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Witkowskie

XIV Mikołajkowy Turniej Przedszkoli „Witkowo – 2016”
Jak co roku władze Samorządowe Gminy i Miasta
Witkowo zorganizowały dla najmłodszych Turniej
Mikołajkowy. Impreza jest przede wszystkim okazją do
wspólnej zabawy. To także spotkanie ze Św.
Mikołajem, który obdarza dzieciaki słodyczami.
Podczas rywalizacji emocje sięgały zenitu.
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Spotkanie rozpoczęło się przemarszem
i prezentacją wszystkich uczestników turnieju.
Na wstępie głos zabrał gospodarz turnieju Burmistrz
Gminy i Miasta – Marian Gadziński, który powitał
wszystkich zaproszonych gości i podziękował
drużynom za przystąpienie do Turnieju. W swoim
przemówieniu życzył uczestnikom dobrych wyników
oraz przypomniał, że pomimo sportowej rywalizacji,
podstawowym celem Turnieju jest wspaniała zabawa.
Na zakończenie Burmistrz złożył wszystkim serdeczne
życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia.
W każdej grupie wiekowej, w jednej z konkurencji
występował także rodzic. W tym roku udział wzięły
grupy 3 – 4 latków, 5 - latków oraz 6 - latków.
Na zakończenie wszystkich konkurencji drużyny wraz
z opiekunami przeciągały linę. Zespoły zmierzyły się
z drużyną Burmistrza, Rady Miejskiej oraz dyrektorów
placówek oświatowych. Zwycięzcami okazali się
bohaterowie tego szczególnego dnia, czyli
przedszkolaki.
Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali od Św.
Mikołaja – słodkie prezenty, a poszczególne
reprezentacje z rąk Burmistrza pamiątkowe puchary
oraz talony na zakup sprzętu edukacyjno-sportowego.
Ponadto każdy uczestnik Turnieju otrzymał
okolicznościowy medal z wizerunkiem Św. Mikołaja.
Imprezie towarzyszyła wystawa prac plastycznych
„MÓJ MIKOŁAJ 2016”. Rysunki wykonały dzieci
z: Przedszkola OCHRONKI im. Dzieciątka Jezus
w Witkowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Mielżynie, Przedszkola Miejskiego „BAJKA”
w Witkowie i Niepublicznego Przedszkola
w Gorzykowie.
Rada Rodziców Przedszkola „BAJKA”
zorganizowała kiermasz mikołajkowo-świąteczny.
Można tam było kupić bożonarodzeniowe ozdoby

i świąteczne wypieki oraz napić się herbaty lub „małej
czarnej”. Impreza była elementem realizacji
głównego zadania związanego z udziałem
w Ogólnopolskim Konkursie dla gmin: „GMINA
WSPIERAJĄCA RODZINĘ”, pod nazwą: „MAMO, TATO
BAW SIĘ ZE MNĄ". Niedzielny turniej był także dobrą

okazją do podsumowania dwóch ogólnopolskich
kampanii społecznych: „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ"
oraz „ODPOWIEDZIALNY KIEROWCA-2016", do których
przystąpiła nasza Gmina.
„MIKOŁAJAMI" w tym dniu byli: Urząd Gminy
i Miasta, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji, Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
i Szkoła Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego
w Witkowie. Dekorację i wystrój hali wykonały: Iwona
Pelak, Dagmara Skrzypska i Małgorzata Napierała.
Pomoc medyczną zapewniła Marzena
Rzymyszkiewicz, a wszystkie konkurencje przygotowali
i przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego
oraz uczniowie z Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie.
W IMIENIU ORGANIZATORÓW DZIĘKUJEMY
WSZYSTKIM ZA POMOC W ZORGANIZOWANIU
TEGOROCZNEGO TURNIEJU.
Marlena Trzcińska
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Przewodniczący
Rady Miejskiej w Witkowie

Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo

Zaduszki w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka
23. listopada, w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie odbyła się uroczystość
upamiętniająca zmarłych. Osoby, które na trwałe
wpisały się w historię Gminy i Miasta Witkowa.

utworami, które jeszcze nie tak dawno wspólnie
wykonywali. Po zakończeniu części artystycznej,
uczestnicy Witkowskich Zaduszek obejrzeli
okolicznościową wystawę.
Magda Siewka
Zebranych gości powitał prowadzący oraz
pomysłodawca spotkania, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Witkowie Piotr Jóźwik, który nakreślił idee
całego przedsięwzięcia.
Wystawę upamiętniającą Witkowian, którzy
w istotny sposób przyczynili się do rozwoju kulturalnego
Gminy, oficjalnie otworzył Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo – Marian Gadziński. Następnie głos zabrała
Prezes PTTK w Witkowie Danuta Stefańska, w niezwykle
wzruszający sposób przybliżając sylwetki i działalność
osób, które odeszły od nas w ostatnim czasie. Podczas
tego wyjątkowego wydarzenia głos zabrali również:
Beata Szkudlarek, Kierownik Klubu 3. Skrzydła
Lotnictwa Transportowego w Witkowie – Michał
Szmydt oraz jego zastępca – Zenon Lerka. Zespół
Śpiewaczy „My Młodzi” oraz Kapela Odjazdowa
z Witkowa uczcili pamięć swojej koleżanki i kolegów
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Spotkanie emerytowanych pracowników
Urzędu Gminy i Miasta

W piątek 25. listopada Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo Marian Gadziński zaprosił na
okolicznościowe spotkanie byłych pracowników
Urzędu.
Przy wspólnym stole zasiedli emerytowani
pracownicy, którzy spędzili wspólnie w murach Urzędu
wiele lat. Taka wizyta to okazja do spotkania się
z dawnymi współpracownikami. Wspólna kawa przy
symbolicznym ciastku wywołała ożywioną dyskusję,
wspomnienia i ciekawe anegdoty.

Uczestnicy tego okolicznościowego spotkania
wspominali również koleżanki i kolegów, którzy już
odeszli. Na zakończenie spotkania goście otrzymali
drobne upominki.
Marlena Trzcińska
Więcej zdjęć na
www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść do galerii

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
W dniu 29 listopada br. odbyła się kolejna, XXI sesja
Rady Miejskiej w Witkowie.
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Rada wysłuchała informacji Burmistrza
o działalności międzysesyjnej oraz informacji
o realizacji uchwał podjętych w okresie od listopada
2015 r. do listopada 2016 r.
Rada Miejska podjęła także następujące uchwały:
ź uchwałę Nr XXI/159/2016 o Programie współpracy
Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi, na
2017 rok;
ź uchwałę Nr XXI/160/2016 o Programie
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
i Miasta na lata 2017-2021;
ź uchwałę Nr XXI/161/2016 o podatku rolnym na
2017 rok (45,-zł);

ź uchwałę Nr XXI/162/2016 o podatku od
nieruchomości na 2017 rok;
ź uchwałę Nr XXI/163/2016 o zmianie Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt;
ź uchwałę Nr XXI/164/2016 o zmianie uchwały
Nr XXX/285/2013 dotyczącej wymagań dla
przedsiębiorców w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych;
ź uchwałę Nr XXI/165/2016 o nadaniu nazwy
skwerowi w Witkowie (Skwer Lotników);
ź uchwałę Nr XXI/166/2016
dotyczącą zamiany
gruntów w ramach odszkodowania za grunt zajęty
pod drogę publiczną;
ź uchwałę Nr XXI/167/2016 wyrażającą zgodę na
sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Skorzęcinie;
ź uchwałę Nr XXI/168/2016 o zmianach
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 rok;
ź uchwałę Nr XXI/169/2016 o zmianach w budżecie
gminy i miasta na 2016 rok.
W dniu 15 grudnia br. odbyła się nadzwyczajna,
XXII sesja Rady Miejskiej w Witkowie.
Przed przystąpieniem do obrad obecni minutą ciszy
uczcili pamięć zmarłego Radnego Rady Miejskiej
Henryka Muchy. Następnie Rada podjęła uchwałę
o zmianach w wieloletniej prognozie finansowej.
Kolejna sesja planowana jest na 29 grudnia 2016 r.
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Halina Koźniewska

