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Dopalaczom mówimy: NIE!Dni Mielżyna Wakacyjna oferta OKSiR-u

Dni Witkowa już za Nami! 
17-18 czerwca obchodziliśmy Święto naszej Gminy 



W dniach 26, 27 i  28 czerwca odbyły s ię 
przedsesyjne posiedzenia Komisji. Głównym ich 
tematem było zaopiniowanie projektów uchwał 
przygotowanych na czerwcową sesję Rady Miejskiej. 
Ponadto Komisja Oświaty zapoznała się z realizacją 
zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej, Komisja 
Ro ln ictwa dokonała wiz j i  loka lne j  Oś rodka 
Wypoczynkowego w Skorzęcinie, a Komisja Finansów 
sprawdziła postęp prac inwestycyjnych.

30 czerwca odbyła się kolejna, XXIX sesja Rady 
Miejskiej w Witkowie. Po otwarciu sesji, Burmistrz wraz 
z Zastępcą oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej 
dokonali wręczenia długoletnim samorządowcom: 
Ireneuszowi Kwapichowi i Marianowi Walczakowi 
wyróżnienia Statuetką Rycerza Wita.

Po gratulacjach i pamiątkowych zdjęciach, 
przystąpiono do kolejnych punktów porządku obrad. 
Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności 
m i ę d z y s e s y j n e j  i  o  r e a l i z a c j i  „ S t r a t e g i i 
zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta", informacji 
Dyrektora OKSiR-u i informacji Komisariatu Policji 
o przygotowaniu do sezonu letniego.

W dalszej części sesji Rada podjęła następujące 
uchwały:
ź u c h w a ł ę  N r  X X I X / 2 2 2 / 2 0 1 7  d o t y c z ą c ą 

przyznawania nagród dla nauczycieli;
ź u c h w a ł ę  N r  X X I X / 2 2 3 / 2 0 1 7  i  u c h w a ł ę 

Nr XXIX/224/2017 dotyczące wyrażenia zgody na 
oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych 
w OW w Skorzęcinie;

ź uchwałę Nr XXIX/225/2017 o przystąpieniu do 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy;

ź uchwałę Nr XXIX/226/2017 o zmianie uchwały 
N r  XXX IV/333/2014  o  m ie j scowym p lan ie 
zagospodarowania terenu w Małachowie 
Wierzbiczany i w Witkowie;

ź uchwałę Nr XXIX/227/2017 o zasadach, sposobie 
i trybie udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnych;

ź u c h w a ł ę  N r  X X I X / 2 2 8 / 2 0 1 7  o  z m i a n a c h 

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
ź uchwałę Nr XXIX/229/2017 o zmianach w budżecie 

gminy i miasta na 2017 rok.
ź uchwałę Nr XXIX/230/2017 o zatwierdzeniu 

sprawozdań finansowych z wykonania budżetu za 
2016 rok;

ź uchwałę Nr XXIX/231/2017 o udzieleniu Burmistrzowi 
Gminy i Miasta absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2016 rok.
Głównym tematem sesj i  było zakończenie 

procedury absolutoryjnej. Po przedstawieniu przez 
Burmistrza sprawozdań finansowych i informacji 
o stanie mienia, członek Komisji Rewizyjnej – Marek 
Wiatrowski zapoznał zebranych z wypracowanym 
przez Komisję Rewizyjną wnioskiem. Rada Miejska 
przyjęła przedmiotowy wniosek i udzieliła absolutorium 
Burmistrzowi Gminy i Miasta z tytułu wykonania 
zeszłorocznego budżetu.

Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest 
wstępnie na 29 września.

Halina Koźniewska



28 czerwca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marian 
Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 
w obecności Haliny Rzepeckiej – Skarbnika Gminy 
i Miasta Witkowo podpisał umowę o dofinansowanie 
projektu pt. „Zintegrowany niskoemisyjny transport 
w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”. 
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
W i e l k o p o l s k i e g o  R e g i o n a l n e g o  P r o g r a m u 
Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Mandatu 
Terytorialnego Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej 
Interwencji obejmuje budowę drogi dla rowerów od 
miejscowości Witkowo do miejscowości Skorzęcin 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Całkowita wartość projektu według kosztorysu 
inwestorskiego wynosi 2 889 889,53 zł brutto. Kwota 
dofinansowania to 1 684 227,60 zł. Realizacja tego 
zadania planowana jest na lata 2017-2018. 
W ramach projektu zaplanowano następujące 
działania:

„Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie
gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”

Polska Nagroda
Inteligentnego Rozwoju 2017

Z wielką przyjemnością informujemy, że Gmina 
i Miasto Witkowo została nominowana do Polskiej 
Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 za projekt 
zw iązany  z  budową śc ieżk i  rowerowej  od 
miejscowości Witkowo do Skorzęcina, który uchwałą 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. 
został wybrany do dofinansowania w ramach 
W i e l k o p o l s k i e g o  R e g i o n a l n e g o  P r o g r a m u 
Operacyjnego na lata 2014-2020. 

O r g a n i z a t o r e m  k o n k u r s u  j e s t  C e n t r u m 
Inteligentnego Rozwoju. Partnerem Merytorycznym 
jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego 
Rozwoju, a Partnerem medialnym redakcja sekcji 
Rzeczy o Innowacjach, ukazującej się na łamach 
„Rzeczpospolitej.”

Głównym celem ogłoszonego 
konkursu jest popularyzowanie 
p ro innowacy jnego sposobu 
myślenia oraz docenienie tych 
podmiotów, które realizują zadania 
wpływające na zrównoważony 
rozwój z wykorzystaniem funduszy 
unijnych. 

Łukasz Scheffs       

1. Budowa drogi dla rowerów na odcinku Chłądowo-
Kamionka,
2. Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kamionka-
Skorzęcin,
3 .  Budowa drog i  d la  rowerów na odc inku 
ul. Kosynierów Miłosławskich (wydzielenie pasa 
w istniejącej jezdni oraz budowę ciągu pieszo-
rowerowego) i ul. Nowej w Witkowie (wydzielenie pasa 
w istniejącej jezdni),
4 .  B u d o w a  o ś w i e t l e n i a  z e w n ę t r z n e g o  n a 
ul. Kosynierów Miłosławskich (21 nowych lamp), na 
ścieżce w Chłądowie (1 nowa lampa hybrydowo-
solarna) oraz 6 nowych lamp hybrydowo-solarnych na 
odcinku Kamionka-Skorzęcin,
5. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego 
w miejscowościach Skorzęcin i Witkowo (2 parkingi 
P&R, 2 parkingi B&R, 1 tablica multimedialna, wiata 
przystankowa), 
6. Kampania informacyjno-promocyjna projektu.

Celem głównym projektu jes t  s tworzenie 
zrównoważonego systemu transportowego na 
obszarze Gminy i Miasta Witkowo poprzez zwiększenie 
roli transportu publicznego. Realizacja zadania 
pozwoli na ograniczenie szkodliwej emisji CO  2

i poprawę stanu środowiska, ale także zwiększy 
komfort podróżowania środkami komunikacji 
pub l iczne j ,  popr zez  poprawę dos tępnośc i 
transportowej. Projekt przyniesie także zwiększenie 
spójności i intermodalności systemu transportowego, 
lepsze zarządzanie energią. Projekt pozytywnie 
oddziałuje na otoczenie społeczno-gospodarcze 
i społeczność lokalną gminy i powiatu, przewiduje 
także moż l iwość dalszego dostosowywania 
infrastruktury do potrzeb użytkowników. 

