Wiadomości Samorządowe
Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy i Miasta Witkowo
Nr 9 - 2016

Dożynki Gminne
Witkowo 2016

Powiatowe Dni Cichociemnych
w Witkowie

Wizyta delegacji z zaprzyjaźnionej
niemieckiej Gminy Am Dobrock

Inauguracja roku szkolnego
w Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie

ISSN 1730-606X

Witkowskie

Dożynki Gminne

Gmina Witkowo podziękowała rolnikom
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28 sierpnia Gmina Witkowo symbolicznie
podziękowała rolnikom za ukończenie żniw i prac
polowych.
Dożynki od zawsze miały charakter religijno-ludowy,
były i są najważniejszym obrzędem poświęconym
zbiorom plonów; zwieńczeniem całorocznej pracy
rolników. Z tej okazji do Witkowa przybyli rolnicy z całej
gminy, delegacje wieńcowe z wieńcami oraz
mieszkańcy, którzy w ten sposób wyrazili swój szacunek
i podziw dla ofiarnej pracy rolników.
Program tegorocznego święta plonów nie odbiegał
od lat poprzednich, choć pojawiło się kilka nowości.
I tak o godz. 12.00 miała miejsce Msza św., którą
w intencji rolników i szczęśliwie zebranych plonów,
celebrował ksiądz proboszcz Stanisław Goc. Kazanie
podczas Mszy św. wygłosił ksiądz Jacek Wichłacz.
Następnie barwny korowód dożynkowy
prowadzony m.in. przez Orkiestrę Dętą Ochotniczej
Straży Pożarnej ze Słupcy przemaszerował na plac
targowy. Uroczystości obrzędowe święta plonów
rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania Roty.
Następnie głos zabrał gospodarz dożynek, Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, który
powitał wszystkich zgromadzonych, w tym
zaproszonych gości.
Burmistrz M. Gadziński dziękując rolnikom za ich trud i
wysiłek, powiedział między innymi: „Spotykamy się
dzisiaj by dokonać podsumowania całorocznej
trudnej pracy rolnika.
Dla mieszkańców wsi i małych miasteczek dożynki to
wielka uroczystość i wielkie wydarzenie. Uczestniczymy
we Mszy św., składamy bochen chleba na ołtarzu. Jak
każe tradycja wypieczony z ziaren tegorocznych
zbiorów. Składamy również wieniec żniwny, który jest
formą dziękczynienia Stwórcy za to, że mogliśmy
szczęśliwie zebrać plony.
Zawód rolnika jest specyficzny i niezwykle trudny.
Rolnik siejąc zboże nigdy nie wie czy uda się zebrać
efekty tego siewu. Wiemy wszyscy, że warsztat rolniczy
znajduje się pod gołym niebem, a nieodłącznym
elementem pracy rolnika jest nieprzewidywalna
pogoda.
W imieniu witkowskiego samorządu pragnę
podziękować naszym rolnikom za pracę, za to
wszystko, co robią na rzecz rozwoju swoich
gospodarstw i naszej lokalnej wspólnoty. Mimo niskiej
opłacalności, nieustannie inwestujecie zarówno
w sprzęt, jak i zagrodę. Ta dalekowzroczność, te
inwestycje przekładają się na wizerunek naszej gminy.
I za to wszystko, co mimo trudności, mimo niskiej
opłacalności, robicie bardzo serdecznie dziękuję.
Pragnę Wam również, na nowy rok gospodarczy,
życzyć wszystkiego najlepszego: przede wszystkim
satysfakcji i zadowolenia z pracy, którą wykonujecie,
opłacalności produkcji i godziwej zapłata. Życzę
również wszystkiego najlepszego waszym rodzinom.
Szczęść Wam Boże i dziękuję bardzo.”
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W dalszej części tegoroczni starostowie – p. Renata
Ziółkowska oraz p. Tadeusz Jaskólski przekazali bochny
chleba upieczone z tegorocznych zbiorów
Burmistrzowi jako „gospodarzowi gminy”, oraz
proboszczowi witkowskiej parafii, którzy podzielili go
między zgromadzonych. Na zakończenie oficjalnej
części głos zabrali zaproszeni goście.
Po tym przyszedł czas na dobrą zabawę, o co
zadbali prezentujący się na scenie artyści. Wśród
zespołów, które umilały zebranym czas znalazły się
m.in. Orkiestra Dęta OSP ze Słupcy, Zespół Pieśni
i Tańca „Chludowianie” z Chludowa, Zespół
Śpiewaczy „My Młodzi”, Piastowskie Rusałki z Gniezna,
Kapela Odjazdowa z Witkowa oraz zespoły
artystyczne działające przy Centrum Kultury.
Tegoroczne wieńce dożynkowe wykonało
13 sołectw. „Komisja do oceny wieńców żniwnych”
obradowała w składzie: Marian Łukowski, Honorata
Glanc, Małgorzata Łączna, Adolf Pławczyk, Edmund
Rybarczyk. Zadaniem Komisji była ocena
poszczególnych wieńców dożynkowych. W wyniku
prac Komisji, postanowiono wyróżnić i nagrodzić
następujące wieńce dożynkowe:
1 miejsce przyznano za wieniec dożynkowy
z Sołectwa Wiekowo
2 miejsce przyznano za wieniec dożynkowy
z Sołectwa Ruchocin
3 miejsce przyznano za wieniec dożynkowy
z Witkowa.
Wszystkie pozostałe wieńce biorące udział
w konkursie, które nie zostały nagrodzone,
postanowiono wyróżnić. Podobnie jak wśród
nagrodzonych wieńców wyróżnieniu towarzyszyły
nagrody finansowe.
Tegoroczną gwiazdą uroczystości dożynkowych był
Zespół – „GESEK”.
O godz. 18.00 przystąpiono do losowania głównych
nagród w trzech loteriach fantowych. Kilku
szczęśliwców wróciło do domu z cennymi nagrodami,
wśród których znalazły się m.in. rower, kosiarka,
zmywarka, telewizor LCD, odkurzacz, weekend w OW
w Skorzęcinie oraz nagrody ufundowane przez
sponsorów: kuchenka mikrofalowa ufundowana
przez Autobusowe Usługi Przewozowe „JAH” Janusz
Mroziński, lustro zasponsorowane przez Firmę Jan Grad
Sp. z o.o. w Witkowie, fotel biurkowy przekazany przez
salon meblowy „TM” w Witkowie, robot kuchenny
ufundowany przez DAGPON Mechanika Pojazdowa
Grzegorz Trzciński, telefon komórkowy przekazany

