realizacji tej inwestycji jest
przedłużający się proces uzgodnień
ewentualnej zmiany kategorii drogi
powiatowej, przebiegającej na terenie miasta
na odcinku ul. Armii Poznań - ul. Jana Pawła II.
§ wobec powyższego odpowiedzialni za
przygotowanie i realizację tego zadania
pracownicy rozpoczęli prace koncepcyjne
związane ze zmianą części posiadanego
projektu, z zachowaniem jednak istoty całego
działania. W najbliższych dniach planowane
jest uzupełnienie dotychczasowego projektu.
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Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Marian Gadziński

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Dane kontaktowe
Urząd Gminy i Miasta Witkowo

1. Lokalu mieszkalnego nr 3, położonego
w Witkowie przy ul. Kosynierów Miłosławskich 2,
o powierzchni użytkowej 46,53 m2 wraz z udziałem
w wysokości 7352/33086 w częściach wspólnych
nieruchomości i prawie współwłasności działki
gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 1261/1 o pow.
0,1011 ha. Lokal usytuowany jest na parterze
budynku mieszkalnego, składa się z pokoju, kuchni,
WC, przedpokoju oraz dwóch pomieszczeń
gospodarczych o powierzchni 17,07m2 i 9,92m2.
Nieruchomość posiada uregulowany stan
p r a w n y, o p i s a n y w k s i ę d z e w i e c z y s t e j n r
KN1S/00022686/9.
Cena wywoławcza wynosi
35 000,00 zł netto
Wadium wynosi 6000,00 zł
2. Lokalu mieszkalnego nr 2, położonego
w Witkowie przy ul. Kosynierów Miłosławskich 2,
o powierzchni użytkowej 42,20 m2 wraz z udziałem
w wysokości 10724/33086 w częściach wspólnych
nieruchomości i prawie współwłasności działki
gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 1261/1 o pow.
0,1011 ha. Lokal usytuowany jest na poddaszu
budynku mieszkalnego, składa się z pokoju, kuchni,
łazienki z WC, przedpokoju oraz pomieszczenia
gospodarczego o pow. 18,20m2 oraz pomieszczenia
strychowego o pow. 46,84m2.Nieruchomość posiada
uregulowany stan prawny, opisany w księdze
wieczystej nr KN1S/00022686/9.
Cena wywoławcza wynosi
35000,00 zł netto
Wadium wynosi 6000,00 zł
Sprzedaż lokali na podstawie art. 43 ust.
1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i usług (tekst jedn.
Dz. U. z 2016r. poz. 710) jest zwolniona
z podatku VAT.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż ww. lokali ogłoszony na dzień 7 lipca 2016
roku zakończył się wynikiem negatywnym.
Nieruchomość stanowiąca działkę oznaczoną
geodezyjnie nr 1261/1 usytuowana jest
w centralnej strefie miasta wpisanej do rejestru
zabytków województwa wielkopolskiego tworzącej
historyczny układ urbanistyczny Witkowa pod
nr 693/Wlkp/A, na terenie nie objętym
miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. W obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Witkowo, działka oznaczona
jest symbolem A_R- teren wielofunkcyjnej
zabudowy w obszarze miasta. W ewidencji gruntów
stanowi teren oznaczony symbolem B - tereny
mieszkaniowe. Budynek, w którym położone są
lokale wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków
Gminy Witkowo.
Przetarg odbędzie się 19 sierpnia 2016 r.
o godz.1200 w siedzibie Urzędu
Gminy i Miasta w Witkowie, przy
ul. Gnieźnieńskiej 1, w sali nr 1.
1. Nieruchomości stanowiące przedmiot
przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami
rzeczowymi, nie stanowią przedmiotu
jakichkolwiek zobowiązań i nie ma przeszkód