Sylwia Mietlicka



Budżet Obywatelski w Witkowie 

Rusza pierwsza edycja budżetu obywatelskiego. 
Projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy 
i Miasta Witkowo będę realizowane w 2018 roku. 
Na realizację zadań własnych Gminy wskazanych 
przez mieszkańców przeznaczona została kwota 
100 000 złotych. Propozycje zdań do realizacji 
zgłaszać mogą osoby f izyczne, organizacje 
społeczne, stowarzyszenia, grupy osób. Każdy projekt 
musi zdobyć poparcie 15 mieszkańców, zawierać opis 
zadania, przybliżony kosztorys i lokalizację, ponieważ 
uwzględniane będą jedynie zadania inwestycyjne.

Propozycje zadań zostaną zweryfikowane przez 
merytorycznych pracowników Urzędu, a gotowa lista 
projektów zostanie poddana pod głosowanie. Ważne 
jest to, że zarówno zgłaszać projekty, jak i brać udział 
w głosowaniu mogą zameldowani mieszkańcy Gminy, 
którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 16 lat. 
Szczegółowe informacje dotyczące całej procedury 
związanej z budżetem obywatelskim znajdują się 
poniżej. Dodatkowo publikujemy harmonogram 
realizacji budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

HARMONOGRAM

1. Kampania informacyjna – od 20 czerwca 2017 r. 
przez cały czas trwania Budżetu Obywatelskiego 
Gminy i Miasta Witkowo na 2018 rok.

2. Zgłaszanie propozycji zadań do Budżetu 
Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2018 
rok – od 10 lipca do 1 września 2017 r.

4. Weryfikacja złożonych wniosków przez powołany 
Zespół Programowy do obsługi Budżetu 
Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2018 
rok – do 15 września 2017 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości wniosków, 
które przeszły pozytywną weryfikację 
– do 30 września 2017 r.

6. Głosowanie – od 2 października do 16 października 
2017 r.

7. Planowane ogłoszenie wyników 
– do 20 października 2017 r.

8. Wpisanie zwycięskich zadań do projektu Budżetu 
Gminy i Miasta Witkowo na rok 2018 
– do 15 listopada 2017 r.

Łukasz Scheffs

  Więcej informacji                                                                    
  www.witkowo.pl/budzet-obywatelski-akty-prawne
  Zeskanuj zamieszczony kod QR 
  aby przejść do strony

Informuję, że do dnia 15 września, a w przypadku 
słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 
w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie pok. nr 20 można 
składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym w formie stypendium 
szkolnego. 

Stypendium szkolne jest przyznawane na:
a) wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia po 

zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, 
kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego 
kolegium pracowników służb społecznych lub 
ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy 
o systemie oświaty,

b) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły kolegium 
nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium 
pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym 
mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie 
ucznia uprawniająca o ubieganie się o pomoc 
materialną o charakterze socjalnym, nie może 
przekroczyć 514,00 zł netto. 

Za dochód uważa s ię sumę mies ięcznych 
przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie 
wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, 
w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł 
i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o podatek 
dochodowy od osób f izycznych, składki  na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz kwotę 
alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Stypendia szkolne

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się 
dochód miesięczny w wysokości 288 złotych netto.

W przypadku pobierania świadczeń z pomocy 
społecznej należy przedłożyć zaświadczenie lub 
oświadczenie z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można 
pobrać w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo w Biurze 
Informacji lub ze strony internetowej www.witkowo.pl.

Marzena Polak

  Więcej informacji                                                                    
  www.witkowo.pl/aktualnosci/1730-stypendia-szkolne
  Zeskanuj zamieszczony kod QR 
  aby przejść do strony



Dni Witkowa

17. i 18. czerwca miały miejsce Dni Witkowa. 
W trakcie tego dwudniowego święta, przygotowano 
w i e l e  w y d a r z e ń  i  a t r a k c j i  d e d y k o w a n y c h 
mieszkańcom Gminy i Miasta Witkowo.

Radosne świętowanie rozpoczęło się w sobotni, 
deszczowy poranek  Ra jdem Rowerowym – 
„Na trzeźwo oglądam świat”. Jego trasa biegła od 
Witkowa do Gaju.

Centralne obchody rozpoczęły się o godzinie 17:00 
od Bloku Muzyczno-Rozrywkowego przygotowanego 
przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie. 
Kolejno zaprezentowały się grupy taneczno-
muzyczne, działające przy witkowskim Ośrodku: 
Zumba, „Happy Feet”, „Kosmiczne Dzieciaki”, 
„Wietrzyki” oraz „Kapela Odjazdowa z Witkowa”.

Dzieci i młodzież miały możliwość zaprezentowania 
swoich talentów na wielkiej scenie. Dla wielu młodych 
artystów był to debiut, który na długo zapadnie im 
w pamięci. Przyglądający się występom mogli na 
własne oczy przekonać się jaki potencjał drzemie 
w najmłodszych mieszkańcach Naszej Gminy, ile 
w nich zapału i entuzjazmu. Po tych debiutach na 
scenę wkroczyła gwiazda sobotniego wieczoru 
„Mezo”.

Pierwszy dzień obchodów Dni Witkowa zakończył 
się pokazem ogni sztucznych oraz dyskoteką pod 
gwiazdami, którą w klubowych rytmach poprowadził 
„Dj Jack”.

W niedzielę, drugiego dnia obchodów imienin 
Gminy i Miasta, już od rana na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego w Skorzęcinie odbywały się 
Zawody Wędkarskie.

Około godziny 10,00 w Skorzęcinie wystartował 
również I Cross Skorzęciński – „Ósemka z Haczykiem”. 
W biegu udział wzięło ok. 200 uczestników. Trasa 
mierzyła dokładnie 8,5 km i przebiegała duktami 
leśnymi na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 
w Skorzęcinie.

Of icjalną część niedzielnych uroczystości 
r o z p o c z ę ł a  M s z ą  Ś w .  w  i n t e n c j i  z m a r ł y c h 
samorządowców oraz z  prośbą o wsparcie 
i błogosławieństwo dla obecnych władz Gminy.

Następnie uroczystości ponownie przeniosły się na 
Plac Targowy. Zebranych przywitał Burmistrz Gminy 
i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, który przekazał 
życzenia dobrej zabawy i udanego odpoczynku 
w czasie atrakcji przygotowanych z okazji Dni Witkowa.

Po powitaniu na scenie pojawili się Laureaci 
Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży oraz Zespół 
Śpiewaczy „My Młodzi”.

O godzinie 18.30 na scenie wystąpiła kolejna 
gwiazda – Zespół „Future Folk”. W trakcie występów tej 
formacji zakopiańska kultura przeplatała się 
z nowoczesnymi brzmieniami. Było skocznie, tanecznie 
i ludowo. Niemal natychmiast po występie „Future 
Folk” na scenie pojawił się Zespół „On Line” 
i rozpoczęła się długo wyczekiwana zabawa.

Niedzielnym obchodom towarzyszyły liczne imprezy 
towarzyszące. Zawody Strzeleckie – Sekcja Strzelecka 
LOK przy Kurkowym Bractwie Strzeleckim w Witkowie, 
Prezentacja Zespołu Działań Specjalnych 33. Bazy 
Lotnictwa Transportowego w Powidz, wystawa i pokaz 
Klubu Modelarskiego „SOKÓŁ”. W Sali Historii można 
było obejrzeć okol icznościową wystawę pt. 
„Z Wojennego albumu Stanisława Popka”. Najmłodsi 

mogli skorzystać z atrakcji w postaci dmuchanych 
zjeżdżalni, zamków i placu zabaw. Kolejne obchody 
Dni Witkowa już za rok. Zapraszamy.