przez salon ORANGE w Witkowie, komody
ufundowane przez sklep meblowy GIEES w Witkowie
oraz drukarka HP od ZGK w Witkowie.
Kolejnym punktem było wręczenie nagród
w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej, którego
organizatorem było Kurkowe Bractwo Strzeleckie
w Witkowie. W strzelaniu udział wzięło 68 zawodników.
Kategoria Panie: I miejsce zdobyła – Aneta
Kołodziejczyk, II miejsce – Lucyna Mikołajewska,
III miejsce – Ewa Matysiak. Kategoria Panowie:
I miejsce zdobył – Michał Ścigocki, II miejsce Leszek
Mikołajewski, III miejsce Artur Kuszak. Kategoria
Dziewczęta: I miejsce zdobyła – Marianna Janicka,
II miejsce Michalina Wabińska, III miejsce Weronika
Popek. Kategoria Chłopcy: I miejsce zdobył Jakub
Popek.
Obchodom tegorocznych dożynek towarzyszyło
także wiele innych atrakcji, m.in. wystawa maszyn
rolniczych, płodów rolnych, warzyw i kwiatów, strefa
zabaw dla najmłodszych, wystawa pszczelarska.
Ponadto można było skosztować przysmaków ze
Strefy Smakosza, która została przygotowana przez
Koła Gospodyń Wiejskich z Gorzykowa, Malenina,
Odrowąża oraz Pań z Ruchocina.
Imprezą towarzyszącą tegorocznych Dożynek był
również Dożynkowy Rodzinny Rajd Rowerowy.
Na starcie w ustalonych miejscowościach stawiło się
blisko 200 uczestników, którzy różnymi trasami dotarli
do Stanicy w Gaju, gdzie odbył się piknik. Uczestnicy
rajdu zostali poczęstowani grochówką, ciastem
i chlebem ze smalcem. Pobyt w Stanicy uprzyjemnił
swoimi występami Damian Poterek z dziećmi w swoim
projekcie A GU GU, Oliwia Bocheńska oraz Wiktoria
Grylewicz. Wśród uczestników rozlosowano wiele
nagród oraz trzy nagrody główne, rowery
ufundowane przez przedstawicieli gmin: Trzemeszno,
Niechanowo, Witkowo. Ich posiadaczami zostali:
Andżelika Strzykała, Ania Rogalska i Marcin Sterling
z Witkowa.
Rajd promujący zdrowy styl życia zorganizowało
Stowarzyszenie GAJÓWKA wraz z partnerami:
Stowarzyszeniem TERAZ z Trzemeszna
i Stowarzyszeniem Rodziców Ziemi Niechanowskiej
z Niechanowa.
Obchody Dożynek Gminnych zakończyła zabawa
taneczna, podczas której przygrywał zespół „DUET”.
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Powiatowe Dni Cichociemnych w Witkowie
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej cichociemnych
W dniach od 10 do 11 września na terenie Zespołu
Szkół Ponadgimanzjalnych im. Dezyderego
Chłapowskiego w Witkowie miały miejsce Powiatowe
Dni Cichociemnych.
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Istotą całego wydarzenia, odbywającego się pod
patronatem honorowym Prezydenta RP – Andrzeja
Dudy, było upamiętnienie dwóch cichociemnych
wywodzących się z terenu powiatu gnieźnieńskiego:
Adama Borysa ps. Pług oraz Tadeusza Jaworskiego ps.
Gont.
Okazją do organizacji tych obchodów była 30.
rocznica śmierci pułkownika Adama Borysa. Tego
samego, którego imię nosi witkowskie Gimnazjum.
Głównymi organizatorami uroczystości byli: Starosta
Gnieźnieński – Beata Tarczyńska oraz Dowódca
Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca płk.
Wiesław Kukuła. Swój wkład w organizowane
wydarzenia miał również Samorząd Gminy i Miasta
Witkowa. Kuratorem i pomysłodawcą całego
przedsięwzięcia był Grzegorz Musidlak.
W pierwszym dniu zorganizowanych uroczystości
miało miejsce odsłonięcie tablicy upamiętniającej
obu cichociemnych. Tablica znajduje się na froncie
budynku Szkoły. Odbył się również uroczysty apel
i nastąpiło okolicznościowe złożenie wiązanek pod
nowo odsłoniętą tablicą. Niezmiernie cieszy fakt, że
w wydarzeniu tym udział brała młodzież klasy
mundurowych, pasjonaci militariów i przedstawiciele
grup rekonstrukcyjnych. Ok. godziny 13:00 w pobliżu
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych specjalnie
przygotowani do tego żołnierze wykonali serię skoków
spadochronowych. Niemal równolegle na terenie ZSP
uruchomione zostało mini-miasteczko wojskowe.
Istniała możliwość zapoznania się ze sprzętem
i umundurowaniem różnych jednostek. Odbyła się
również krótka prelekcja przygotowana
i przeprowadzona przez wykonujących wcześniej skoki
spadochroniarzy.
Mini-miasteczko i towarzyszące mu atrakcje były
dostępne dla mieszkańców i odwiedzających także
w drugim dniu imprezy. Całemu wydarzeniu
towarzyszyła wystawa poświęcona cichociemnym,
a oficjalne zakończenie pierwszych w naszej gminie
powiatowych dni cichociemnych nastąpiło na
cmentarzu przy grobie Adama Borysa, tuż po
uroczystej Mszy św. jaka miała miejsce w Kościele pw.
Św. Mikołaja w Witkowie.
Łukasz Scheffs
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Z prac Rady Miejskiej
w Witkowie
W dniu 19 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Komisji
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania
Porządku Publicznego. Po omówieniu bieżących
spraw związanych z działalnością Rady Miejskiej,
Komisja udała się do siedziby OSP Ruchocinek.
Z funkcjonowaniem Jednostki OSP Komisję zapoznali
panowie: Henryk Krause – Prezes i Andrzej Kobielski Naczelnik.

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie
W dniu 24 sierpnia br. odbyło się kolejne posiedzenie
Komisji Finansów i Rozwoju SpołecznoGospodarczego. Komisja m.in. wysłuchała informacji
Kierownika ZGK na temat realizacji remontów
budynków komunalnych, zapoznała się
z informacjami Dyrektorów placówek oświatowych
o wykonanych remontach oraz zapoznała się
z realizacją realizowanych przez gminę inwestycji.