Dzień Seniora w Gminie Witkowo

Dzień Seniora to szczególne święto. W Polsce
Światowy Dzień Seniora obchodzony jest 14. listopada
i stanowi rodzimy odpowiednik Międzynarodowego
Dnia Osób Starszych, obchodzonego na świecie
1 października.
Aby zwrócić uwagę jak ważne i potrzebne jest to
święto, 17 listopada w Restauracji Liliowy Staw odbyły
się obchody Dnia Seniora. Na spotkaniu nie zabrakło
przedstawicieli władz samorządowych: Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo – Mariana Gadzińskiego
i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Witkowie – Piotra
Jóźwika. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.
Telesfor Gościniak, Tadeusz Tomaszewski i Karol Koziński
właściciel "Ka&Pi" w Gnieźnie. W tym szczególnym
dniu, życzenia zdrowia, długich lat życia, pogody
ducha, satysfakcji oraz spełnienia wszystkich marzeń
przekazał Burmistrz.
W trakcie tego samego spotkania Stanisław
Skweres przedstawił sprawozdanie z działalności
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów za
rok 2016. Później przyszedł czas na wyróżnienia:
Złotą Odznaką Honorową za zaangażowanie
w działania na rzecz osób starszych zostali wyróżnieni:
Danuta Drajer, Krystyna Jankowska oraz Burmistrz
Marian Gadziński.
Pamiątkowe Medale za pracę społeczną na rzecz
związku otrzymali: Hanna Łęga, Barbara Szymańska,
Mirosława Rudnicka, Maria Kozińska, Gabriela
Bałoniak, Stanisława Skweres, Rozalia Prusak, Krystyna
Ratajczyk, Henryk Zywert, Tadeusz Tomaszewski,
Roman Andrzejewski, Telesfor Gościniak, Karol Koziński,
Jan Blaszyński, Roman Polak, Henryk Mucha , Adam
Rydlewicz, Tomasz Nowak, Bogdan Stachanowski.
Dyplomy Uznania za zaangażowanie w działania
na rzecz środowiska seniorów odebrali: Krystyna
Miechowicz, Gertruda Polak, Mirosława Fela, Halina
Walczak, Stanisław Tokarski, Zygmunt Wentland,

Włodzimierz Miechowicz, Koło Hafciarskie „RÓŻE”,
Zespół Śpiewaczy „ My Młodzi”.
Dyplomy Gratulacyjne z okazji Złotych Godów
przyznano członkom Związku: Mirosławie i Andrzejowi
Rudnickim, Kazimierze i Bronisławowi Lemiesz.
Dyplomy Gratulacyjne z okazji Diamentowych
Godów otrzymali Teresa i Stanisław Grzelak.
Z okazji Jubileuszu 80. urodzin życzenia odebrali:
Anna Bruch, Stefania Kozińska, Marianna Maćkowiak,
Zofia Perlicka, Kazimiera Szeszycka, Melania
Nowaczyk.
Stanisław Skweres Przewodniczący Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu
Rejonowego w Witkowie za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie społecznej, mające szczególne
znaczenie dla rozwoju i promocji Gminy i Miasta
Witkowo, otrzymał WYRÓŻNIENIE STATUETKĄ RYCERZA
WITA. Nagrodę wręczyli Burmistrz Marian Gadziński
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Jóźwik.

Na podstawie tajnego głosowania członków
zarządu tytuł „Seniora Roku 2016” otrzymał Jan
Blaszyński. Nagrodę w postaci pamiątkowego
grawertonu oraz Dyplom Uznania wręczyli Henryk
Zywert oraz Stanisław Skweres.
Uroczystość uświetnił występ Zespołu
Śpiewaczego „My Młodzi”. Nie obyło się bez
wspólnych śpiewów, poczęstunku oraz wspaniałej
zabawy tanecznej.
Marlena Trzcińska
Więcej zdjęć na
www.witkowo.pl/galeria
Zeskanuj zamieszczony kod QR
aby przejść do galerii
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Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

17. listopada w Przedszkolu Miejskim „Bajka” przy
ulicy Powstańców Wielkopolskich nauczycielki:
Justyna Gromadzińska i Sylwia Nowicka
zorganizowały spotkanie z okazji obchodów
zbliżającego się Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.
Nauczycielki we współpracy z rodzicami z grup
„Przyjaciół Pszczółki Mai” i „Smerfy” zaprezentowały
przedstawienie w formie scenek dramowych
dotyczących prawa dziecka. Każda scenka
prezentowała odrębne prawo. Rodzice wcielając się
w role dzieci i dorosłych przedstawili prawo do
wolności słowa, prawo do rozwoju, prawo do nauki,
prawo do kontaktu z obojgiem rodziców, prawo do

prywatności, prawo do wysłuchania racji dziecka,
prawo do równouprawnienia. Przedsięwzięcie
pozwoliło uświadomić, iż prawa człowieka zaczynają
się od praw dziecka, a korzystając z nich nie możemy
ograniczać praw innych. Podczas tego spotkania nie
zabrakło: Mariana Gadzińskiego – Burmistrza Gminy
i Miasta Witkowo, Łukasza Scheffsa – jego zastępcy,
Beaty Szkudlarek – pracownika Biblioteki Publicznej
Przyjaciela Przedszkola Miejskiego „Bajka”.
Uwieńczeniem całej uroczystości było odśpiewanie
piosenki w tanecznym kręgu autorstwa Małej Orkiestry
Naszych Dni.
Sylwia Nowicka, Justyna Gromadzińska

Pasowanie na Przedszkolaka w Przedszkolu „Bajka”
24. listopada w Przedszkolu Miejskim „Bajka” przy
ul. Powstańców Wielkopolskich 17 w Witkowie
w grupie dzieci 3,4 letnich z oddziału V – „Przyjaciele
Kubusia Puchatka” odbyła się Uroczystość Pasowania
na Przedszkolaka.
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Pasowanie na Przedszkolaka to szczególnie ważne
wydarzenie dla dzieci, moment w którym stają się
prawdziwymi, pełnoprawnymi przedszkolakami.
Uroczystość ta rozpoczęła się programem
artystycznym – dzieci zaprezentowały rodzicom
wiersze, piosenki i tańce, których dotąd nauczyły się
w przedszkolu. Następnie złożyły uroczyste ślubowanie
– obiecały zawsze być zuchami i prawdziwymi
przedszkolakami. Po uroczystym ślubowaniu Dyrektor
Ewa Skrzypska za pomocą „czarodziejskiej kredki”
pasowała każde dziecko na przedszkolaka.
Nie jednemu z rodziców łza zakręciła się w oku.
Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia dzieci
otrzymały dyplomy oraz upominki. Cała uroczystość
zakończyła się słodkim poczęstunkiem i pamiątkowym
zdjęciem. Dla przedszkolaków było to wielkie
przeżycie, a dla rodziców powód do dumy
i zadowolenia. Serdecznie podziękowania należą się
wszystkim rodzicom za pomoc w organizacji
uroczystości.
Kamila Dolata
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Bezpiecznie na co dzień
W Przedszkolu Miejskim Bajka w Witkowie
realizowany jest program profilaktyczny, w którym
głównym celem jest wdrożenie dzieci do stosowania
zasad bezpieczeństwa oraz kształtowania u dzieci
umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach
zagrożenia.