Marlena Trzcińska

  Więcej zdjęć na                                                                        
  www.witkowo.pl/galeria
  Zeskanuj zamieszczony kod QR 
  aby przejść do galerii



24 czerwca w ramach 17. Zlotu VW Garbusa & CO 
Przybrodzin przy Szkole Podstawowej w Witkowie, 
można było podziwiać wystawę garbusów, busów 
i innych zabytkowych pojazdów. W barwnej kolumnie 
można było zobaczyć także stare autobusy zwane 
„ogórkami”. Każdy mógł typować faworyta tego zlotu, 
a zwycięzcą został niebieski Garbus – nr PLE 5K76.

Marlena Trzcińska

XVII Jubileuszowy Zlot Miłośników VW Garbusa & Co 

Fandacja AQQ informuje, że wraz z końcem roku 
szkolnego kończy się realizacja projektu pt. 
„Co w serduszku dziecka gości oprócz smutku 
i radości”. Projekt skierowany był do małych dzieci 
(1,5 – 4 lata) oraz ich rodziców. Dzięki dofinansowaniu 
z fundacji BGK w ramach konkursu „Na dobry 
początek” zorganizowaliśmy cykl 14 bezpłatnych 
zajęć Grupy zabawowej w Świetlicy wiejskiej 
w Ruchocinku i Mąkownicy. Dzieci korzystające 
z zajęć są bardzo dobrze przygotowane do edukacji 
przedszkolnej. Ponadto dzieci te lepiej poznały 
otaczający je świat oraz nauczyły się dobrego 
funkcjonowania w grupie. Rodzice uczestniczący 
w za jęc iach razem ze swoimi  pociechami , 
obserwowali postępy dzieci w nauce. 

Niektórzy uważają, że na naukę w wieku 1,5 roku jest 
za wcześnie. Rodzice dzieci uczęszczających na 
zajęcia Grup Zabawowych wiedzą, że to nieprawda. 
Uczestnicząc w zajęciach można przekonać się jak 
wiele potrafią zapamiętać i nauczyć się małe dzieci.

W ramach projektu przeprowadziliśmy również 
warsztaty dla rodziców o tematyce psychologicznej, 
logopedycznej oraz fizjoterapeutycznej. W okresie 
zimowym zorganizowaliśmy 2 baliki karnawałowe a na 
początku czerwca przeprowadziliśmy 2 festyny 
wieńczące nasz projekt. Najwięcej wrażeń i emocji 
wzbudziła jednak wycieczka do Deli Parku. Dzieci 

„Co w serduszku dziecka gości oprócz smutku i radości” 

podekscytowane były już samą jazdą autobusem, 
wielu z nich bowiem jechało nim pierwszy raz. Wielość 
i różnorodność atrakcji w Deli Parku zadziwiła jednak 
nie tylko dzieci, ale również ich rodziców.

Będziemy bardzo miło wspominać czas zajęć 
spędzony z maluszkami.

Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Gminy i Miasta 
Witkowo za ufundowanie zabawek dla 2 Grup 
Zabawowych oraz za wypożyczenie stoliczków 
i krzeseł dla dzieci.

Podziękowania składamy również Sołtys Janinie 
Wędzikowskiej i Sołtysowi Henrykowi Szymańskiemu za 
użyczenie świetlic wiejskich i ogrzewanie ich, oraz za 
wspólną organizację balików i festynu dla dzieci.

Dziękujemy piekarni Glanc za ofiarowanie 
ciasteczek dla dzieci z okazji balików karnawałowych.

Agnieszka Rybacka

  Więcej zdjęć na                                                                        
  www.witkowo.pl/galeria
  Zeskanuj zamieszczony kod QR 
  aby przejść do galerii



Takie noce nie zdarzają się często. W przypadku 
Witkowa są coroczną tradycją. Wszystko dzięki 
Witkowskiemu Turniejowi Nocnemu w Piłkę Nożną, 
który stał się sztandarową imprezą lokalnego futbolu.

30 czerwca – 1 lipca w walce wzięło udział aż 16 
drużyn, choć chętnych było ponad 20. Jednak 
z uwagi na długość trwania turnieju, większa liczba 
ekip nie była możliwa. Podczas dziewięciogodzinnej 
rywalizacji rozegrano łącznie 32 spotkania.

Po raz drugi w 4-letniej historii puchar za pierwsze 
miejsce wznieśli piłkarze Czerniejewa, którzy w wielkim 
finale pewnie wygrali z jedną z sensacji turnieju – 
Pizzerią Torttugą. Najniższe miejsce na podium 
przypadło drużynie Syljar Auto Woźniak, która w meczu 
o brąz pokonała Piekarnię Glanc AC 97.

„Turniej stał na bardzo wysokim poziomie. Sądzimy, 
że jeszcze wyższym niż w poprzednich latach. 
Zainteresowanie jest bardzo duże – to cieszy. Zawsze 
powtarzamy, że Witkowski Turniej Nocny to nie tylko 
piłka nożna, ale także świetna zabawa na trybunach 
i rewelacyjna atmosfera. Nie byłoby to możliwe, 
gdyby nie liczne grono przyjaciół, sympatyków, 
darczyńców oraz  sponsorów.  Dz ięku jemy!”  
Podsumowują organizatorzy Jan Szturomski oraz 
Hubert Lisiak.

Klasyfikacja końcowa IV Witkowskiego Turnieju 
Nocnego
I miejsce – Czerniejewo 
II miejsce – Pizzeria Torttuga
III miejsce – Syljar Auto Woźniak
IV miejsce – Piekarnia Glanc AC 97

ź Odkrycie turnieju – Łukasz Matelski (Syljar Auto 
Woźniak)
ź Najlepszy z najstarszych – Marcin Sterling (Piekarnia 
Glanc AC 97)
ź Najlepszy zawodnik młodego pokolenia – Grzegorz 
Jankowski (Syljar Auto Woźniak)
ź Najlepszy bramkarz – Bartosz Borys (Piekarnia Glanc 
AC 97)
ź Król strzelców – Dawid Maćkowiak (Czerniejewo)
ź Naj lepszy  zawodnik  –  Dawid Maćkowiak 
(Czerniejewo)
ź Najwaleczniejsza drużyna – Piekarnia Glanc AC 97
ź Najlepszy „Walczak” – Patryk Dąbek (Piekarnia 
Glanc AC 97)
ź Najwytrwalszy kibic – Katarzyna Przybylska

W ćwierćfinałach odpadli: Grinbud Gniezno, UKS 
Lider Szczytniki Czerniejewskie, Ann-Just Gniezno, 
Amigos

IV Witkowski Turniej Nocny

W fazie grupowej odpali: Grupa A: Adrenalina, 
Wiekowo, Grupa B: Dampol, 2B Sklep Komputerowy. 
Grupa C:  Kopcup.p l ,  JAH Team,  Grupa D: 
Nieokiełznane Byki, Auto-Rataj.

Turniej nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie: 
U r z ę d u  G m i n y  i  M i a s t a  W i t k o w o  n a  c z e l e 
z Burmistrzem Marianem Gadzińskim; Starostwa 
Powiatowego w Gnieźnie na czele ze Starostą 
Beatą Tarczyńską; Radnego Rady Powiatu Andrzeja 
Kwapicha oraz Radnych Rady Miejskiej w Witkowie: 
Wiceprzewodniczącego Rady Mariana Walczaka 
oraz Marka Wiatrowskiego; Ośrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji w Witkowie; Krzysztofa Bykowskiego – 
Sołtysa Sołectwa Jaworowo.