W dniu 25 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej. Głównym
tematem posiedzenia była wizja lokalna w Ośrodku
Wypoczynkowym w Skorzęcinie i zapoznanie się
z przedstawioną przez Dyrektora OKSiR-u informacją
o funkcjonowaniu Ośrodka.
W dniu 30 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Komisji
Rewizyjnej. Komisja m.in. dokonała kontroli budżetu
gminy i miasta za I półrocze br., kontroli inwestycji
w terenie oraz kontroli utrzymania, wyposażenia
i wykorzystania świetlicy wiejskiej w Ostrowitym
Prymasowskim.
W dniu 31 sierpnia 2016 r. odbyła się zwołana na
wniosek Burmistrza Gminy i Miasta nadzwyczajna sesja
Rady Miejskiej w Witkowie, jej głównym tematem było
podjęcie uchwały stanowiącej zapewnienie, że
w 2017 roku, gmina Witkowo udzieli Powiatowi
Gnieźnieńskiemu pomocy finansowej na przebudowę
drogi powiatowej Trzemeszno-Witkowo Etap I FolwarkWitkowo. Rada Miejska podjęła ponadto uchwałę
zmieniającą nazwę ronda przy ulicy Czerniejewskiej.
W związku z pośmiertnym mianowaniem śp. sierż. pil.
Józefa Skowrona na stopień podporucznika,
konieczne było zaktualizowanie uchwały z 2015 r.
w tym zakresie.
Obydwie uchwały zostały przez Radę Miejską
podjęte jednogłośnie.
Halina Koźniewska

Wizyta delegacji

z zaprzyjaźnionej niemieckiej Gminy Am Dobrock
W dniach 13-16 września na terenie naszej Gminy
Witkowo przebywa delegacja z Niemiec w osobach:
Pan Peter Uhl - pełniący obowiązki burmistrza gminy
Am Dobrock, Pan Detlef Horeis - burmistrz gminy
Oberndorf, Pan Karl-Heinz Linck - przewodniczący
komitetu ds. współpracy z gminą Witkowo.
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W ramach programu zaplanowano m.in. spotkanie
z Radnymi Rady Miejskiej oraz przedstawicielami
lokalnej prasy, zwiedzanie witkowskiej starówki,
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo, Sali
Historii, zapoznanie z funkcjonowaniem placówek
oświatowych, jednostek OSP.
Marlena Trzcińska
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Nowa odsłona

Witkowskich Wiadomości Samorządowych
Dnia 9 września odbyło się spotkanie informacyjne
dla współautorów Witkowskich Wiadomości
Samorządowych. Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowo Łukasz Scheffs przedstawił nową formę
biuletynu.

Naszym celem jest integracja lokalnej społeczności,
rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dostarczanie
pożytecznych informacji mieszkańcom Gminy
Witkowo.
Staramy się ciągle podnosić poziom naszego
biuletynu, zarówno merytoryczny, jak i estetyczny.
Stawiamy na dobre fotografie i rzetelne, informacje.
Oddajemy również głos lokalnym instytucjom,
organizacjom pożytku publicznego.
Staramy się zdywersyfikować tematy tak, aby
w naszym Biuletynie dla każdego znalazło się coś
interesującego.
Marlena Trzcińska

Kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej
77. rocznica wybuchu II wojny światowej
1 września dla upamiętnienia 77. rocznicy wybuchu
II wojny światowej przy Pomniku Powstańców
Wielkopolskich odbyła się patriotyczna uroczystość.
Obok władz samorządowych udział wzięły w niej
poczty sztandarowe i członkowie organizacji
kombatanckich, księża witkowskiej parafii,
przedstawiciele organizacji pozarządowych,
placówek oświatowych i uczniowie witkowskich szkół.
Burmistrz Gminy i Miasta – Marian Gadziński w swoim
wystąpieniu przypomniał okoliczności wybuchu
II wojny światowej. Mówił o stratach osobowych,
ekonomicznych i kulturalnych. Zaapelował także
o pielęgnowanie tradycji narodowych.
Na zakończenie swojego wystąpienia włodarz
Witkowa nie zapomniał o tych, którzy oddali
życie po to, abyśmy mogli uczyć się, pracować
i żyć w wolnym kraju.

Następnie Burmistrz poprosił zebranych, by minutą
ciszy uczcić pamięć poległych. W tej samej chwili
z wieży kościelnej rozbrzmiał utwór „Cisza”.
Po okolicznościowym wystąpieniu Burmistrza
przybyłe na uroczystości delegacje złożyły
okolicznościowe wiązanki kwiatów i zapalono
pamiątkowe znicze.
Miłym akcentem uroczystości było wręczenie
kombatantom, przez młodzież Gimnazjum im. Adama
Borysa w Witkowie, czerwonych goździków.
Na zakończenie całej uroczystości Burmistrz Marian
Gadziński podziękował wszystkim uczestnikom za
udział w spotkaniu.
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Krzyż siłą na przyszłość

Uroczyste poświęcenie krzyża
Kilkudziesięciu mieszkańców Ćwierdzina wzięło
udział w miniony wtorek w uroczystym poświęceniu
krzyża, który odnowiony, stanął w nowym miejscu, na
rozstaju dróg.

Przed poświęceniem w Ostrowitem Prymasowskim
odbyła się uroczysta Msza św. z udziałem
mieszkańców wioski, odprawiona przez proboszcza
księdza Jana Dobrzyńskiego. Po niej wierni udali się do
Ćwierdzina, gdzie miała miejsce główna uroczystość.
„Niech ten krzyż, na nowo tutaj postawiony, będzie
dla nas wszystkich wezwaniem do miłości, która
zapomina o sobie, ale pragnie dobra i szczęścia dla
innych... Niech spojrzenie na ten krzyż na rozdrożu,
będzie naszą siłą na przyszłość. Niech nasze serca
ciągle dorastają do tak wielkiej miłości, której przykład
dał nam Jezus Chrystus” – powiedział ksiądz

J. Dobrzyński, który dokonał poświęcenia
krzyża, odmówił wspólnie z wiernymi koronkę
i pobłogosławił mieszkańców. Obok
przewodniczącego Rady Sołectwa Ćwierdzin, sołtysa
Franciszka Kozaneckiego, członków rady sołeckiej
i mieszkańców wsi, w spotkaniu wziął udział Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński.
„Krzyż jest naszym symbolem wiary i przynależności
do chrześcijaństwa, Chrystusa. Jest też symbolem
miłości, ale też i męki... Niech ten krzyż będzie znakiem,
że mieszkańcy Ćwierdzina należą do wspólnoty
parafialnej. Niech każdy, kto patrzy na ten krzyż,
na chwilę sięgnie do czasów wcześniejszych, do
naszych korzeni” – powiedział podczas uroczystości
witkowski włodarz.
Krzysztof Chołodecki