Założenie jakie przyświeca programowi jest
następujące – jeśli małe dzieci będą mogły się uczyć,
jak radzić sobie z trudnościami, to w okresie dorastania
i dorosłości powinny lepiej sobie radzić z problemami
i kryzysami.
W ramach tego właśnie programu dzieci z grupy
Pajacyki zaprosiły do przedszkola funkcjonariusza
policji – Mariusza Gielewskiego. Policjant
przedstawił podstawowe zasady ruchu drogowego,

ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa
i kultury ruchu pieszych. Dzieci dowiedziały się jak
bezpiecznie przechodzić przez ulicę, jaka jest różnica
w zasadach poruszania się pieszych po drogach
w mieście i na wsi, rozpoznawały i nazywały kolory
sygnalizatora świetlnego, dowiedziały się jak ważne
jest noszenie elementów odblaskowych,
jak zachować się w kontakcie z obcą osobą,
poznały pracę i rolę policjanta. Szczególnym
zainteresowaniem wśród dzieci cieszyło się
wyposażenie potrzebne w pracy funkcjonariusza
policji. Każdy mógł założyć policyjną kamizelkę czy
wziąć do ręki policyjnego lizaka lub kajdanki.

Hanna Szlauderbach

Pasowanie na przedszkolaka
24. listopad był dla dzieci z grupy „Misie” dniem
wyjątkowym. Właśnie wtedy odbyła się uroczystość
„Pasowania na Przedszkolaka”.

3-latki w obecności rodziców i dyrekcji przedszkola
zaprezentowały program artystyczny, w którym
przedstawiły wszystko to, czego się dotychczas
nauczyły w przedszkolu. „Misie” tańczyły, śpiewały
piosenki oraz recytowały wiersze. Dzieci spisały się

rewelacyjnie. Wzruszeni rodzice nagradzali maluchy
gromkimi brawami.
Po części artystycznej przyszedł czas na złożenie
ślubowania, do którego 3-latków zaprosili koledzy
z grupy starszaków. I tu znów maluszki spisały się na
medal, pięknie recytując przyrzeczenie. Również
rodzice złożyli przyrzeczenie, w którym obiecali pomoc
dzieciom oraz paniom wychowawczyniom.
Gdy dzieci były już przygotowane do pasowania
nadszedł czas na włączenie „Misiów” do grona
społeczności przedszkolnej. Wicedyrektor Małgorzata
Kierepka dotykając każde dziecko „magicznym
ołówkiem” przemieniła je w przedszkolaka i życzyła
dużo uśmiechu oraz odkrywania nowych przygód
podczas pobytu w Przedszkolu.
Kiedy wszystkie dzieci stały się już przedszkolakami,
otrzymały pamiątkowe dyplomy, plakietki, słodki
upominek oraz prezenty w postaci zabawek dla grupy.
Na koniec uroczystości na wszystkich gości czekała
miła niespodzianka w postaci słodkiego poczęstunku,
o który zatroszczyli się rodzice z grupy. W tak miłej
i radosnej atmosferze dobiegła końca pierwsza, ale
z pewnością nie ostatnia uroczystość z udziałem grupy
„Misie”.
Dagmara Skrzypska
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Święto Patrona w Szkole im. Lotnictwa Polskiego
W 1974 roku witkowska Szkoła Podstawowa
otrzymała imię – Lotnictwa Polskiego. Na pamiątkę
tego wydarzenia zawsze w listopadzie organizowane
są obchody ku czci Patrona. Jest to niezwykła okazja
do upamiętnienia sukcesów polskiego lotnictwa oraz
jego barwnej historii.

22. listopada tego roku odbył się uroczysty apel.
W hali widowiskowo - sportowej zgromadzili się goście:
z 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu
ppłk Janusz Słabowski, Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo Marian Gadziński, jego zastępca – Łukasz
Scheffs, Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Jóżwik,
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Opieki Społecznej – Tadeusz Śliwecki, Inspektor ds.
oświaty – Marzena Polak, Przewodniczący Rady
Rodziców – Janusz Lis oraz Mikołaj Michalski,
Leszek Kryszak, Agnieszka Stefańska – Biela,
Dyrektorzy placówek oświatowo - kulturalnych
i wychowawczych, funkcjonujących na terenie Gminy
i Miasta oraz instytucji współpracujących ze Szkołą.
Wprowadzenie sztandaru szkoły i wspólne
odśpiewanie hymnu szkolnego stworzyło atmosferę
powagi. Dużą uwagę skupił program artystyczny

„Ojczyzna to samo życie”, przygotowany przez grupę
uczniów pod kierunkiem nauczycieli Anny Jędrzejczak
i Hanny Pustelnik. W czasie uroczystości miało także
miejsce pasowanie na ucznia najmłodszych dzieci
z klas Ia i Ib. Zaproszeni goście przekazali pod adresem
dyrekcji, uczniów i pracowników gratulacje i życzenia.

Na zakończenie delegacja uczniów złożyła wiązankę
kwiatów pod tablicą pamiątkową Szkoły oraz na
grobie pilota Józefa Skowrona.
Anna Jędrzejczak

„Selfie z Panią Jesienią”
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W listopadzie w Szkole Podstawowej im. Lotnictwa
Polskiego w Witkowie odbył się konkurs fotograficzny
dla klas 1 – 3. Organizatorem konkursu była pani
Iwona Piórkowska.
Decyzją jury nagrody i wyróżnienia otrzymali:
I MIEJSCE – Natalia Stefaniak z klasy 3h
II MIEJSCE – Jagoda Ceglewska z klasy 3a
WYRÓŻNIENIE
Konstancja Rakowska z klasy 2d
Krystian Manuszak z klasy 2f
Amelia Kozica z klasy 2d
Zofia Jędrzejak z klasy 2d
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
prezenty w postaci lektur szkolnych.
Zwieńczeniem konkursu była wystawa zdjęć, którą
mogli podziwiać koledzy z pozostałych klas,
nauczyciele oraz rodzice.
Iwona Piórkowska

Witkowskie
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Mikołajkowy Turniej Rodzinny

Święto Niepodległości
w Gimnazjum
Obchody Święta Niepodległości już od dawna
wpisane są w kalendarz uroczystości szkolnych
Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie.
Młodzież uczestniczyła najpierw 11. listopada
w gminnych obchodach tego święta, by 14. listopada
spotkać się na uroczystym apelu w hali sportowej.

By uczcić 98. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości na gminnych i szkolnych obchodach
11. Listopada gimnazjaliści, pod opieką Arlety Bekas,
Teresy Szkudlarek i Katarzyny Jędrzejczak, z oprawą
muzyczną przygotowaną przez Kalinę Piechowiak,
zaprezentowali program artystyczny „WOLNA,
POLSKO, TYŚ TO JEST...”. Wiersze, scenki oraz pieśni
o tematyce patriotycznej opowiadały
o wydarzeniach i bohaterach, którzy robili wszystko,
aby Ojczyzna przetrwała, by nie zginęła, byśmy dziś
mogli żyć w wolnej i niepodległej Polsce.
Wymowny charakter miały scenki, które ukazywały
zarówno pragnienie walki o wolny kraj, jak i wielką
tęsknotę za wolnością, która dla Polaka, obok
patriotyzmu, ma szczególne znaczenie.
Program stał się więc niecodzienną lekcją historii i na
pewno pozostanie na długo w pamięci
gimnazjalistów. Pozwolił także przypomnieć wartości,
jakie cenił w życiu Patron Gimnazjum Adam Borys.
Teresa Szkudlarek

Sobotnie przedpołudnie 3. grudnia, stało się
doskonałą okazją do spotkania na III Mikołajkowym
Turnieju Sportowo - Rekreacyjnym, któremu
przyświecało hasło: „Z Mikołajem na sportowo”.