Oraz firm: 
1. Pizzeria Skarabeusz.
2. Kurczaki z Rożna Izabela Wędzikowska.
3. Biuro Rachunkowe Maciej Bruch.
4. Sklep Komputerowy 2B.
5. Agrawit.
6. Akademia Futbolu 92.
7. Piekarnia Glanc.
8. Auto-Rataj.
9. Zina.
10. Pracownia K&M.
11. Manufaktura Tortów i Ciast.
12. Safe Fun.
13. Kop-Cup.
14. Usługi Szewskie Dariusz Lisiak.
15. Usługi Muzyczno-Rozrywkowe Sebastian Zieliński.
16. Mała gastronomia Grzegorz Grynig.
17. Marcin Szczepaniak.
18. Stanisław Walczak.

Hubert Lisiak



24 czerwca na Stadionie Miejskim w Witkowie 
odbyła się niecodzienna uroczystość. 60-lecie 
istnienia Klubu „GKS Vitcovia” świętowali skupieni 
wokół niego zawodnicy, działacze i sympatycy. 
Oprócz wspomnień i  prezentacj i  os iągnieć 
witkowskiego Klubu miały miejsce odznaczenia, 
wyróżnienia i podziękowania.

Na tej wyjątkowej uroczystości nie mogło 
zabraknąć przedstawicieli witkowskiego samorządu: 
Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – Łukasza 
Scheffsa, Przewodniczącego Rady Miejskiej – Piotra 
Jóźwika, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – 
Mariana Walczaka oraz Radnego, a jednocześnie 
Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i  Opieki  Społecznej – Tadeusza Ś l iweckiego. 

60-lecie GKS „VICTOVIA”

Korzystając z nadarzającej się okazji Zastępca 
Burmistrza wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli – 
w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – Mariana 
Gadzińskiego – Statuetki Rycerza Wita. Otrzymali je, za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu, mające 
szczególne znaczenie dla promocji Gminy i Miasta 
Witkowo: Zenon Burchardt oraz Włodzimierz Walczak.

Dobrym, piłkarskim zwyczajem całe spotkanie 
zakończył towarzyski mecz pomiędzy drużyną Old Boy-
ów a seniorami Vitcovii Witkowo.

Łukasz Scheffs
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Wspólna Msza Św. rozpoczęła obchody Dnia 
Mielżyna. Następnie goście i mieszkańcy przeszli 
w asyście Powiatowej Orkiestry Dętej z Gniezna 
i zespołu Mielżyniacy na teren przy Świetlicy Wiejskiej. 

P o  w s p ó l n y m  z d j ę c i u ,  p o w i t a n i u  g o ś c i 
i  przemówieniach wystąpiły dzieci i  młodzież 
z mielżyńskiej szkoły. Koncert Orkiestry zakończyły 
p ie rwsza  cześć  obchodów.  Wś ród at rakc j i 
przygotowanych przez organizatorów na ten 
szczególny dzień każdy otrzymał prezent w postaci  
broszury o Mielżynie pod tytułem „Z historią Mielżyna 
przez wieki”. Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
wystawa zdjęć przedstawiającą mieszkańców i życie 
w latach ubiegłych. Wystawa nosiła tytuł „Zdjęcia 
z domowych archiwów”. Mielżyn otrzymał od 
Samorządu Witkowskiego tablicę informacyjną 

Dni Mielżyna

przedstawiającą mapę i historię miejscowości. 
Dla dzieci oprócz tradycyjnego zamku dmuchanego 
była dostępna grupa Wojów z Grzybowa. Nie zabrakło 
loterii fantowej, a świętowanie zakończył Teatr Ognia  
oraz zabawa taneczna.

Gabriela Szeszycka  

Na koniec turnieju strzeleckiego przeprowadzono 
strzelanie do „Kura”. Po oddaniu 131 strzałów przez 
Braci Kurkowych, Kura zestrzelił Brat Grzegorz 
Kaźmierczak, II miejsce zajął Brat Wiktor Knast, a III 
miejsce Brat Andrzej Malik. 

Andrzej Malik

11czerwca w miłej i sportowej atmosferze 
na strzelnicy w Orchowie odbył się turniej strzelecki 
o tytuł „Króla Kurkowego KBS Witkowo AD 2017”. 
Ten najcelniejszym strzałem wywalczył Brat Marek 
Sucholas. Tytuł I Rycerza zdobył Brat Mieczysław 
Knast, natomiast II Rycerzem został Brat Paweł Lisiak.

W strzelaniu do tarczy ufundowanej przez Króla 
Kurkowego KBS Witkowo AD 2016 wywalczyli:

I miejsce – Brat Witold Wiśniewski,
II miejsce – Brat Jerzy Nowak z KBS Września,
III miejsce – Brat Marian Musielski.
W strzelaniu do tarczy ufundowanej przez Burmistrza 

Gminy i Miasta Witkowo kolejno miejsca zajęli:
I miejsce – Brat Witold Wiśniewski,
II miejsce – Brat Jerzy Nowak z KBS Września,
III miejsce – Brat Aleksander Mitkowski.
W strzelaniu do tarczy losowej miejsca kolejno zajęli:
I miejsce – Brat Marian Musielski,
II miejsce – Brat Roman Bąk,
III miejsce – Brat Paweł Lisiak.

Wiwat Król Kurkowy AD 2017 
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22  cze rwca odbyło  s ię  w  nasze j  s zko le 
podsumowanie roku szkolnego 2016/2017. W jego 
trakcie podczas Dyrektor Urszula Potaś wręczyła 
uczniom dyplomy, nagrody z odbywających się w tym 
roku szkolnym konkursów. Uczniowie uczestniczyli 
w plastycznych i matematycznych konkursach 
ogólnopolskich, olimpiadach sportowych oraz 
w przeglądach tanecznych. 

Następnego dnia miało z kolei miejsce uroczyste 
zakończenie roku szkolnego. Rozpoczęło się 
ono od Mszy Św., następnie cała społeczność 
przemaszerowała do Szkoły.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w ZSP w Mielżynie 

Obecny podczas tej uroczystości był Łukasz Scheffs 
– Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo. 
Najlepszym uczniem szkoły podstawowej został Jakub 
Kowalski z kl. 5, a najlepszą uczennicą gimnazjum 
Ewelina Nowacka z kl. 3. Wręczono nagrody uczniom, 
którzy otrzymali świadectwo z czerwonym paskiem 
oraz tym, którzy mieli średnią ocen 4,5 oraz minimum 
dobre zachowanie. Nagrodzono również tych 
uczniów, którzy przez cały rok szkolny nie opuścili ani 
jednego dnia. Nagrodę specjalną za 100% frekwencję 
otrzymała Wiktoria Franczak z kl. 3 gimnazjum, 
ponieważ od 2011 r. nie opuściła ani jednego dnia 
w nauki.

Wręczono także listy gratulacyjne rodzicom 
wyróżnionych uczniów.

Ewa Popek

24 czerwca w Świetlicy Wiejskiej w Mąkownicy 
odbyła się uroczystość związana z X-leciem pełnienia 
funkcji Sołtysa Sołectwa Mąkownica przez Janinę 
Wędzikowską. Podczas uroczystości Sołtys złożyła 
sprawozdanie ze swej działalności oraz Rady 
Sołeckiej za lata 2007-2017.