prawnych w rozporządzaniu nimi.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wniesienie w pieniądzu (PLN) wadium (z podaniem
numeru lokalu) na konto Urzędu w GBW Konin (BS
Witkowo) nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008
w terminie do dnia 16 sierpnia 2016r.
3. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu
winni okazać:
- osoby fizyczne - dowód potwierdzający tożsamość
(dowód osobisty lub paszport),
- osoby prawne- aktualny wypis z właściwego
rejestru oraz umocowanie do zaciągania
zobowiązań w imieniu i na rzecz osoby prawnej,
- małżonek zamierzający samodzielnie licytować
nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego pełnomocnictwo współmałżonka obejmujące zgodę
na licytacje.
- dowód wpłaty wadium,
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który
przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny
nabycia. Pozostałe wadia zostaną zwrócone
niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej
w ciągu trzech dni od zamknięcia przetargu na
wskazane konto bankowe. Wadium uznaje się za
wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym
terminie na rachunek Gminy Witkowo.
Wadium ulega pr zepadkowi w razie
uchylenia się uczestnika, który przetarg
wygrał od zawarcia umowy.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę
uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie
powyżej ceny wywoławczej. O wysokości
postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym,
że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny
wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
6. Wybrany nabywca zobowiązany jest do
uiszczenia ustalonej ceny nabycia przed zawarciem
aktu notarialnego.
7. Koszty związane z zawarciem aktu
notarialnego oraz ujawnieniem praw własności
w księdze wieczystej ponosi nabywca.
8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu organizator może odstąpić od
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.
9. Szczegółowych informacji o nieruchomościach
będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie,
ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15, tel. (61) 477-81-94,
wew. 13.
10. Lokale mieszkalne można oglądać po
uprzednim uzgodnieniu terminu
z pracownikiem Urzędu GiM Witkowa
tel. 61 4 778-194 wew. 13.
Burmistrz GiM Witkowo
/-/ Marian Gadziński
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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
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

Spotkanie rodzinne w Przedszkolu „Bajka”
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Wąsowski, III miejsce Jerzy Nowak.
W kategorii kobiet: I miejsce Izabella
Ratajska, II miejsce Maria Matczak.
W kategorii - chłopcy: I miejsce zajął Paweł
Stefaniak, II miejsce Krzysztof Dobrzycki, a III
miejsce zajął Kacper Bartkowiak. W kategorii
dziewczęta: I miejsce zajęła Julia Muszyńska,
II miejsce przypadło Julii Szymańskiej,
a III Zuzannie Łyskawińskiej.

Rudi Schuberth. Artyście towarzyszył zespół
„Wały Jagiellońskie”. Okazuje się, że pełne
dowcipu, ale i krytycznego podejścia do
otaczającej nas rzeczywistości piosenki artysty
wciąż cieszą się popularnością. „WARS wita
was”, „Tylko mi ciebie brak” czy „Dziewczyna
ratownika” to utwor y świetnie znane
witkowskiej publiczności, i to niezależnie od
wieku. Nie obyło się bez bisu.

Drugą odsłoną strzelania były zawody „Dni Witkowa”. W kategorii mężczyzn
I miejsce zajął Kacper Bartkowiak, II miejsce
pr zypadło Danielowi Kołodziejkowi,
a III miejsce Leszkowi Sawickiemu.
W kategorii kobiet: I miejsce wystrzelała
Natalia Petelska, II zajęła Zuzanna
Łyskawińska, a III Mariana Janicka.

Na biorących udział w „Dniach Witkowa”
mieszkańców - szczególnie tych najmłodszych
- czekały dodatkowe atrakcje, m.in. wesołe
miasteczko, dmuchany zamek, kolejka,
r o w e r k i , w y s t a w y, p o k a z K l u b u
Modelarskiego „Sokół”, prezentacja Zespołu
Działań Specjalnych 33. Bazy Lotnictwa
Transportowego, zorganizowana niemal

W związku z „Dniami Witkowa” odbył się
również Turniej Piłki Nożnej Drużyn
Niezrzeszonych, w którym wystartowało
5 zespołów. On także miał swoje
podsumowanie. I tak: I miejsce zajął Zakład
Poprawczy Witkowo, II miejsce przypadło
Sołectwu Chłądowo, III miejsce zajęło Sołectwo
Mielżyn, IV miejsce Sołectwo Ruchocinek,
a V miejsce zajęło Sołectwo Wiekowo.
W niedzielę tuż po godzinie 18:00 odbył
się także koncert zespołu „MARAQUJA MUSIC
& DANCE SHOW”. W trakcie widowiskowego
występu pełnego barw, żywiołowych układów
choreograficznych można było podziwiać
piękne stroje i niesamowite artystki.
W prezentowanym repertuarze dało się
słyszeć znane i lubiane przeboje lat 70., 80.
i 90. w nowej aranżacji.
Tu ż p r z e d g o d z i n ą 2 0 : 0 0 l i c z n i e
zgromadzona publiczność, z niecierpliwością
oczekiwała na występ gwiazdy wieczoru,
którą był wulkan energii i dobrego humoru