Awans zawodowy

na stopień nauczyciela mianowanego
23 sierpnia 2016 r. odbyło się w Urzędzie Gminy
i Miasta w Witkowie postępowanie egzaminacyjne na
stopień awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego.
Wniosek o wszczęcie postępowania
egzaminacyjnego na stopień nauczyciela
mianowanego złożyła p. Elwira Wasiewicz –
nauczyciel języka angielskiego w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Mielżynie. Powołana przez Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo – Mariana Gadzińskiego
Komisja Egzaminacyjna (w składzie: Łukasz Scheffs –
przewodniczący, a jednocześnie przedstawiciel
organu prowadzącego, Kazimierz Baczyński –
przedstawiciel organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, dyrektor placówki, w której pracuje
p. Elwira – Urszula Potaś, Monika KropaczewskaKasprzak i Urszula Kropaczewska – ekspertki z listy
ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania) przeprowadziła egzamin, podczas
którego E. Wasiewicz prezentowała swój dorobek

zawodowy oraz odpowiadała na pytania Komisji.
W wyniku przeprowadzonego postępowania
członkowie Komisji jednogłośnie uznali, że Pani
E. Wasiewicz zdała egzamin na stopień nauczyciela
mianowanego.
Marzena Polak
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Dożynek ciąg dalszy

Święto Plonów w Sołectwie Mielżyn
W sobotę, 3 września rolnicy ze Sołectwa Mielżyn
obchodzili Święto Plonów

Uroczystości rozpoczęła Msza św. Po nabożeństwie
dziękczynnym barwny korowód dożynkowy
przemaszerował na plac przed salą wiejską.
Wszystkich gości, wśród których znalazł się Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, Zastępca
Burmistrza – Łukasz Scheffs, reprezentujący Starostę

Gnieźnieńskiego – Marcin Makohoński, Andrzej
Kwapich Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
a także Radni Rady Miejskiej w Witkowie, powitała
Sołtys Mielżyna – Gabriela Szeszycka.
Czas umilał zebranym Zespół Tańca Ludowego
Swojacy z Moszczanki, który niezwykłym występem
zachwycił zgromadzonych. Chleb, który rozdzielono
wśród przybyłych, na ręce Burmistrza oraz księdza
proboszcza Sławomira Zadłużnego przekazali
starostowie dożynek, p. Joanna Markiewicz oraz
p. Leszek Janiak. Przybyli zostali ugoszczeni również
domowymi przysmakami.
W godzinach wieczornych odbyła się huczna
zabawa taneczna. Tegoroczne dożynki z całą
pewnością można zaliczyć do udanych, a wszystko
dzięki pracy wielu osób. Szczególny wkład
w przygotowanie uroczystości mieli: Sołtys i Rada
Sołecka Mielżyna, strażacy OSP Mielżyn,
KGW Mielżyn oraz mieszkańcy. Wszystkim serdecznie
dziękujemy.
Honorata Gola

Zupa krem z dyni
Nic bardziej nie rozgrzewa niż dynia, a imbir jest
znany na całym świecie ze swoich właściwości
leczniczych. Połącz te składniki i przygotuj pyszną zupę.
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·
·
·
·
·
·
·

Składniki:
1 kg dyni – po wydrążeniu i usunięciu pestek
1 l rosołu (bulionu)
1 puszka mleczka kokosowego
3-4 łyżki oliwy z oliwek
3-4 ząbki czosnku
1 duża cebula
1 papryczka pepperoni (ewentualnie w proszku)

·
·
·
·
·
·
·

kawałek imbiru
0,5 łyżeczki cynamonu
0,5 łyżeczki gałki muszkatołowej
starta skórka z 1 cytryny
groszek ptysiowy lub grzanki
sól, pieprz, Maggi do smaku
natka pietruszki
Przygotowanie: Dynię kroimy na mniejsze kawałki.
Czosnek, cebulę, imbir oraz papryczkę drobno kroimy.
W dużym garnku rozgrzewamy oliwę, wrzucamy
posiekane składniki i chwilę podsmażamy. Wrzucamy
pokrojoną dynię i chwilę podsmażamy mieszając.
Zalewamy bulionem, gotujemy pod przykryciem ok.
25 min. Doprawiamy startą skórką z cytryny, gałką
muszkatołową, solą i pieprzem. Ucieramy całość
blenderem na gładki krem. Dodajemy mleczko
kokosowe, mieszamy i ponownie zagotowujemy. Krem
podajemy posypany groszkiem ptysiowym lub
grzankami oraz natką pietruszki. Smacznego!
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Jolanta Swat

Nowy rok szkolny w Szkole Podstawowej
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie
1 września rozpoczęliśmy kolejny rok nauki szkolnej.
Na uroczystym apelu jako pierwsi spotkali się
uczniowie klas IV, V i VI, a następnie I, II i III, nauczyciele
i pracownicy szkoły. Swoją obecnością zaszczycili
wszystkich: Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian
Gadziński i przedstawiciele Rady Rodziców. Dyrektor
Bernadetta Nowak serdecznie powitała zebranych,
szczególnie uczniów dwóch klas pierwszych.
Pani dyrektor zapoznała obecnych z treścią listu

Ministra Edukacji Narodowej. Przybliżyła również plany
dotyczące funkcjonowania placówki w nowym roku
szkolnym. Serdeczne słowa i życzenia złożyli też
Burmistrz Marian Gadziński oraz przewodniczący
Rady Rodziców Janusz Lis, który pierwszoklasistom
przekazał słodki upominek. Następnie uczniowie, już
w swoich salach, spotkali się z wychowawcami.
Szkoła Podstawowa w Witkowie

Turnieju Wojów

Miecz Dla Bohatera
W czasie wakacji, Zespół Flażoletowy, w którym
grali uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej,
uświetnił swoim koncertem drugi dzień „Turnieju
Wojów – Miecz Dla Bohatera”, który miał miejsce
w Grzybowie.