Zastępca Burmistrza Łukasz Scheffs podziękował 
i pogratulował Pani Sołtys tak znakomitego Jubileuszu 
oraz wręczył stosowne podziękowanie od Burmistrza 
Gminy i Miasta – Mariana Gadzińskiego. Andrzej 
Kwapich – Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiemu 
przekazał na ręce Sołtys Wędzikowskiej pamiątkowy 
grawerton od Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego 
– Beaty Tarczyńskiej. Uroczystość uświetnił swym 
występem Zespół Śpiewaczy „My Młodzi”. 

Następnie Ksiądz Proboszcz Parafii w Witkowie 
– Stanisław Goc odprawił Mszę Świętą w intencji 
mieszkańców Sołectwa i wszystkich zgromadzonych.

X-lecie pełnienia funkcji Sołtysa Sołectwa Mąkownica

Podczas uroczystości Sołtys wręczyła Małgorzacie 
Kasprzyk – członkini Rady Sołeckiej – podziękowanie za 
10-letnią współpracę. Zaproszeni mieszkańcy i goście 
po poczęstunku bawili się przy Zespole Muzycznym 
„DUET” do późnych godzin nocnych.

Anna Kwapich



tygodniu dzieci wybierały utwory literackie, na 
podstawie których odbywały się zajęcia. Był także 
prowadzony „Ranking na najaktywniejszego 
czytelnika”. 2 czerwca nastąpiło podsumowanie 
innowacji. Dzieci przedstawiły efekty swojej pracy 
rodz icom.  Uczn iow ie  zaprezentowa l i  dw ie 
inscenizacje teatralne: „Kaczka dziwaczka” oraz „Kot 
w butach”. Wychowawczyni klasy wręczyła wszystkim 
uczniom dyplomy za udział w innowacji oraz nagrody 
dla uczniów, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca 
w „Rankingu na najaktywniejszego czytelnika”. 
5 czerwca uczniowie zaprezentowali się także przed 
swoimi młodszymi kolegami z klas drugich oraz przed 
Panią Dyrektor. Dzieci przygotowały także wystawę 
swoich lapbooków, którą można podziwiać na 
korytarzu szkolnym. 

Natalia Dżygała 

Klasa 3a Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Mielżynie pod kierunkiem swojej wychowawczyni 
Natalii Dżygały, realizowała w roku szkolnym 
2016/2017 innowację pedagogiczną „Klub Młodego 
Czytelnika”. 

Głównymi celami innowacji było rozbudzenie 
zainteresowań czytelniczych dzieci oraz kształtowanie 
wrażliwości na piękno literatury. Innowacja miała typ 
metodyczny i opierała się głównie na metodzie 
lapbook, która polega na aktywizowaniu w czytaniu, 
przyswajaniu wiedzy oraz rozumieniu tekstu. Wywodzi 
się ona ze Stanów Zjednoczonych i jest traktowana 
jako wsparcie w uczeniu się i zachęceniu do 
czytelnictwa. Efektem pracy tą metodą były lapbooki 
„Moje czytanki”, czyli książki tematyczne. W każdym 

 
Innowacja „Klub Młodego Czytelnika” 

13 czerwca klasy 2a, 2b i 3a oraz uczniowie klasy 
5 i 6 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie 
odwiedzili miasto Bydgoszcz. Były atrakcje, zabawa, 
rywalizacja i miło spędzony czas. 

Najpierw uczniowie zagrali w grę miejską, szukając 
koguta. Następnie odwiedzili Muzeum Mydła i Historii 
Brudu, w którym na warsztatach wykonali własne 
mydełka, a potem co nieco dowiedzieli się o tym jak to 
dawniej z higieną bywało. Ostatnią atrakcją był rejs 
tramwajem wodnym po rzece Brda. 

Natalia Dżygała 

 
Wycieczka do Bydgoszczy 

Od 16 do 29 maja Zarząd „PROMYKA” po raz kolejny 
zo rgan izował  d la  cz łonków i  sympatyków 
Stowarzyszenia turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy 
w nadmorskim Sarbinowie w Ośrodku „Jagoda”. 

Z pobytu skorzystało 45 uczestników, którzy mogli 
korzystać z masaży, kąpieli wodnych, naświetlania 
oraz gimnastyki. W trakcie turnusu zorganizowano 
wycieczkę oraz rejs statkiem „Wiking” do Kołobrzegu. 
Pogoda dopisała. Wszyscy uczestnicy wrócil i 
zadowoleni z nadzieją wyjazdu na przyszły rok.

Bożena Marecka

 
„PROMYK” w Sarbinowie



Uczennica klasy 6b Wiktoria Łuczyńska, pomimo 
młodego wieku – 12 lat, ma na swoim koncie wiele 
sukcesów i zwycięstw.

T e n  r o k  b y ł  w y j ą t k o w y .  W y c h o w a w c a 
i jednocześnie nauczyciel matematyki nazwał ten rok- 
„Rokiem Matematyki – Królowej Nauk”. Uczennica 
ciężko i wytrwale pracowała, rozwiązywała mnóstwo 
zadań, testów, często wykraczających poza program 
szkoły podstawowej, zarówno na zajęciach kółka 
matematycznego, jak i sama w domu. Wyniki są 
imponujące!

Wiktoria, jako jedyna w historii naszej szkoły przeszła 
w s z y s t k i e  e t a p y  Wo je w ó d z k ie g o  K o n k u r s u 
Matematycznego organizowanego przez Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu (etap szkolny, rejonowy 
i wojewódzki), zostając jego laureatem. 26 maja 
uczestniczyła w galowej uroczystości wręczenia 
zaświadczeń i nagród. Towarzyszyli jej rodzice – 
Państwo Kamila i Michał Łuczyńscy oraz nauczyciel 
matematyki – Jolanta Chmielewska. Co Jej to dało? 
Po ukończeniu szkoły podstawowej ma prawo wyboru 
szkoły średniej i profilu klasy. Nie musi już zdawać 
egzaminu z matematyki, a ocenę celującą z tego 
przedmiotu ma zagwarantowaną.

Wiktoria brała również udział w II Seminarium 
N a u k o w y m  p t .  „ L a b o r a t o r i u m  K u l t u r y ” , 
zo rgan izowanym przez  Un iwersytet  Adama 
Mickiewicza w Poznaniu dla uzdolnionych młodych 
matematyków. Było to dla Niej na pewno nowym 
i ciekawym doświadczeniem.

Swój udział potwierdziła w Ogólnopolskim 
Konkursie „Albus 2017”, uzyskując podwójny tytuł 
Laureata z matematyki i języka polskiego. 

Ale nie koniec na tym! Wiktorii na co dzień bardzo 
pomaga sport. To on Ją hartuje, uodparnia, wyrabia 
samodyscyplinę, pokorę i wytrwałość. Uczennica 
w tym roku szkolnym odniosła wiele sukcesów, m.in.
I miejsce Powiatowe Biegi Przełajowe Gniezno,
I miejsce Wojewódzkie Biegi Sztafetowe Poznań,
I miejsce Indywidualne Powiatowe Biegi Przełajowe 
Gniezno,
I miejsce Indywidualne Wojewódzkie Biegi 
Przełajowe Żerków,
I miejsce Ogólnopolski Bieg Niechana Niechanowo,
I miejsce XVII Mistrzostwa Polski Dzieci w Karate 
Tradycyjnym Łódź,
I miejsce Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
w Karate Tradycyjnym Ozorków,
I miejsce Ogólnopolski Turniej Karate Tradycyjnego 
Piła,

 
„Wiktoria” oznacza zwycięstwo

II miejsce Puchar Wielkopolski w Karate Tradycyjnym 
Gniezno,
III miejsce Eliminacje do Mistrzostw Polski w Karate 
Tradycyjnym Września,
III miejsce Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym 
Koszalin,
III miejsce Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego 
Trzemeszno.