w ostatniej chwili prezentacja motocykli,
pokaz Wojskowej Straży Pożarnej oraz wiele
innych.
Sponsorami tegorocznych obchodów
„Dni Witkowa” byli: Zakład Usług
Rozrywkowych - Antoni, Zuzanna Juhlke
w B y d g o s z c z y, U s ł u g i R o z r y w k o w o Kulturalne Grażyna, Andrzej Kaszubowie w
Kaliszu, OKSiR Witkowo, ZGK Witkowo, SKR
W i t k o w o , F i r m a S P E C - A RT. J a r o s ł a w
Połczyński z Gołańczy.
Organizatorzy dziękują wszystkim
osobom, które wspomogły całe to wydarzenie.
Szczególne podziękowania należą się jednak
publiczności za aktywny udział i niesamowitą
atmosferę.

Imprezy i uroczystości dla dzieci i ich rodziców na terenie przedszkola są okazją
do wspólnego przeżywania radości oraz wzruszeń. By dzieci z grupy
„Kogucików” mogły pokazać rodzicom, jak bardzo ich kochają i jak bardzo
przywiązane są do swoich rodzin zorganizowano w przedszkolu przy ulicy
Jasnej „Spotkanie Rodzinne”.

Czterolatki licznie przybyłym gościom,
zaprezentowały program artystyczny. Dzieci
po powitalnym tańcu z rodzicami recytowały
humorystyczne i wzruszające wiersze oraz
śpiewały rockowe i kabaretowe piosenki
o tematyce rodzinnej. W trakcie programu,
dziewczynki pięknie zatańczyły dynamiczny
taniec z pomponami, a chłopcy z wielką
ekspresją grali na atrapach gitar
elektrycznych. Miłym zaskoczeniem dla

akompaniamencie muzycznym.
Dopełnieniem „Spotkania Rodzinnego” był
festyn rekreacyjno-sportowy w ogrodzie
przedszkolnym, zorganizowany przez
rodziców „Kogucików”. Dzieci rywalizowały
w zawodach sportowych ze swoimi
mamusiami i tatusiami. Wszyscy podziwiali
kondycję mam skaczących na piłce, siłę
tatusiów przeciągających linę, zręczność dzieci
rzucających kółkami do celu oraz zwinność

pr zybyłych gości było indywidualne
wykonanie piosenki „Na majówkę, na
rowerach” przez dziewczynkę, utalentowaną
muzycznie. Dzieci zakończyły swój występ
odśpiewaniem całym sercem „Sto lat” oraz
wręczyły kochanym rodzicom papierowe
margaretki z buźką w kształcie serduszka.
Wielkim zaskoczeniem dla dzieci było
odwrócenie ról, bowiem rodzice także
przygotowali dla nich niespodziankę.
Zaśpiewali oni bowiem swoim pociechom
piosenkę „Kochane dzieci” przy

dziewczynek ścigających się w workach. Drugą
część festynu urozmaiciły zabawy
z animatorką, która puszczała milusińskim
olbrzymie bańki mydlane, malowała twarze,
zachęcała do zabaw z chustą KLANZA i do
skoków przez długą skakankę.
Dla uczestników festynu rodzice przygotowali
ciasto własnego wypieku oraz napoje.
Spotkanie miało naprawdę rodzinny
charakter, ponieważ panowała na nim
przemiła, ciepła atmosfera.

(M.T.)
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Eliminacje do Mistrzostw Polski Jachtów Żaglowych Sterowanych Radiem w Klasie F5-E
I oto ponownie, wzorem lat ubiegłych, w dniach 11-12.06.2016r. odbyły się
w Skorzęcinie, Eliminacje do Mistrzostw Polski Jachtów Żaglowych Sterowanych
Radiem w Klasie F5-E.