Piękne stroje, interesujący repertuar i profesjonalne
wykonanie sprawiły, że wszyscy zgromadzeni byli pod
ogromnym wrażeniem talentu dzieci. Rozpoczęły one
swoją przygodę z flażoletami rok temu, dzięki
instruktorce p. Iwonie Piórkowskiej, która współpracuje
z Grodem w Grzybowie od kilku lat. Zespół uświetnia
swoimi występami imprezy szkolne i lokalne.
Uczestniczy również w przeglądach twórczości
i koncertach flażolecistów z całej Polski.
Kronikarz Gall Anonim pisząc o najstarszym państwie
Piastów wychwalał wojów Mieszka i Bolesława oraz
organizację drużyny, a też opiekę władców nad jej

członkami i ich rodzinami. Stoczone zwycięskie bitwy
i powiększająca się domena Piastów świadczyły
o sprawności drużyny oraz o niezwykłych
umiejętnościach taktycznych i bojowych
przywódców, które nie byłyby możliwe bez ciągłych
ćwiczeń. Młodsi uczyli się od starszych, a ci spotykali się
na turniejach, gdzie nie tylko posługiwali się bronią, ale
też demonstrowali swą siłę, zwinność i zmysł
organizacyjny. Pragnąc nawiązać do tych wydarzeń
w czasie tegorocznego turnieju wyłoniono
najlepszego i najbardziej sprawnego woja, który
wywalczył wyjątkowy miecz, a jego drużyna otrzymała
proporzec i tytuł Drużyny Kasztelana Grzybowskiego.
Dlatego też warto było spotkać się na grzybowskim
grodzie w trzeci weekend sierpnia i wspólnie stworzyć
atmosferę średniowiecznego turnieju. Znów, jak przed
tysiącem lat, rozbrzmiał szczęk oręża, okrzyki gawiedzi,
nawoływanie rzemieślników i kramarzy, wesoła
muzyka, codzienna krzątanina w obozie. Wydarzenie
stanowiło pretekst do przybliżenia wszystkim obrazu
początków polskiej państwowości oraz ukazania
kultury wojów średniowiecznych w tworzącym się
państwie budowanym przez dynastie Piastów – oprócz
zmagań wojów zobaczyć można było prezentacje,
spektakle parateatralne i inscenizacji historyczne oraz
wziąć udział w wykładach popularnonaukowych,
zabawach i warsztatach edukacyjnych dla
najmłodszych i dorosłych, a także posłuchać
muzycznych koncertów.
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Szkoła Podstawowa w Witkowie
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Sport - Uśmiech – Zabawa 2016
półkolonie w miejscu zamieszkania
W dniach 18-29 lipca 2016 roku na terenie gminy
Witkowo odbyły się półkolonie w miejscu
zamieszkania zorganizowane przez Stowarzyszenie
Młodych Wielkopolan przy wsparciu Urzędu Gminy
i Miasta Witkowo.
Z tej propozycji letniego wypoczynku skorzystało
100 dzieci w wieku 6-13 lat. Półkolonie odbywały się
w czterech placówkach: Mielżynie, Skorzęcinie,
Mąkownicy i Ruchocinku. Jak co roku, hasło
wakacyjnego wypoczynku brzmiało: „Sport – uśmiech
– zabawa”. Krył się pod nim atrakcyjny program,
przygotowany przez Organizatorów.

10

Zajęcia odbywały się przez 10 dni w godzinach 9:0015:00 pod opieką ośmioosobowej kadry
wychowawczej. Już pierwszego dnia zapoznano
uczestników oraz ich rodziców z regulaminami
obowiązującymi na półkolonii, a także stworzono
kontrakt grupowy. Pod hasłem „Bezpieczne wakacje
z Pyrkiem” zostało zorganizowane spotkanie z Policją,
gdzie dzieci poprzez zabawę zostały zapoznane
z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas
poruszania się po drodze, kąpieli w akwenach
wodnych, udzielania pierwszej pomocy. Bardzo
ciekawym wydarzeniem było także spotkanie ze
strażą pożarną.
W ramach programu półkolonii realizowano gry
i zabawy integracyjne scalające grupę, dające
poczucie odpowiedzialności i współpracy,
wyrabiające umiejętność dbania o ład
i porządek miejsca wypoczynku. Integracja grupy
półkolonijnej odbywała się każdego dnia poprzez
wspólne wyjazdy i zabawy, w których uczestniczyły
wszystkie placówki. To między innymi dyskoteka
integracyjna Piżama Party, Mini Playback Show,
karaoke, nauka tańca współczesnego
prowadzonego przez doświadczonego instruktora,
zawody sportowe, a także wspólne ognisko, wybory
Mister-a i Miss Półkolonii oraz szereg innych
integrujących gier i zabaw.
W programie półkolonii było również przybliżenie
uczestnikom piękna otaczającej ich przyrody oraz
zapoznanie z kulturą regionalną i historią. Bardzo
ważnym elementem był rajd pieszy, który przebiegał

pod hasłem „Przygoda z przyrodą”. Ścieżka
dydaktyczna wiodła przez teren Powidzkiego Parku
Krajobrazowego. Trasa liczyła 7 kilometrów
i zaopatrzona była w tablice informacyjne, z których
uczestnicy odczytywali niezbędne informacje
dotyczące otaczającej ich przyrody, a odpowiedzi
umieszczali w specjalnie przygotowanych kartach
pracy. Ich trud się opłacił i w nagrodę za wspólną
wędrówkę otrzymali lody ufundowane przez
Wiceprzewodniczącego RM w Witkowie Mariana
Walczaka.
Oprócz zabaw świetlicowych i plenerowych

realizowanych przez wychowawców, półkoloniści
rozwijali także swoje umiejętności sportowe w ramach
różnych konkurencji.
W ramach zdrowej rywalizacji i aktywnego
spędzania czasu wolnego półkoloniści wzięli także
udział w Spartakiadzie Sportowo-Rekreacyjnej
Półkolonii „Mały Sport-Wielka Radość 2016”. Innym
bardzo ważnym elementem zdrowego trybu życia
było spotkanie z dietetykiem, który przybliżył zasady
dobrego odżywiania.
Półkolonie zorganizowane przez Stowarzyszenie
Młodych Wielkopolan, przy wsparciu Samorządu
Gminy i Miasta Witkowo po raz kolejny okazały się
atrakcyjną i ciekawą propozycją na spędzenie
wakacji, z której skorzystała aż setka dzieci. Umilił to
bogaty program, który uczył, bawił i nie pozwolił na
nudę.
Nieocenione okazały się również starania
organizatorów, oraz kadry wychowawczej.
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Arleta Bekas

Witaj szkoło w roku 2016/2017 !!!