Z wrażenia można zaniemówić… Każdemu na usta 
ciśnie się pytanie: Wiktorio, jak Ty to robisz? 
Kiedy znajdujesz na wszystko czas? A szkoła, nauka ?

I tu znów zaskoczenie. Uczennica kolejny rok szkolny 
kończy ze średnią 6,00. 

Gdzie zatem tkwi fenomen tej młodej osoby? W Jej 
talencie, pracowitości, determinacji ,  uporze 
i niezwykłej konsekwencji, umiejętności planowania 
i zarządzania swoim czasem, mądrości, pozytywnym 
myśleniu i … skromności ??? Z całą pewnością liczy się 
też ogromne wsparcie najbliższych Jej osób – 
rodziców.

Cieszymy się bardzo z sukcesów Wiktorii, bo dzięki 
nim nazwa naszej szkoły – Szkoły Podstawowej 
im.  Lotnictwa Polskiego w Witkowie została 
zauważona i wymieniona wśród najlepszych szkół nie 
tylko w Wielkopolsce, ale w kraju.

Dziękujemy Ci Wiktorio! Będziemy z wielką uwagą 
śledzić Twoje dalsze losy i dopingować do kolejnych 
sukcesów. Myśl o nas ciepło… Odwiedzaj, gdy 
będziesz miała ochotę. Spotykaj na swojej drodze 
samych przyjaznych i życzliwych ludzi.

Jolanta Chmielewska



W piątek, 9 czerwca podsumowano XVII edycję 
Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Ekolider 
2016/2017” i wręczono nagrody. Uroczystość odbyła 
się przy Wiacie Edukacyjnej „Gajówka” Nadleśnictwa 
Gniezno, w obecności Starosty Gnieźnieńskiego – 
Beaty Tarczyńskiej, Prezydenta Miasta Gniezna – 
Tomasza Budasza oraz współorganizatorów 
przedsięwzięcia: Nadleśnictwa Gniezno, Polskiego 
Związku Łowieckiego, Starostwa Powiatowego 
w Gn ieźn ie ,  U r zędu  M ie j s k iego  w Gn ieźn ie 
oraz Polsk iego K lubu Ekologicznego Okręgu 
Wielkopolskiego Koło w Gnieźnie. 

Konkurs obejmował wiele różnorodnych kategorii: 
odzysk surowców wtórnych, odzysk nakrętek od 
butelek PET, kronikę aktywności ekologicznej, pomoc 
zwierzętom leśnym, zbiórkę zużytych baterii oraz 
„ekolans”, czyli pomysł na propagowanie inicjatyw 
i edukacji ekologicznej społeczeństwa. W tegorocznej 
edycji jak zwykle wzięło udział wiele placówek 
oświatowych. To przedszkola, szkoły podstawowe 
i gimnazja z Gniezna oraz Powiatu gnieźnieńskiego. 

 
„EKOLIDEREM 2016/2017”

Konkurs dofinansowano ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia pod nazwą 
„Rozwój edukacji ekologicznej na terenie powiatu 
gnieźnieńskiego poprzez konkursy i inne imprezy 
dotyczące ochrony środowiska, przyrody, racjonalnej 
gospodarki odpadami i ekologii”.

Zaszczytny tytuł „Ekolidera” otrzymała w tym roku 
szkolnym, Szkoła Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego 
w Witkowie. Zasłużyli na niego wszyscy uczniowie, 
nauczyciele oraz rodzice, którzy zaangażowali się 
w ekologiczne przedsięwzięcia prowadzone przez 
wiele miesięcy na terenie szkoły i poza nią. Jako 
nagrodę kapituła konkursu ofiarowała dla szkoły 
drukarkę, a dla uczniów wiele atrakcyjnych 
upominków, np. sprzęt turystyczno-sportowy, ciekawe 
książki, artykuły papiernicze i medale. Na zaproszenie 
organizatorów, szkołę reprezentowała wicedyrektor – 
Marzena Lemańczyk  o raz  op iekunk i  K lubu 
Przyrodniczo-Turystycznego: Agata Woś, Bożena 
Reszuto-Kośmińska i  Anna Zdanowska, które 
przygotowały Kronikę Konkursową. Nie zabrakło 
również grupy uczniów z młodszych i starszych klas. 

 „… Przyroda bez człowieka może żyć, ale człowiek 
bez przyrody zginie …”

Jesteśmy dumni, że tak wiele zrobiliśmy na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego oraz podniesienia 
w tym zakresie świadomości uczniów i dorosłych. Miło 
nam, że nasze dotychczasowe działania zostały 
docenione. W przyszłym roku szkolnym planujemy 
zrealizować kolejne ciekawe przedsięwzięcia. 

 Agata Woś 

23 czerwca uczniowie i pracownicy, goście i rodzice 
wzięli udział w zakończeniu roku szkolnego w Szkole 
Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie. Była 
to szczególna uroczystość, ponieważ uczniowie klas 
szóstych nie byli żegnani jako absolwenci, ale jako 
najstarsza klasa w Szkole, która będzie kontynuowała 
edukację od 1 września 2017r. w Szkole Podstawowej 
im. Adama Borysa w Witkowie. 

Apel przebiegał zgodnie z ceremoniałem szkolnym. 
Został przekazany sztandar, nastąpiło ślubowanie 
uczniów klas 5 i 6, zostały wręczone świadectwa 
ukończenia klasy 5. Dyrektor Bernadetta Nowak 
w swoim wystąpieniu podkreśliła liczbę wyróżnionych 
uczniów oraz średnią wyników nauczania, która 

 
Zakończeniu roku szkolnego
w Szkole Podstawowej w Witkowie

wyniosła 4,41. Dwie uczennice z klasy 6b uzyskały 
średnią ocen 6,00. Pożegnano nauczycielki: Iwonę 
Piórkowską i Martę Fischer, które również nowy rok 
szkolny rozpoczną w Szkole Podstawowej im. Adama 
Borysa. Goście w swoich przemówieniach gratulowali 
uczniom uzyskanych wyników w nauce i życzyli 
udanych, bezpiecznych wakacji. Uroczystość 
zakończyło odprowadzenie sztandaru oraz przejście 
szpalerem uczniów klas 6 i klas 3, którzy po wakacjach 
również będą się uczyć w nowej placówce. 

Anna Jędrzejczak



„Idź swoją drogą” – takie przesłanie towarzyszyło 
wydarzeniom w naszej szkole we wtorek, 20 czerwca. 