Hala sportowa przy Gimnazjum im. Adama Borysa
w Witkowie wypełniła się młodzieżą ze wszystkich klas,
rodzicami, którzy zdecydowali się na sportową
rywalizację w jednej drużynie ze swoim dzieckiem albo
zespołem klasowym. Nie zabrakło oczywiście
nauczycieli. Spotkanie rozpoczął nauczyciel
wychowania fizycznego – Paweł Piniarski. Głos zabrał
także Dyrektor, Marian Łukowski, który w imieniu swoim
i Wicedyrektor, Arlety Bekas, powitał wszystkich,
wyrażając radość ze wspólnego spotkania. Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo, Marian Gadziński, życzył
wszystkim wiele radości ze wspólnej zabawy.
Na mikołajkowym turnieju gościła także grupa
uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, grupa
zadbała o słodki poczęstunek. Gościem imprezy była
także Alicja Wentlandt z Gminnej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
przedstawicielki Stowarzyszenia Rodzin Wojskowych,
wszystko zaś w ramach realizacji ogólnopolskiego
projekt „Gmina wspiera rodziny”. Był także gość
specjalny – Św. Mikołaj. Trudno nawet zliczyć wszystkie
zaproponowane konkurencje – rzuty do kosza, strzały
na bramkę, klasowy turniej siatkówki, gra w popularne
„piłkarzyki”, rzuty lotką do tarczy i wiele innych.
Po sportowych zmaganiach można było skosztować
pysznych ciasteczek przygotowanych przez uczniów
Technikum Żywienia w Witkowie, a także
w zaimprowizowanej kawiarence wypić herbatę,
kawę i zjeść ciasto przygotowane przez członkinie
Stowarzyszenia Rodzin Wojskowych i po prostu
porozmawiać. Miłą niespodzianką dla Rodziców
uczestniczących w turnieju było losowanie nagród.
Nagrody ufundowała Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Jolanta Chyba
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O wolność, o honor, o kraj…

Dzień Patrona w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie

Piętnaście lat temu, właśnie w listopadzie,
witkowskie gimnazjum otrzymało imię Adama Borysa.
Każdego roku uroczyste świętowanie Dnia Patrona
szkoły w szczególny sposób wpisuje się w kalendarz
wydarzeń. Również w tym roku, społeczność szkoły
wraz z zaproszonymi gośćmi, wspólne uczciła pamięć
Patrona.
Uroczystość rozpoczął dyrektor, witając gości –
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, Mariana
Gadzińskiego, zastępcę Burmistrza – Łukasza Scheffsa,
Przewodniczącego Rady Miejskiej – Piotra Jóźwika,
Przewodniczącego Komisji Oświaty – Tadeusz
Śliweckiego, prof. Bronisława Borysa – syna Patrona,
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Witkowie – Annę Molendowicz-Koteras, Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Witkowie – Bernadettę Nowak,
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mielżynie
Urszulę Potaś, Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajka”
Ewę Skrzypską, Dyrektora Zakładu Poprawczego
w Witkowie, Janusz Lisa, ss. Wincentę Mielewczyk –
Dyrektor DPS w Mielżynie, s. Michalinę Adamską –
Dyrektor „Ochronki” w Witkowie, Stanisława
Rajkowskiego – Dyrektora OKSiR w Witkowie, Wiesławę
Gąsiorowską, Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Witkowie,
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Witkowie – Tomasza Nowaka, członków Rady
Rodziców – Artura Stefaniaka, Małgorzatę Szeszycką,
Annę Milarską oraz Sylwię Kuczyńską, która do
niedawna pełniła funkcje sekretarza Rady Rodziców,
a także przedstawicielkę prasy lokalnej – Ewę Sochę
Rodziców stypendystów. Szczególnie gorąco Dyrektor
powitał rodziców naszych stypendystów, uczniów
i nauczycieli.
Po powitaniu Dyrektor przybliżył sylwetkę Patrona,
a także wiele uwagi poświęcił działalności szkoły,
sukcesom, przedsięwzięciom, akcjom, które służą
realizacji wartości, jakie przyświecały Adamowi
Borysowi. Duchowy testament Patrona Szkoły
z pewnością nie jest obcy najlepszym uczniom, którzy
właśnie w tym szczególnym dniu otrzymali Stypendium
Burmistrza Gminy i Miasta.
Galę wręczenia stypendiów poprowadziła
wicedyrektor szkoły, Arleta Bekas. Najwyższe
wyróżnienia otrzymali – Nadia Fatyga z kl. IIIb, Weronika
Janowicz z kl. IIIb, Mateusz Roszkowiak z kl. IIIb, Karolina
Jareska z kl. IIe, Julia Musidlak z kl. IIe, Julia Soszyńska,
z kl. IIe, Julia Szymańska z kl. IIa, Bartosz Szcześniak z kl.
IIb, Mateusz Krause z kl. IIIc, Gabriela Nowacka z kl. IIb,
Julia Drzewiecka z kl. IIc, Patrycja Grabarczyk z kl. IIIb.
Nagrodzonym gratulowali Dyrektor, Burmistrz, a także
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. W imieniu

wyróżnionych wystąpił Bartosz Szcześniak, który
podziękował nauczycielom za twórczą inspirację,
a Rodzicom za wyrozumiałość, trud i ogromne
pokłady miłości.
Dzień Patrona był także okazją do podziękowań
skierowanych na ręce Sylwii Kuczyńskiej, która przez
ostatnie 3 lata pełniła funkcję Sekretarza w Radzie
Rodziców. Dyrektor podkreślił sumienność
i zaangażowanie Sylwii Kuczyńskiej, która w ciepłych
słowach podziękowała za pamięć i podzieliła się
refleksjami związanymi z pracą na rzecz szkoły.
W kolejnym punkcie uroczystości goście,
nauczyciele i uczniowie obejrzeli widowisko słowno –
muzyczne pt. „O wolność, o honor, o kraj..”. Wszyscy
przenieśli się w czasy powstania warszawskiego, na
barykadę. Tam właśnie młodzi artyści recytowali
wiersze o powstańcach, czytali autentyczne listy
z tamtych czasów. Padły słowa o bohaterstwie, o bólu,
o cierpieniu i o wielkiej tęsknocie za ukochaną osobą.
Zapłonął znicz ku czci poległych warszawskich
Termopilczyków, symboliczne białe i czerwone róże
były wyrazem hołdu dla nich. Na końcu zabrzmiały
słowa Jana Pawła II na temat powstania
warszawskiego, a piosenka pt: „Taki kraj” dopełniła
patriotyczną wymowę przedstawienia.
Po spektaklu głos zabrał prof. Bronisław Borys, który
podziękował młodym artystom za piękny przekaz,
a także podzielił się refleksją na temat swojego Ojca.
Życzył sobie, uczniom i nauczycielom, aby jeszcze
wiele razy była okazja do kultywowania pamięci
o Patronie w takim gronie i przy takiej okazji.
Dyrektor szkoły podziękował uczniom za występ,
a nauczycielom za opiekę nad przedsięwzięciem.
Program przygotowali: J. Chyba, B. Pałka, H. Krych,
K. Nowiński. Nad oprawą muzyczną czuwała Kalina
Piechowiak, a dekoracje zapewniły Liliana Suborska Urbańska, Iwona Nadowicz – Mróż, Monika
Ottenburger.
Jolanta Chyba