Nowy rok szkolny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie
1 września uczniowie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych o godz. 9.00 zgromadzili się na
boisku szkolnym, by powitać nowy rok szkolny i nowe
wyzwania.
Młodzi ludzie, pełni jeszcze wakacyjnych
wspomnień, swoją edukacyjną przygodę
rozpoczynają w następujących oddziałach: klasie
liceum ogólnokształcącego o profilu wojskowym
i policyjnym, klasie technikum informatycznego,
technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz
w zasadniczej szkole zawodowej. Pierwszoklasistów
czeka oswajanie się z nową szkołą, starszymi kolegami i
nowymi wyzwaniami.
Wychowawcami klas pierwszych są następujący
nauczyciele: klasa I LO - Krystyna Popielec-Stürmer,
klasa I TŻ/TI- Magdalena Szelejewska, klasa I ZSZMagdalena Błaszak-Śliwińska.
Dyrektor szkoły Anna Malendowicz-Koteras swoim
przemówieniem uroczyście rozpoczęła rok szkolny

2016/2017, przywitała całą społeczność szkolną,
życząc jej siły, wytrwałości oraz cierpliwości
w przekazywaniu i zdobywaniu wiedzy. Podkreśliła
wagę wzajemnej życzliwości oraz szacunku
i wyrozumiałości. Życzyła uczniom pogłębiania wiedzy
i umiejętności przekształcania jej w mądrość życiową.
Wszystkim życzymy osiągnięcia jak najwyższych
wyników w nowym roku szkolnym!
Krystyna Popielec-Stürmer

Pielgrzymi dziękują
darczyńcom

10 sierpnia witkowscy pielgrzymi dotarli na Jasną
Górę, składając szereg intencji własnych oraz tych
otrzymanych od parafian. Pielgrzymka nie mogłaby
się odbyć, gdyby nie wsparcie sponsorów.
Pielgrzymkę wsparli: Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo, Firma Budowlana „Jatom”, „Sklep Polski” –
Kozłowski, Marek i Tomasz Szeszyccy, „Korlen” Gaz
Korczyńscy, SKR Witkowo, Alkohole Kołaczkowo,
Gospodarstwo Rolne Kołaczkowo, Piekarnia „Glanc”,
Bank Spółdzielczy, Związek Emerytów i Rencistów
Pożarnictwa Gniezno, Firma „Kubiak”,
www.domkiwypoczynkowe.net.
„Wszystkim darczyńcom serdeczne Bóg Zapłać.
Pozdrawiamy wszystkich, którzy przyjechali na Jasną
Górę, aby nas powitać. Dziękujemy parafianom
i społeczeństwu, które wsparło nas w zbiórce przed
kościołem na 39 Pielgrzymkę Promienistą Witkowo –
Jasna Góra” - dziękował w imieniu grupy
organizacyjnej pielgrzymki – kwatermistrz Janusz
Zieliński. Funkcyjni. Przewodnik i opiekun duchowy:

ksiądz Jacek Wichłacz. Kwatermistrz: Janusz Zieliński.
Sprawy organizacyjne: Agnieszka Narożna. Grupa
porządkowa: Dominika Grzechowiak, Michał
Ścigocki, Andrzej Barański, Marcin Zawada. Grupa
medyczna: Marcin Zawada, Andrzej Barański. Grupa
muzyczna: Grzegorz Jutkowiak, Zuzia Knast, Radzym
Kamieniarz. Kierowcy: Jerzy Marciniak, Tomasz
Spasibionek, Grzegorz Antczak.
Krzysztof Chołodecki

Witkowskie
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Inauguracja roku szkolnego 2016/2017
w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
1 września 2016 r. po dwumiesięcznej przerwie
wakacyjnej, opaleni, wypoczęci, z uśmiechem na
twarzy uczniowie i nauczyciele witkowskiego
gimnazjum powitali nowy rok szkolny.
Uroczystość w hali sportowej została poprzedzona
Mszą św. w kościele pw. św. Mikołaja w Witkowie.
Gośćmi inauguracji roku szkolnego byli: Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński i ksiądz
proboszcz – Stanisław Goc.
Oficjalnego rozpoczęcia roku szkolnego dokonał
dyrektor gimnazjum Marian Łukowski. W swoim
przemówieniu wyraził radość ze spotkania z młodzieżą
i nauczycielami po wakacjach. Bardzo miło powitał
pierwszoklasistów i nowych pracowników szkoły.
Życzył uczniom jak najwięcej piątek i szóstek, sukcesów
w konkursach i zawodach sportowych,
a nauczycielom satysfakcji z pracy. Przypomniał
również wydarzenia dotyczące wybuchu II wojny
światowej, bohaterskiej postawy Polaków, okupionej
cierpieniem i ofiarami niezliczonymi.
Goście uroczystości również złożyli życzenia
gimnazjalistom. Burmistrz M. Gadziński zachęcił
młodzież do pracy nie tylko na zajęciach lekcyjnych,
ale także pozalekcyjnych odbywających się w szkole
i poza nią, pozwalających na wszechstronny rozwój
pasji i zainteresowań. Zaprosił również zgromadzonych
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na gminne obchody wybuch II wojny światowej przy
pomniku Poległych za Ojczyznę. Ksiądz proboszcz
życzył z kolei, by w nowym roku szkolnym nie
zapomnieć o przesłaniu Światowych Dni Młodzieży
oraz kierować się w życiu rozumem i wyczuciem.
Również prowadzące uroczystość uczennice klas III
złożyły życzenia całej społeczności gimnazjum.
Uczniom życzyły jak najwyższych wyników w nauce,
zdobywania laurów i rozsławiania swojej szkoły,
nauczycielom wiele radości z pracy, pracownikom
udanego roku szkolnego. Z radością i oklaskami
gimnazjaliści powitali uczniów klas pierwszych.

W tak ważnym dniu rozpoczęcia roku szkolnego
młodzież gimnazjum nie zapomina o historycznych
wydarzeniach 1 września. W 1939 roku Niemcy
hitlerowskie napadły na Polskę, rozpoczynając tym
samym trwającą 6 lat II wojnę światową. Tegoroczną
rocznicę – 77 – wybuchu wojny młodzież uczciła,
przypominając wojenne losy patrona Szkoły Adama
Borysa, a także oddając hołd poległym. Jak co roku,
na cmentarz parafialny, udała się delegacja uczniów,
która złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobie patrona
Gimnazjum.