W tym właśnie dniu gościliśmy Burmistrza Gminy 
i Miasta – Mariana Gadzińskiego, Zastępcę Burmistrza 
Gminy i Miasta – Łukasza Scheffsa, funkcjonariuszy 
z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie – Arkadiusza 
Wieczorka i Krzysztofa Sochę, Mariusza Gielewskiego 
z Komisariatu Policji w Witkowie, radnych naszej gminy - 
Tadeusza Śl iweckiego, Marka Wiatrowskiego 
i Grzegorza Kaźmierczaka oraz dziennikarkę „Głosu 
Wielkopolskiego” Sonię Iszkarian. Gości powitał 
Dyrektor – Marian Łukowski. Policjanci przed 
rozpoczęciem spotkania rozdali młodzieży specjalnie 
przygotowane gazetki. W nich w formie komiksu 
pokazana została historia nastolatka, który zażył 
dopalacze. Znalazły się w niej także ważne telefony 
i imiona tych, którzy kontaktu z dopalaczami nie 
przeżyli. Tak właśnie zaczęła się akcja „Stop 
dopalaczom”. Na początku Burmistrz Marian 
Gadziński przedstawił ideę akcji, do której przystąpiła 
także nasza Gmina. Później głos zabrał funkcjonariusz 
policji Arkadiusz Wieczorek. W przejmujący sposób 
opowiedział o zagrożeniach, które niosą dopalacze. 
Mówił o bezwzględności producentów, którzy 
wprowadzają na rynek zabójcze substancje tylko po 
to, aby się wzbogacić. Policjant nie ukrywał, że wiele 
przypadków zażycia dopalaczy kończy się śmiercią 
albo niosą ze sobą nieodwracalne skutki dla psychiki. 
Jego wypowiedź została uzupełniona przez 
funkcjonariusza Krzysztofa Sochę, który także zajął się 

Dopalaczom mówimy: NIE!

najbardziej drastycznymi przypadkami zażycia 
substancji psychoaktywnych i podkreślił bezradność 
medycyny wobec „pomysłowości” producentów. 

Po prelekcjach młodzież przedstawiła widowisko 
pod tytułem: „Idź swoją drogą”. Niezwykle sugestywne 
wiersze mówiące o kondycj i  współczesnego 
człowieka, jego słabości, zwątpieniu, zagubieniu 
przeplatane były piosenkami i tańcem. Aktorzy cały 
czas pokazywali dylematy egzystencji, tancerze 
„rzeźbili” walkę dobra ze złem, soliści zadawali ważne 
pytania. Najbardziej chyba poruszającym momentem 
było rozsypywanie czarnych płatków, a potem – dla 
równowagi – taniec jednej uczennic, która między 
widzami rozrzucała białe płatki. Zrozumieliśmy – dobro 
musi zwyciężyć, a w życiu najważniejsze jest, aby 
wybrać dobrą drogę i nią podążać. Spektakl 
przygotowały: Monika Ottenburger, Iwona Nadowicz-
Mróz, Liliana Suborska-Urbańska i Kalina Piechowiak, 
która zadbała o oprawę muzyczną. Dyrektor 
podziękował za wspaniały przekaz.

Do tego niezwykłego i  bogatego w treść 
wydarzenia przygotowały się także klasy. Wykonały 
bowiem plakaty i transparenty z hasłami . Pojawiły się 
na przykład takie: „Dopalacze – złodzieje życia 
i  mordercy”, „Nigdy nie wiesz,  co bierzesz”, 
„Dopalaczom – stop”. 

Spotkanie było na pewno owocne. Dowiodło, że 
o zagrożeniach dopalaczami trzeba mówić, a forma 
przekazu może być naprawdę ciekawa. 

Jolanta Chyba

6-8 czerwca w Szkole Podstawowej im. Lotnictwa 
Polskiego w Witkowie odbyła się kolejna zabawa 
edukacyjna z cyklu „Dzieciolada”. Tym razem 
Matematyczna. 

Uczniowie klas 1 – 3 (zależnie od poziomu), mogli 
sprawdzić podczas przerw swoje umiejętności 
w zakresie czterech działań matematycznych: 
dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. 

 
„Dzieciolada” Matematyczna

Mogli utrwalić także tabliczkę mnożenia do 100. 
Uczniowie rozwiązywali różne zadania rozwijające 
logiczne myślenie, łamigłówki i ciekawe zadania 
tekstowe umożliwiły im na wszystkich poziomach 
utrwalenie zdobytej  wiedzy i  wykorzystanie 
jej w praktyce. „Dzieciolada” miała również na 
c e l u  p r z y g o t o w a n i e  u c z n i ó w  d o  K o n k u r s u 
Matematycznego. 

„Królowa nauk”, jaką jest matematyka, dała 
uczestnikom dużo radości i pomogła zrozumieć, że 
wiedza matematyczna jest obecna i niezbędna 
w życiu codziennym. 

Zwycięzcy „Dzieciolady” Matematycznej to: 
Natalia Russek, Julia Marczak, Hanna Ratajska, Konrad 
Błachowiak, Gabriela Chorn, Nikola Szubczyńska, 
Natalia Borys, Amelia Kuźma, Jakub Tyczka, Roman 
Bosacki. Gratulujemy. 

Agata Woś, Iwona Piórkowska



N a d s z e d ł  c z a s  p o ż e g n a n i a .  2 3  c z e r w c a 
trzecioklasiści ostatni raz przekroczyli próg szkoły jako 
uczniowie Gimnazjum im. Adama Borysa. 

Uroczystość pożegnania odbyła się w obecności 
gości – Burmistrza Gminy i  Miasta – Mariana 
Gadzińskiego, księdza proboszcza Stanisława Goca, 
Rady Rodziców – Artura Stefaniaka, Jolanty Swat 
i Małgorzaty Szeszyckiej oraz Rodziców uczniów, którzy 
ukończyli Gimnazjum z wyróżnieniem. Na początku 
apelu wszystkich gości powitał Dyrektor szkoły – Marian 
Łukowski. Wygłosił również pełne treści przemówienie 
o sztuce życia, o wyborach, o podejmowaniu wyzwań. 
Przejęcie sztandaru przez nowy poczet, ślubowanie 
absolwentów  –  to niezwykle  podniosłe i wzruszające 
momenty uroczystości. Dla Rodziców, wychowawców 
i oczywiście uczniów doniosłą chwilą było wręczenie 
przez Dyrekcję szkoły i Radę Rodziców świadectw 
z wyróżnieniem. Oto najlepsi absolwenci Gimnazjum: 
w kl. 3a: Aleksandra Zawistowska, Alicja Sych, Marcin 
Kaszyński, Cezary Piasecki, Patryk Sołtysiak, Karolina 
Jantas; w kl. 3b – Nadia Fatyga, Weronika Janowicz, 
Mateusz Roszkowiak, Patrycja  Grabarczyk, Maja 
Kołodziejczak; w kl. 3c –  Mateusz Krause, Daria 
Ochotna, Magdalena Kulińska, Klaudia Jagodzińska, 
Lidia Zielińska; kl. 3d – Natalia Dylewska  Zuzanna 
Krzewińska, w kl. 3e  Aleksandra Wiatrowska i Zuzanna 
Nowaczyk.   Rodzice najlepszych uczniów otrzymali listy 
gratulacyjne. Po wręczeniu świadectw nadszedł czas 
na nagrody za osiągnięcia sportowe, za przynależność 
do chóru szkolnego, za grę na werblach, za pełnienie 
funkcji w poczcie sztandarowym, a także opiekę nad 
sprzętem nagłaśniającym. Gimnazjaliści to naprawdę 
bardzo aktywni młodzi ludzie. Podkreślił to w swoim 
wystąpieniu Burmistrz Gminy i Miasta – Marian Gadziński, 
który pogratulował uczniom sukcesów. Następnie 
przemówienie w imieniu wychowawców wygłosił  
Tomasz Majchrzak 

„Ten dzień był niezwykły nie tylko dla młodzieży. 
Na apelu pożegnaliśmy Pana Eugeniusz Jankowskiego, 
który odchodzi na emeryturę. Prowadzony przy 
dźwiękach piosenki grupy „Queen” przez wicedyrektor 
Arletę Bekas stał się kolejnym bohaterem tego 
spotkania. Młodzież, Rodzice, nauczyciele, inni 
pracownicy Szkoły na stojąco bili brawo naszemu Panu 
woźnemu. Dyrektor przedstawił ścieżkę zawodową 
Pana Jankowskiego, w imieniu nauczycieli pożegnalne 
przemówienie wygłosił pan Wojciech Kędzierski, 
nauczyciele zaśpiewali piosenkę, przedstawiciele 
młodzieży  wyrecytowali wiersz, a delegacje każdej 
klasy ofiarowały Panu Geniowi różę. To były naprawdę 
piękne i wzruszające chwile … Wszystko w życiu ma swój 
czas…”

Dyrektor pożegnał ustępującą Radę Rodziców – 
Artura Stefaniaka, Jolantę Swat i Małgorzatę Szeszycką, 
dziękując za czas poświęcony Szkole.