Profilaktyka w rytmie bluesa i rock and rolla
Kolejny raz dzięki działaniom Gminnej Komisji
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych młodzież Gimnazjum im. Adama
Borysa w Witkowie mogła uczestniczyć w niezwykłym
koncercie. Przed młodą publicznością wystąpił zespół
„Bluesmobile”.
Dwóch gitarzystów – Jacek Chruściński i Maciej
Kłeczeka zaprezentowało program, którego celem
była szeroko pojęta profilaktyka. Koncertowi
przysłuchiwali się także: Tadeusz Śliwecki Radny Rady
Miejskiej, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Opieki Społecznej, członek Gminnej
Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Stanisław Antoszczyszyn i pedagog
szkolny – Wiesława Papiewska – członkowie tejże
Komisji.
Prowadzący szybko nawiązali kontakt
z publicznością, bo niezwykle barwny styl
opowiadania historii wziętych z życia spowodował, że
młodzież w skupieniu słuchała tego, co muzycy mieli
do przekazania. Historii było wiele – te ze szczęśliwym
zakończeniem o Geniu Losce, który potrafił odbić się
od dna uzależnień, a teraz nagrywa płyty i koncertuje,
aż po tragiczną historię Ryszarda Riedla lidera grupy
„Dżem”, który z nałogu nie zdołał się wyrwać.
Wiarygodności opowiadaniu gitarzysty dodawał fakt,

że znał tych wszystkich, których historię opowiedział.
Słowa przeplatane były rockowymi i bluesowymi
piosenkami. Hala zadrżała od gitarowych brzmień.
Tym, co zasługuje na szczególne podkreślenie, jest
szczerość i autentyczność wypowiedzi, a czasem
wręcz drastyczność. Było to jednak potrzebne, aby
uświadomić młodych, że narkotyki, alkohol, a także
inne – „nowsze” uzależnienia od komputerów i gier, to
nie żarty i każdy kontakt z nimi może skończyć się
tragicznie. Świetna lekcja profilaktyki. Dziękujemy.
Wiesława Papiewska

Książka w życiu pomaga
Spotkanie autorskie to dla czytelników wyjątkowa
okazja do bezpośredniego kontaktu z pisarzem.
To możliwość poznania tajników warsztatu pisarskiego
i uzyskania odpowiedzi na wiele pytań nurtujących
czytelnika.

Taką sposobność, 25 października br., mieli
uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej w Witkowie oraz
gimnazjaliści i uczniowie klas VI Zespołu SzkolnoPrzedszolnego w Mielżynie podczas spotkania z Ewą
Nowak, która jest częstym gościem bibliotek i szkół.
Spotyka się z młodzieżą, gdyż jak sama podkreśla:
„Spotkanie z twórcą kultury poszerza spectrum wyboru
przyszłej drogi życiowej młodego człowieka,
a w każdym spotkaniu uczestniczy co najmniej jeden
przyszły artysta”.
Ewa Nowak – polska pisarka, pedagog terapeuta,
publicystka. Pochodzi z rodziny nauczycielskiej.
Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie. Współpracuje z pismami „Cogito”,

„Victor Gimnazjalista”, „Victor Junior”, „Trzynastka”,
„Sens”. W 2002 roku ukazała się jej pierwsza powieść –
„Wszystko, tylko nie mięta.” Obecnie na rynku
dostępnych jest już ponad trzydzieści tytułów. Jednym
z ważniejszych tematów, z jakimi zmierzyła się Ewa
Nowak, jest temat miłości dzieci, niepodjęty do tej
pory w literaturze polskiej. Za książkę „Pajączek na
rowerze” otrzymała wyróżnienie w I Konkursie Literatury
Dziecięcej im. Haliny Skrobiszewskiej. Inny ważny,
podjęty przez autorkę temat to zagadnienie przemocy
psychicznej. W 2009 roku powieść „Bardzo biała
wrona” otrzymała tytuł Książki Roku Stowarzyszenia
Przyjaciół Książki dla Młodych Polskiej Sekcji IBBY
w kategorii literatura młodzieżowa. Powieść ta rzuca
nowe światło na zagadnienie obrony przed przemocą
i stawia pytanie, czy konieczność przeciwstawienia się
agresorowi, propagowana przez współczesną myśl
psychologiczną, na pewno jest wyborem dobrym.
Wykształcenie, doświadczenie a głównie
wrodzone zdolności ułatwiają jej szybkie nawiązanie
kontaktu z uczestnikami spotkania. Spotkania pełne
humoru z wątkami biograficznymi z pewnością
zapadną w pamięci młodych słuchaczy.
Na koniec były podziękowania, pamiątkowe zdjęcia,
a po spotkaniach Ewa chętnie podpisywała swoje
książki.
Spotkania zorganizowane przez Bibliotekę
Publiczną Miasta i Gminy w Witkowie w ramach
projektu „Książka w życiu pomaga” sfinansowane
zostały z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Zawody strzeleckie z okazji Koncertowo w Mielżynie
„Dnia Niepodległości”
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie w dniu
17. listopada zorganizowało i przeprowadziło
na strzelnicy w hali sportowej w Witkowie
zawody strzeleckie dla młodzieży z okazji „Dnia
Niepodległości".

Po zaciętej rywalizacji w kategorii dziewcząt:
I miejsce zajęła Aleksandra Maria Zawistowska
z wynikiem 96 punktów na 100 możliwych; II miejsce
zdobyła Julia Szymańska z wynikiem 95 punktów;
III miejsce zdobyła Zuzanna Łyskawińska z wynikiem
93 punktów; IV miejsce zdobyła Julia Muszyńska
z wynikiem 91 punktów. W kategorii chłopców:
I miejsce zajął Hubert Hapoński z wynikiem 91 punktów;
II miejsce zdobył Paweł Stefaniak z wynikiem
90 punktów; III miejsce zdobył Krzysztof Dobrzycki
z wynikiem 84 punktów; IV miejsce zdobył Maks Basiński
z wynikiem 81 punktów.
W rywalizacji zespołowej I miejsce zdobyła drużyna
w składzie: Weronika Winsztal, Julia Muszyńska, Paweł
Stefaniak z wynikiem 265 punkty na 300 możliwych.
II miejsce wywalczyła drużyna w składzie: Julia
Szymańska, Hubert Hapoński, Kacper Szymański
z wynikiem 265 punktów. III miejsce miała drużyna
w składzie: Martyna Stefaniak, Martyna Cygankiewicz,
Aleksandra Maria Zawistowska z wynikiem 227
punków.
Andrzej Malik