1 września 2016 r. zapisał się w Kronice naszego
gimnazjum jeszcze jednym wydarzeniem.
Społeczność gimnazjum programem artystycznym
pożegnała p. Danutę Bednarek, naszą panią
sprzątaczkę i panią Ewę Grzechowiak, pracującą
w szkolnej kuchni. Obydwie panie odeszły na
emeryturę. Nie zabrakło słów podziękowań
i wdzięczności za pracę w naszej placówce Uroczystą
inaugurację roku szkolnego 2016/2017 w hali
zakończył pierwszy dzwonek. Następnie
wychowawcy i uczniowie udali się na spotkania do
klas.
Teresa Szkudlarek
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Radosne wakacje 2016

półkolonie dla dzieci z terenu gminy Witkowo
„Za rok chcemy znowu” – takie słowa najczęściej
można było usłyszeć z ust dzieci kończących
dwutygodniowe półkolonie dla dzieci z terenu gminy
Witkowo.

Wszyscy wiemy, jak ważną sprawą jest zapewnienie
bezpieczeństwa dzieciom podczas letniego
wypoczynku. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom,
w Kołaczkowie rok rocznie organizowane są
półkolonie. Tak było i w tym roku, 60 dzieci z terenu gm.
Witkowo uczestniczyło w zajęciach półkolonijnych,
które zakończyły się w piątek. Trwały one od 1sierpnia
do 12 sierpnia 2016r. Organizatorem półkolonii było
Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„RAZEM” które reprezentował radny Andrzej Kwapich
przy współpracy z Samorządami wsi Małachowo
Kępe, Małachowo ZŁych Miejsc, Kołaczkowa
i sponsorom uczestnicy półkolonii mogli bardzo
ciekawie spędzić czas.
Zorganizowanie półkolonii było możliwe dzięki
dofinansowaniu jakie organizator otrzymał
z Samorządu Gminy Witkowo na realizację zadania
publicznego w ramach zadania „Współdziałanie
z organizacjami w zakresie organizowania
i finansowania wypoczynku letniego z terenu gminy” .
Podczas zajęć na placówce i wyjazdów w atrakcyjne
miejsca uczestnicy półkolonii uczyli się życia w grupie,
wprowadzania i respektowania norm
obowiązujących na zajęciach, wycieczkach,
współdecydowania i brania odpowiedzialności za
własne postępowanie. Z pomocą wychowawców
doszukiwano się sensu i znaczenia „koleżeństwa”,
przyjaźni oraz poszanowania prawa innych do
przeżywania i okazywania emocji czy wyrażania
własnego zdania. Dzieci zostały także zapoznane
z instruktażem udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej i bezpiecznego spędzania czasu
podczas letniego wypoczynku.
Opiekę nad bezpiecznym wypoczynkiem dzieci
sprawowała sprawdzona kadra wychowawców –
Agnieszka Tyczka, Marta Kasprzyk, Agata Pizoń i Rafał
Strzyżewski. Kierownikiem półkolonii była p. Patrycja
Tyczka. Spotkanie podsumowujące półkolonie
odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Kołaczkowie, na
zakończenie nastąpiło wręczenie przez organizatorów

wszystkim uczestnikom pamiątkowych dyplomów,
medali, nagród i wyróżnień za udział i zaangażowanie
w podejmowanych przedsięwzięciach. Organizatorzy
dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego
przeprowadzenia półkolonii. W szczególności Panu
Sołtysowi Ireneuszowi Kwapichowi, Pani Sołtys
Elżbiecie Grabowskiej oraz Pani Sołtys Henryce
Stejakowskiej. Półkolonie przyczyniły się do aktywnego
i bezpiecznego spędzenia przez dzieci czasu wolnego,
uatrakcyjniając okres letnich wakacji. Dzieci poznały
nowych kolegów i koleżanki, odwiedziły ciekawe
miejsca i co najważniejsze doskonale się bawiły.
Rafał Strzyżewski

„PROMYK”

w Sarbinowie Morskim
W dniach od 30.08.2016r do 12.09.2016r. Zarząd
„PROMYKA” zorganizował dla członków, sympatyków
„PROMYKA” turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy
w nadmorskim Sarbinowie w Ośrodku „JAGODA”.

Z pobytu skorzystało 54 osoby. Członkowie mogli
korzystać z zabiegów m.in. masaże, kąpiele wodne,
naświetlania oraz gimnastyka. W trakcie turnusu
zorganizowano wycieczkę do Kołobrzegu, Mielna oraz
wyjazd do Dobrzycy „Ogrodów Marzeń”, gdzie można
było podziwiać ogrody tematyczne. Pogoda
dopisała wszyscy uczestnicy wrócili zadowoleni
z nadzieją wyjazdu na następny rok.
Bożena Marecka
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Rokowania na sprzedaż lokali mieszkalnych
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Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza po dwóch
przetargach ustnych nieograniczonych, rokowania na
sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Witkowie, przy
ul. Kosynierów Miłosławskich 2:
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań są:
1. Lokal mieszkalny nr 2, położony w Witkowie przy
ul. Kosynierów Miłosławskich 2, o powierzchni użytkowej
42,20 m 2 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. 18,20m 2 oraz pomieszczenia
strychowego o pow. 46,84m2. Lokal o niskim standardzie
wykończenia, do kapitalnego remontu. Nieruchomość
posiada uregulowany stan prawny, opisany w księdze
wieczystej nr KN1S/00022686/9.
Cena wywoławcza wynosi: 30.000,00 zł
Zaliczka wynosi: 3.000,00zł
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.
2. Lokal mieszkalny nr 3, położony w Witkowie przy
ul. Kosynierów Miłosławskich 2, o powierzchni użytkowej
46,53 m 2 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. Lokal o niskim standardzie
wykończenia, do kapitalnego remontu. Nieruchomość
posiada uregulowany stan prawny, opisany w księdze
wieczystej nr KN1S/00022686/9.
Cena wywoławcza wynosi: 30.000,00 zł
Zaliczka wynosi: 3.000,00zł
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.
Lokale położone są w budynku mieszkalnym 4-lokalowym.,
parterowym, bez podpiwniczenia, częściowo z poddaszem
mieszkalnym, z dachem drewnianym 2-spadowym kryty
dachówką. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej,
ściany z cegły pełnej, stropy drewniane tynkowane na
trzcinie.
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.
Ogłoszone na dzień 7.07.2016r. i 19.08.2016r. dwa przetargi
ustne nieograniczone zakończyły się wynikiem negatywnym.
Rokowania dotyczące lokalu nr 2 zostaną
przeprowadzone w dniu 21 października 2016r. o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie przy
ul. Gnieźnieńskiej 1, pok. nr 1.
Rokowania dotyczące lokalu nr 3 zostaną
przeprowadzone w dniu 21 października 2016r. o godz. 1200
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie przy
ul. Gnieźnieńskiej 1, pok. nr 1.
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ
1. wniesienie zaliczki w wysokości 3. 000,00 zł . Zaliczkę
należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia
17 października 2016r. na rachunek bankowy Gminy Witkowo
BS Witkowo nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008. Za datę
wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków
pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.
2. Złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach
do dnia 18 października 2016r. do godz. 1530 w sekretariacie
Urzędu Gminy Miasta w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 1.