Sponsorami tych zawodów tradycyjnie
już byli: Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego,
Burmistr z Gminy i Miasta Witkowo,
Okręgowy Zarząd LOK w Poznaniu, Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji.
Otwarcia zawodów dokonali W-ce
Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Jerzy
Berlik oraz Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo Marian Gadziński.
Regaty rozegrano w dwóch kategoriach
juniorzy i seniorzy.

Funkcji sędziowskich podjęli się Pan Jerzy
Springer oraz Państwo Kremscy.
W efekcie dwudniowych zmagań w bardzo
sprzyjających warunkach pogodowych
(średni wiatr i piękna słoneczna pogoda),
rozegrano 14 kolejek i uzyskano
następujące wyniki:
Juniorzy
I miejsce - Jędrzej Rutz - Bliza Wejherowo
II miejsce - Jazdzewski Filip - Mausz Parchowo
III miejsce - Konkol Kacper - Bliza Wejherowo

Seniorzy
I miejsce - Mieczysław Muller - Bliza
Wejherowo
II miejsce - Bartłomiej Jereczek - Mausz
Parchowo
III miejsce - Paweł Albrecht - Wodnik Poznań
Nagrody, puchary oraz dyplomy wręczali:
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Pan Marian
Gadziński, Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji Pan Stanisław Rajkowski,
przedstawiciel Okręgowego Zarządu LOK
w Poznaniu Pan Tadeusz Goławski oraz Prezes
Modelarzy Pan Jacek Hejna. Ponad to
organizator ufundował dodatkowy puchar
oraz nagrodę dla najlepszego Oldboja,

która to nagroda pr zypadła Karolowi
Dutkowskiemu z Arwimont.
Atmosfera zawodów była jak zwykle
doskonała, choć nie obyło się bez protestów,
jak to zwykle bywa w ferworze sportowej
walki.
Na zakończenie uczestnicy zawodów
stwierdzili, że organizacja była znakomita
oraz, że z pewnością pojawią się na kolejnych
regatach za rok, na które zaprosił ich
Burmistrz Marian Gadziński.
(J.H.)

Emocjonujący turniej koszykówki
Tydzień przed oficjalnym terminem Dni Witkowa odbył się w Witkowie turniej koszykówki dla dziewcząt z rocznika 2004,
który jak co roku nawiązywał do święta naszego miasta.

W Otwartym Turnieju Koszykówki wzięły
udział cztery zespoły: OKSiR Witkowo, MKS
MOS Konin, AZS Poznań, UKS Delfin Kłecko.
Mecz rozgrywano systemem „każdy
z każdym”. Nasze zawodniczki spisały się
znakomicie. Wygrały dwa mecze i doznały
tylko jednej porażki (OKSiR - Konin 49:13;
OKSiR - Poznań 52:50; OKSiR - Kłecko 26:39).

Ostatecznie zajęliśmy III miejsce. Wyprzedziły
nas ekipy z Kłecka (I miejsce) i Poznania (II
miejsce), które pr zy tej samej liczbie
wygranych gier, miały lepszy od nas bilans
punktowy. Impreza odbyła się dzięki
zaangażowaniu trenera, Czesława
Nowaczyka, który od kilku lat działa na rzecz
popularyzacji koszykówki w naszym mieście.
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Za przepracowany ciężki sezon, zawodniczki
wręczyły swojemu opiekunowi bukiet
kwiatów. Przy wsparciu i pomocy UGiM
w Witkowie, OKSiR w Witkowie i Honoraty
Glanc mieliśmy w naszym mieście całkiem
fajną imprezę sportową. Jedyny minus, to
niska frekwencja kibiców. Może za rok będzie
lepiej.

Skład Witkowa: Daria Jóźwiak, Martyna
Łysiak, Anna Sawa, Eliza Skieresz, Klaudia
Stefaniak, Aleksandra Szczerba, Aleksandra
Śliwecka, Zuzanna Zielińska, Vanessa Biela,
Alicja Cichosz, Justyna Karasiewicz, Weronika
Mierzejewska, Gabriela Staniszewska.
(K.Ch.)