W niedzielę 6. listopada już po raz szósty Dyrekcja
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie i KGW
z Mielżyna zorganizowała koncert. W tym roku
wystąpiła Katarzyna Zawada.
Co można powiedzieć o Pani
Kasi? Urodziła się w Żegocinie koło
Pleszewa. Jest absolwentką PSM I i II
st. w klasie fortepianu. Studentka
Wydziału Wokalno-Aktorskiego
Akademi Muzycznej im. I.J.
Paderewskiego w Poznaniu w klasie
prof. dr hab Antoniny Kowtunow.
Animatorka kultury w lokalnym
środowisku, dyrygent chóru
„Cantare” i kierownik muzyczny
Zespołu Salonowego w Ośrodku
Kultury w Żegocinie. Największym osiągnieciem Kasi
jest zdobycie I miejsca „Złotej Eurydyki” na II
Międzynarodowym Festiwalu Piosenki – Anna German
Moskwa 2015. Artystka jest też laureatką wielu innych
konkursów i festiwali krajowych i międzynarodowych.
W koncercie publiczności zaśpiewała utwory Anny
German w języku polskim, włoskim i rosyjskim. Z wielkim
wzruszeniem można było usłyszeć „Tańczące
Eurydyki”, „Człowieczy los” czy „Dziękuję mamo”.
Koncert cieszył się dużym powodzeniem. Z roku na rok
mamy coraz liczniejszą publiczność co nas bardzo
cieszy.
Po koncercie można było także zakupić płytę
z piosenkami Anny German w wykonaniu Katarzyny
Zawady.
Tradycyjnie już na koniec spotkania goście mogli
zjeść rogalika i wypić kawę przygotowane przez
organizatorów. Rogaliki piekły panie ze szkoły i z KGW.
W zorganizowaniu tak uroczystego koncertu swój
udział mieli Sołtys Gabriela Szeszycka i Rada Sołecka
z Mielżyna, Rada Rodziców oraz Ks. Proboszcz
Sławomir Zadłużny.
Gabrysia Szeszycka

Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Walentego Olczaka
Dnia 27 listopada odbył się XVII Halowy Turniej Piłki
Nożnej im. Walentego Olczaka o Puchar Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo rocznik 2008 i młodsi.

Podczas uroczystego otwarcia turnieju przez
Burmistrza Mariana Gadzińskiego, Prezes GKS
VITKOVIA WITKOWO Włodzimierz Walczak wręczył
Burmistrzowi statuetkę „PODZIĘKOWANIE” za objęcie
patronatu nad tym turniejem.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. GKS VITKOVIA WITKOWO
2. SZKÓŁKA PIŁKARSKA W. PRZYSIUDY WRZEŚNIA
3. PIŁKARSKA SZKÓŁKA GNIEZNO
4. CHROBRY GNIEZNO
5. PELIKAN NIECHANOWO
6. VICTORIA WRZEŚNIA
7. MIESZKO GNIEZNO
8. SKP SŁUPCA
9. AKADEMIA FUTBOLU WITKOWO
Jan Szturomski
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Stypendyści 2016

Mikołajkowo w Ruchocinku

8. grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów uczniom
osiągającym wysokie w nauce, promującym naszą
szkołę na konkursach i pokazach oraz wyróżniającym
się wysoką kulturą osobistą.

W mikołajkowy, świąteczny dzień, dzieci pełne
radości i uśmiechu chętnie przybyły na imprezę
z cyklu spartakiad „Na sportowo i świątecznie”, która
odbyła się w świetlicy w Ruchocinku.

Stypendia wręczone zostały uczniom w obecności
Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Sportu
Andrzeja Kwapicha oraz Dyrektora Wydziału Kultury,
Sportu, Promocji i Turystyki-Marcina Makohońskiego.
Tegoroczni stypendyści nagrodzeni zostali
w następujących kategoriach:
Stypendia przedmiotowe: język polski – Aleksandra
Krych, Marta Kozińska (TŻiUG), historia – Anna Lick
(TŻiUG), język angielski – Magdalena Nowak (LO),
matematyka – Paulina Grzybowska (LO), biologia –
Paulina Migdał (LO), chemia – Martyna Mielcarek
(TŻiUG), fizyka – Alan Jastrzębski (TI). Stypendia
zawodowe: Patrycja Bartosik (TŻiUG), Dawid Mruk (TE).
Stypendium dla najlepszego ucznia otrzymała Oliwia
Dutko – uczennica klasy III Technikum
Informatycznego. Stypendium Prezesa Rady Ministrów
przyznane zostało Katarzynie Plucińskiej – uczennicy
klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.
Dyrektor szkoły – Anna Malendowicz-Koteras
podziękowała uczniom za owocną pracę, osiąganie
wysokich wyników w nauce, promowanie szkoły
i motywowanie innych uczniów do systematycznej
pracy. Rodzicom pogratulowała wspaniałych,
podziękowała za współpracę i dbałość o rozwój
intelektualny i edukację dzieci.
Uroczystość uświetnił krótki występ artystyczny
w wykonaniu Wiktorii Zykowskiej i Natalii Walczak.
Serdecznie gratulujemy tegorocznym stypendystom!
Krystyna Popielec-Sturmer

Grzegorz Halama w Witkowie
W sobotę, 26. listopada w Centrum
Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka
w Witkowie odbył się występ Grzegorza
Halamy w nowym programie
kabaretowym pt. „Długo i szczęśliwie,
czyli Intymne Życie Grubasa”, którego
organizatorem był Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Witkowie.
Grzegorz Halama z charakterystycznym dla siebie
poczuciem humoru przedstawił życiowe prawdy
i poruszył sprawy, z którymi zmagamy się każdego
dnia.
Angelika Larus

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie
Młodych Wielkopolan wraz z Sołectwem Ruchocinek
i Dębina. Dla uczestników spotkania czekały
konkurencje sportowo-rekreacyjne związane
z wyścigiem z bombkami na drewnianych łyżkach,
w czapkach mikołajkowych czy z kulami z papieru.
Było wspólne śpiewanie kolęd wraz z przybyłymi
gośćmi i zabawy przy świątecznych melodiach.
Były zgadywanki kolędowe i zabawy w parach.
Śnieżynki z witkowskiego gimnazjum integrowały
i zachęcały dzieci do wspólnej zabawy. Uczestników
spotkania zabawiał klaun w mikołajkowej czapce.
Tym samym wszystkie dzieci aktywnie spędziły
wtorkowe popołudnie. Zwycięzcy konkurencji
otrzymali pamiątkowe medale z symbolem
świątecznym, a wszystkie dzieci cukierki.
Jednak punktem kulminacyjnym imprezy było
spotkanie z Mikołajem, na którego z utęsknieniem
czekały wszystkie dzieci. Nie mogło zabraknąć
wywiadu z Mikołajem, wspólnego śpiewu
i oczywiście prezentów. 130 dzieci dostały paczki
pełne słodkości. Paczki dofinansowane zostały
z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki, środków
własnych i środków funduszu sołeckiego.
W spotkaniu udział wzięli Tadeusz Tomaszewski –
prezes SMW, który otworzył imprezę i przywitał
wszystkie dzieci, ich rodziców i dziadków, Telesfor
Gościniak – Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta
w Witkowie, Eugeniusz Czaplicki – Radny Rady Miejskiej
w Witkowie, gospodarze Henryk Szymański – Sołtys
Ruchocinka i Bernard Kopacki – Sołtys Dębiny, a także
członek Zarządu SMW Maria Wiśniewska.