Zgłoszenie należy składać w zaklejonych kopertach
z dopiskiem na kopercie „Rokowania na sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr …. -21 października 2016 r. ”
Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli
zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; datę
sporządzenia zgłoszenia; oświadczenie, że zgłaszający
zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez
zastrzeżeń; proponowaną cenę i sposób jej zapłaty za
wybrany lokal; własnoręczny podpis; oświadczenie, że
zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym
nieruchomości. do zgłoszenia należy dołączyć kopię
dowodu wpłaty zaliczki.
W przypadku, gdy uczestnikami rokowań będą
małżonkowie, zgłoszenie i jego wszystkie załączniki powinny
być podpisane przez oboje małżonków.
3. Osoby przystępujące do rokowań winny przedstawić
Komisji:
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej a podlegających
wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego
Rejestru Sądowego, oryginałów właściwych
pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób
reprezentujących podmiot. Aktualny odpis z rejestru winien
być wydany w okresie 3 m-cy przed datą rokowań.
Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez
pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy notarialnej.
Małżonek zamierzający samodzielnie brać udział
w rokowaniach winien okazać pełnomocnictwo pisemne
współmałżonka obejmujące zgodę na rokowania i na
zawarcie umowy sprzedaży.
Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został
ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny
nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje
zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu
rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia
odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany
przez uczestnika rokowań.
Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia
rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia
umowy sprzedaży.
Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań
została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez
usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie
podlega zwrotowi.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U.
z 2016 r., poz. 1061) w przypadku wygrania rokowań
zobowiązani są w przypadkach przewidzianych ustawą,
przedłożyć Komisji wraz ze zgłoszeniem do rokowań promesę
zezwolenia na nabycie nieruchomości. Ponadto
cudzoziemiec zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na
nabycie nieruchomości. Jeżeli rokowania wygra, winien je
przedłożyć przed podpisaniem umowy przenoszącej
własność nieruchomości pod rygorem utraty zaliczki.
Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych
ponosi nabywca nieruchomości.
Szczegółowych informacji o rokowaniach i lokalach
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.
Lokale można oglądać po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu. tel. (61) 477-81-94, wew. 13.
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania
nabywcy nieruchomości
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 16 września 2016r. został wywieszony
wykaz nieruchomości położonej w Wiekowie, przeznaczonej
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
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Skorzystaj z darmowej
pomocy prawnej
Informujemy, w naszym mieście funkcjonuje system
darmowej pomocy prawnej. Uprawnieni mieszkańcy mogą
uzyskać bezpłatną pomoc adwokatów oraz radców
prawnych.
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
sądowo-administracyjnym; sporządzeniu projektu pisma
o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie
pełnomocnika z urzędu
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Dane kontaktowe
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
Adres: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo
e-mail: ugim@witkowo.pl
WWW: www.witkowo.pl, www.bip.witkowo.pl
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: 8.00-17.00
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Witkowie SP ZOZ
ul. Żwirki i Wigury 9, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 76 60,
www.wspl-witkowo.pl
Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00
„MEDICUS” centrum medyczne - VITA Zespół Lekarzy Rodzinnych
ul. Wiejska 3a, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 02 30
Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00
Policja tel. 61 4260 360, 61 4260 361, 61 4260 362, 997
Straż Pożarna tel. 61 4778 188
Pogotowie Ratunkowe tel. 999
Pogotowie Energetyczne tel. 991
Europejski Numer Alarmowy tel. 112
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Podziękowanie
Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku. To radość

i odpoczynek po ciężkiej całorocznej pracy, a także jeden

z najpiękniejszych staropolskich obrzędów, od wieków

zakorzeniony w tradycji i duchowości naszego Narodu.

Niech Święto Plonów, które ostatnio obchodziliśmy

pozostanie w Państwa pamięci jako czas radości, a samo

zakończenie żniw stanie się czasem korzystania z dobrodziejstw

natury i owoców trudu pracy na roli.

Korzystając z możliwości dziękuję wszystkim za stworzenie niesamowitej

atmosfery, okazaną pomoc oraz życzliwość.

Doskonale zdaję sobie sprawę, że organizacja, przygotowanie i realizacja

Dożynek Gminnych – Witkowo 2016 nie byłaby możliwa bez Państwa pomocy.

Raz jeszcze dziękuję za dotychczasową współpracę na rzecz i dla dobra naszej

społeczności, licząc oczywiście na pomoc w przyszłości.

Z serdecznymi podziękowaniami
Marian Gadziński

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

I Bieg Uliczny

Witkowska Dycha
W związku z I BIEGIEM ULICZNYM
WITKOWSKA DYCHA nastąpi tymczasowe
ograniczenie ruchu drogowego dla
pojazdów mechanicznych w dniu
25 września 2016 r. w godzinach od 13.30
do 15.30.
Ograniczenie ruchu będzie obowiązywało
na trasie (zgodnie z załączoną mapką)
ulicami: Sportowa, Dębińska, Kwiatowa,
Łąkowa, Powidzka, Kosynierów
Miłosławskich, Wierzbowa, Powidzka,
Skorzęcka, Kosynierów Miłosławskich,
Witosa, Północna, Nowa, m. Kołaczkowo,
m. Witkówko, Dworcowa, Gnieźnieńska, Park
Kościuszki, Stary Rynek, Poznańska,
Powstańców Wielkopolskich, Słoneczna,
które zostaną zamknięte. Na newralgicznych
skrzyżowaniach ruchem będą kierowały
osoby do tego upoważnione.
Serdecznie zapraszam Państwa do
dopingowania biegaczy.
Marian Gadziński
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