Imprezę prowadziły Arleta Bekas, Joanna
Adamczewska, Ilona Musidlak, Wiesława Papiewska
oraz wolontariuszki z witkowskiego gimnazjum.
Joanna Adamczewska

Z zakresu ochrony środowiska:
zakończono 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. W bieżącym roku rozpatrzono
pozytywnie łącznie 28 wniosków o udzielenie pomocy
finansowej na realizację tego zadania, z czego 7 wniosków
dotyczyło demontażu i unieszkodliwienia płyt eternitowych,
a 21wniosków dotyczyło wyłącznie unieszkodliwienia
eternitu;
ź zaopiniowano wniosek Zarządu Województwa
Wielkopolskiego projekt „Planu gospodarki odpadami dla
województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz
z planem inwestycyjnym”;
ź przygotowywano informacje i niezbędne dane do
przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Witkowo,
na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub
inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe, a także odpadów komunalnych z Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
ź w ramach działalności Związku Gmin Powidzkiego Parku
Krajobrazowego przygotowano dane dotyczące walorów
przyrodniczych, kulturowych, infrastruktury turystycznej na
terenie gminy Witkowo w ramach planowanego projektu
Ekomuzeum.
Z zakresu obrotu nieruchomościami:
ź przeprowadzono rokowania na sprzedaż dwóch lokali
mieszkalnych, położonych w Witkowie przy ul. Kosynierów
Miłosławskich 2 wraz z udziałami w działce o pow. 0,1011 ha,
będących własnością Gminy Witkowo. W wyniku rokowań
sprzedano lokal nr 3 usytuowany na parterze budynku, za
cenę 30.001,00 zł. Dnia 23 listopada br. podpisano notarialną
umowę sprzedaży lokalu. Na sprzedaż lokalu nr 2,
usytuowanego na poddaszu budynku nie wpłynęła żadna
oferta.
Ze spraw dot. OW w Skorzęcinie:
ź zorganizowano spotkanie, w którym uczestniczyli
Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, Dyrektor
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie,
przedstawiciele Stowarzyszenia Użytkowników Ośrodka
Wypoczynkowego oraz pracownik ds. OW w Skorzęcinie.
Celem spotkania było omówienie spraw dotyczących
energii elektrycznej, możliwości dokonywania
indywidualnych przyłączy energetycznych do domków
wypoczynkowych oraz bieżących spraw związanych
z funkcjonowaniem Ośrodka. W tym temacie odbyło się
spotkanie z I grupą dzierżawców w dniu 24 listopada br.
w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka.
Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowych:
ź w dniu 15 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego złożono
wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu p.n.
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi
i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek”
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu
to kwota 3 813 221,01zł brutto, kwota dofinansowania to
1 972 644,00 zł. W przypadku otrzymania dofinansowania
zadania będzie realizowane w latach 2017-2019. W ramach
zadania planowana jest budowa 5 131 mb sieci kanalizacji
sanitarnej w tym:
ź w dniu 17 listopada 2016 r. złożono wniosek
o dofinansowanie zadania p.n. „Zintegrowany niskoemisyjny
transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto
Witkowo” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ź
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w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Mandatu
Terytorialnego Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej
Interwencji (G OSI). Zadanie obejmuje budowę drogi dla
rowerów od miejscowości Witkowo do Skorzęcina wraz
z infrastrukturą towarzyszącą. Całkowita wartość projektu
to kwota 2 889 889,53 zł brutto, kwota dofinansowania to
1 684 227,60 zł. Realizacja tego zadania planowana jest na
lata 2017-2018.
ź w dniu 24 listopada w siedzibie Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie Światowid w Małachowie-Szemborowice
złożono wniosek o przyznanie pomocy z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 dla projektu p.n. „Wyjątkowe miejsca spotkań –
stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji
na terenie Gminy i Miasta Witkowo”, związanego
z zagospodarowaniem terenu przy Centrum Kultury
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie. Termin realizacji projektu
planowany jest na 2017 r.
ź złożono wniosek o dotację z budżetu Województwa
Wielkopolskiego na realizację prac związanych
z przebudową trzech odcinków dróg dojazdowych do
gruntów rolnych, zlokalizowanych w miejscowościach:
Małachowo-Wierzbiczany, Ćwierdzin i Gaj. Zgodnie
z regulaminem konkursu w przypadku przebudowy
z dotychczasowej drogi gruntowej na drogę o nawierzchni
bitumicznej, wysokość dotacji wynosi 150 000,00 zł/km,
natomiast w przypadku przebudowy drogi z kruszywa
kamiennego na drogę o nawierzchni bitumicznej wartość
dotacji to kwota 75 000,00 zł/km. Realizacja tego zadania
planowana jest na rok 2017 r.
Z zakresu inwestycji:
Zakończono:
ź przebudowę dróg gminnych w Folwarku, Ruchocinie oraz
w Witkówku. Wykonawcą było PRZEDSIĘBIORSTWO
INŻYNIERYJNO DROGOWE Sp. z o.o. z Mogilna;

ź roboty brukarskie w Witkowie przy ul. Braci Łukowskich,
Pułkownika Hynka, Polnej i Zakole. Wykonawcą była Pani
Anna Białobrzycka, właścicielka FIRMY USŁUGOWOHANDLOWEJ „ANNA” z Gniezna;
ź wykonano dokumentację projektową na modernizację
Oczyszczalni Ścieków dla Gminy i Miasta Witkowo.
Wykonawcą była spółka PRO-EKO PROJEKT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z Konina;
ź wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla
zadania: „Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa
budynku mieszkalno-usługowego na cele Miejsko –
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie przy
ul. Gnieźnieńskiej 4”. Wykonawcą był Paweł Kaczmarek,
właściciel pracowni projektowej PGN.ARCHITEKCI P.K.
z Gniezna;
ź wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla
zadania: „Renowacja elewacji budynków komunalnych przy
ul. Stary Rynek 3 i 6”. Wykonawcą była Joanna Haremza,
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Rokowania na sprzedaż
lokalu mieszkalnego
właścicielka przedsiębiorstwa H2 ARCHITEKCI JOANNA
HAREMZA z Poznania;
ź opracowano dokumentację aplikacyjną dla projektu pt.:
„Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie gmin Powiatu
Gnieźnieńskiego – Gmina i Miasto Witkowo” dla potrzeb
planowanego do ogłoszenia przez Instytucję Zarządzającą
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym
II konkursu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa
3 Energia, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych
w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje
w obszarze transportu miejskiego. Wykonawcą była
FUNDACJA PARTNERZY DLA SAMORZĄDU z Poznania;
ź wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowej dla 4
lokalizacji: Zagospodarowanie terenów zieleni przy Centrum
Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka, Zagospodarowanie terenów
przy działkach (miniboisko do piłki nożnej, plac zabaw),
Zagospodarowanie terenu na osiedlu (ścieżka zdrowia
z elementami siłowni zewnętrznej, plac zabaw), Projekt
piłkochwytów na boisku treningowym. Wykonawcą był
SOLITER Pracownia Architektury Krajobrazu Janusz Kamyczek
z Pawłowic;
ź dla miejscowości Ruchocinek wykonano aktualizację
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i przepompowniami
w miejscowości Dębina – etap II, Ruchocinek. Wykonawcą
było Biuro Projektowo-Usługowe ROLWOD BIS z Konina;
ź opracowano analizę efektywności kosztowej niezbędnej
do wniosku aplikacyjnego. Wykonawcą była Urszula
Wódkowska, właścicielka firmy Westmor Consulting Urszula
Wódkowska z Bądkowa;
ź zamontowano urządzenia zabawowe na placach zabaw
w Witkowie przy ul. Czerniejewskiej, Gnieźnieńskiej
i w Folwarku. Wykonawcą była firma Agnieszka Turowska,
właścicielka firmy AGNIESZKA TUROWSKA SUN+ z Gruszczyna;
ź wykonano kotłownię dla lokalu komunalnego przy
ul. Jana Pawła II 16b w Witkowie. Zadanie obejmowało
wymianę pieca, montaż wkładu kominowego, modernizację
instalacji c.o. oraz elektrycznej. W ramach zadania
dokonano zakupów materiałów i urządzeń oraz zlecono
wykonanie usług. Wykonawca prac był Józef Michalak
z Witkowa oraz Usługi Elektroinstalacyjne Pomiary Elektryczne
Paweł Kozieł z Witkowa.
Prace w trakcie realizacji:
ź podpisano umowę na przebudowę i rozpoczęto prace
na drodze gminnej ul. Kosynierów Miłosławskich.
Wykonawcą prac jest „Zakład Drogowo-Transportowy –
Sławomir Begier” z Nekli.
Ogłoszono przetarg:
ź nieograniczony na: „Zagospodarowanie terenów zieleni
wraz z przebudową chodnika przy Centrum Kultury
im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie” w ramach realizacji
zadania pn.: „Wyjątkowe miejsca spotkań – stworzenie
Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji na terenie
Gminy i Miasta Witkowo”. Obecnie trwa procedura
sprawdzania i weryfikacji ofert.
ź na odbiór i transport odpadów komunalnych. Otwarcie
ofert nastąpiło 1.12 br.
ź w opracowaniu jest dokumentacja projektowokosztorysowa dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej
Folwark-Piaski”. Wykonawcą był Sławomir Lebica, właściciel
przedsiębiorstwa SŁAWOMIR LEBICA WOD-MAX ze Słupcy;
ź podpisano umowę na zimowe utrzymanie dróg gminnych
ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych z Witkowa;
ź otwarto przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków
w Małachowie Wierzbiczany. Wpłynęło 9 ofert. W chwili
obecnej trwa weryfikacja złożonych ofert.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza II
rokowania na sprzedaż 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. 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
II rokowania na sprzedaż lokalu nr 2 zostaną
przeprowadzone w dniu 12 stycznia 2017 r. o godz.
10,00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie
przy ul. Gnieźnieńskiej 1, pok. nr 1.
Szczegółowych informacji o rokowaniach
i lokalach będących przedmiotem sprzedaży można
uzyskać pod adresem www.witkowo.pl/przetargi
lub w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie,
ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15, tel. (61) 477-81-94,
wew. 13.

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 6 grudnia 2016r. został
wywieszony wykaz NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W
WITKOWIE I OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM W SKORZĘCINIE
PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE
BEZPRZETRGOWEJ, a w dniu 14 grudnia 2016r. wykaz
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SKORZĘCINIE,
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE
BEZPRZETARGOWEJ na rzecz najemcy.
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Dziesięciolecie Sali Historii
Idea utworzenia Sali Historii w Witkowie narodziła się
kilkanaście lat temu. Inicjatorem przedsięwzięcia był
Burmistrz Krzysztof Szkudlarek wspierany przez
Witkowski Klub Kolekcjonerów.

Uroczyste otwarcie obiektu w obecności
zaproszonych gości nastąpiło podczas obchodów Dni
Witkowa 25 czerwca 2006 roku. Pierwsza wystawa,
jaką obejrzeli zwiedzający zatytułowana była
„Witkowo w starym obiektywie”. Przedstawiono na niej
zdjęcia i reprodukcje pocztówek ukazujące miasto
i okolicę na przestrzeni blisko stu lat. Opiekunem
nowopowstałej placówki został historyk Mariusz
Zborowski.
Podstawowym zadaniem Sali było i jest
dokumentowanie historii Witkowa oraz gromadzenie
pamiątek związanych z przeszłością. Obiekt jest
miejscem, które mogą odwiedzać mieszkańcy, ale
i turyści.
W ciągu kilku lat swojej działalności ilość
zgromadzonych eksponatów znacznie wzrosła.
Rozmieszczone zostały one w czterech salach
wystawowych. Jedną z nich zajmują pamiątki
związane z historią lotnictwa wojskowego w Powidzu.

Jednak przeważającą jej część poświęcono
amerykańskiemu samolotowi bombowemu z czasów II
wojny światowej tzw. Latającej Fortecy, który w marcu
1945 r. lądował awaryjnie niedaleko Witkowa.
Na ekspozycję składają się m.in. fragmenty poszycia
kadłuba, przedmioty pochodzące z samolotu oraz
pamiątki przekazane przez Kennetha Knoxa (syn
głównego pilota) i Raya. A. Sundeta (radiooperator
samolotu) podczas wizyty w naszym mieście.
Przekazywane przez ofiarodawców zabytki
stworzyły okazję do utworzenia w drugiej z sal wystawy
dawnych sprzętów gospodarstwa domowego. Swoje
miejsce znalazły tam eksponaty związane
z Odrowążem – rodzinną siedzibą rodu Malczewskich.
Stałe miejsce w Sali zajmuje Powstanie Wielkopolskie
1918/1919. Gromadzone są zdjęcia, wspomnienia,
dyplomy, pamiątki związane z tym wydarzeniem.
W ostatnim pomieszczeniu organizowane są
wystawy okolicznościowe. Powodzeniem cieszyły się:
„Obóz jeńców i internowanych w Strzałkowie 19141924” (we współpracy z Muzeum Regionalnym
w Słupcy), „Ostatni lot Try'n Getit porucznika Knoxa”,
„Poszli, choć im nikt nie kazał”, (w 90. rocznicę
wybuchu Powstania Wielkopolskiego), Stanisław
Marceli Połczyński – patriota, dowódca, ofiara.
Materiały zgromadzone w Sali Historii wykorzystane
były m.in. przy wydaniu w czerwcu 2008 r. reprintu
książki Zygmunta Wieliczki – „Powiat witkowski
w okresie Rewolucji Niemieckiej 1918 - 1919". Placówka
współpracuje również z Fundacją POMOST w zakresie
poszukiwań mogił żołnierzy niemieckich na terenie
gminy Witkowo. Przyczyniła się także do
odrestaurowania cmentarza ewangelickiego
w Ruchocinie i cholerycznego w Skorzęcinie.
Działalność Sali Historii finansowana jest ze środków
Gminy i Miasta Witkowo.
Sala Historii

Witkowska Liga Halowa
W połowie listopada rozegrano Inauguracyjną
kolejkę Ligi.

W drugim sezonie Witkowskiej Ligi Halowej
uczestniczyło 14 drużyn: JAH Team, Kopcup.pl, Kubiak
Team, Dampol, Adrenalina, 2B Sklep Komputerowy,
Syljar Auto Woźniak, Harpagany Wiekowo, Pizzeria

Torttuga, Pizzeria Skarabeusz CWK 05, Amigos, Elgrom,
ZP Witkowo oraz Piekarnia Glanc AC 97. W ramach
Witkowskiej Ligi Halowej rozgrywki potrwają aż do
19 marca. Zakończy je uroczysta gala w Centrum
Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie. Po raz
pierwszy w historii ligi, rozgrywki mają partnera
technicznego, którym jest marka ZINA – firma
zajmująca się sprzedażą odzieży sportowej oraz
sprzętu sportowego. Same rozgrywki Ligii nie doszłaby
do skutku, gdyby nie wsparcie wielu partnerów oraz
sponsorów. Najważniejszymi są: Samorząd Gminy na
czele z Burmistrzem Marianem Gadzińskim – patronem
honorowym oraz Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie, którzy dofinansowali koszty organizacji.
Nad kształtem i organizacją całego przedsięwzięcia
czuwa zarząd w osobach: Hubert Lisiak, Jan Szturomski
oraz Artur Trząski. Pierwszym liderem został JAH Team.
Minutą ciszy uczczono również pamięć śp. Krzysztofa
Szkudlarka - wieloletniego Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowo oraz poprzedniego patrona ligi.
Hubert Lisiak