Po części oficjalnej  nadszedł czas na część 
artystyczną przygotowaną przez uczniów klas drugich 
pod kierunkiem swoich wychowawców. Widowisko 
pod tytułem „Wiele dobrego przed Wami…” było 
swoistą podróżą  przez kolejne etapy nauki. Piosenki, 
wiersze, pojawiające się na scenie typy uczniów 
i przesłanie o drodze wyrażone słowami wiersza 
Zb ign iewa Herberta –  wszys tko to s tworzyło 
niecodzienny przekaz. Na koniec – upominki w formie 
ż y c i o w e g o  m o t t a ,  p ó ź n i e j  p i o s e n k a ,  k t ó r a 
doprowadziła gimnazjalistów do łez – „Ostatni raz 
z moją klasą”. Do dnia tego apelu słowa tej piosenki nie 
p r z e m a w i a ł y  t a k  m o c n o  d o  ś w i a d o m o ś c i 
trzecioklasistów. Niesamowitą niespodziankę sprawiły 

Zakończenie nauki w Gimnazjum  im. Adama Borysa

trzy absolwentki – Ola Wiśniewska, Zuzia Krzewińska 
i Lidka Zielińska, które w brawurowy sposób pożegnały 
się ze szkołą piosenką do melodii przeboju grupy ABBA 
„Mamma Mia”. Świetny występ! Po piosence zabrzmiał 
ostatni dzwonek …ostatni dla trzecioklasistów w murach 
tej zacnej Szkoły. Następnie wszyscy rozeszli się do klas 
na ostatnie spotkanie z wychowawcami.  

Jolanta Chyba



Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
o działalności w okresie międzysesyjnym od 2 maja do 29 czerwca 2017 r.

Z zakresu ochrony środowiska:
ź rozpoczęto prace związane z realizacją zadania 
„Likwidacja wyrobów zawierających azbest na 
terenie Powiatu Gnieźnieńskiego”. W Urzędzie Gminy 
i Miasta Witkowo przyjmowane są wnioski na 
sfinansowanie demontażu i unieszkodliwiania 
wyrobów zawierających azbest;
ź trwają prace związane z opracowaniem „Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na 
lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025” wraz 
z Prognozą oddziaływania na środowisko;
ź w czerwcu przeprowadzono kontrole właścicieli 
nieruchomości w zakresie gromadzenia nieczystości 
ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz 
pozbywania się zebranych nieczystości ciekłych 
w sposób zgodny z przepisami. Kontrola obejmowała 
sprawdzanie posiadania umów w zakresie wywozu 
nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat 
za te usługi. Kontrole objęły nieruchomości położone 
w miejscowości Wiekowo;
Z zakresu obrotu nieruchomości:
ź w dniach 11 maja oraz 23 czerwca odbyły się 
przetargi ustne nieograniczone na najem lokalu 
użytkowego położonego w budynku komunalnym, 
położonym przy ul. Sportowej 15 w Witkowie. Przetargi 
zakończyły się wynikiem negatywnym, w wymaganym 
terminie nikt nie wpłacił wadium.
Z zakresu oświaty:
ź 254 uczniom przyznano pomoc materialną 
o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego 
oraz stypendium szkolnego na okres styczeń – 
czerwiec 2017 r. w łącznej wysokości 151.892,00 zł.
ź zatwierdzono arkusze organizacyjne szkół 
i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018;
Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych:
ź d o f i n a n s o w a n o  o r g a n i z a c j ę  w e e k e n d u 
terapeutycznego dla 30 dzieci z rodzin ubogich 
i  d y s f u n k c y j n y c h  d o t k n i ę t y c h  p r o b l e m e m 
alkoholowym.
ź dofinansowano VIII Mielżyński Strażacko-Rodzinny 
Rajd Rowerowy, który odbył się 28 maja. 
ź zakupiono kamizelki odblaskowe dla uczniów 
klas 1 szkół podstawowych z herbem Gminy i logo akcji 
Zachowaj Trzeźwy Umysł; 
ź rozstrzygnięto ogłoszony otwarty konkursu ofert na 
realizację zadania publicznego – półkolonie 
profilaktyczne. Wpłynęła tylko jedna oferta od 
Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w Gnieźnie. 
Półkolonie odbędą się w terminie od 17.07–28.07 
w Gimnazjum im. Adama Borysa, w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Mielżynie oraz w Świetlicy Wiejskiej 
w Ruchocinku. Kwota dotacji to 14.750,00 zł.;
ź w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie 
zorganizowany został uroczysty apel profilaktyczny 
„Idź własną drogą”. Na potrzeby uczniów szkół 
gimnazjalnych zakupiono 250 sztuk egzemplarzy 
komiksu „Mocarz”, który ukazuje negatywne skutki 
stosowania dopalaczy. 
Z imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych:
ź w ramach współpracy samorządu gminnego 
z klubami sportowymi na wsparcie działalności 
statutowej Klubu Sportowego „Witkowo Biega” 
przeznaczono dotację w wysokości 10.000,00 zł. 
Dla Klubu Sportowego „MMA Witkowo” przeznaczono 
z kolei dotację w wysokości 8.000,00 zł.;

ź wspólnie z Kurkowym Bractwem Strzeleckim 
i Sekcją Strzelecką LOK w Witkowie zorganizowano 
zawody strzeleckie w ramach „Witkowskiej Ligi 
Strzeleckiej”. 
ź na potrzeby sekcji  strzelectwa sportowego 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i LOK Witkowo 
zakupiono 3 sztuki karabinków pneumatycznych CZ-
200 T kal. 4,5 mm z osprzętem;
ź udzielono pomocy organizacyjnej oraz zakupiono 
puchary dla zwycięzców Eliminacji Mistrzostw Polski 
J a c h t ó w  S t e r o w a n y c h  R a d i e m  K l a s y  F 5 - E 
w Skorzęcinie.;
ź zakupiono i wręczono puchar dla „najpiękniejszego 
auta” XVII Jubileuszowego Zlotu Miłośników VW 
Garbusa & Co.
ź W ramach współpracy samorządu gminnego 
z organizacjami pozarządowymi działającymi na 
terenie gminy i miasta dofinansowano:
ź zakup pamiątkowych odznak dla uczestników 
I Witkowskiego Pieszego Rajdu Siedmiomilowych 
Butów uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z terenu 
Gminy Witkowo zorganizowanego przez Klub PTTK 
w Witkowie;
ź wyjazd członków Zarządu Oddziału Rejonowego 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Witkowie, Stowarzyszenia Rehabi l i tacyjno-
Kulturalnego „PROMYK” Oddział w Witkowie na 
spotkania integracyjne do Skorzęcina oraz Klubu PTTK 
w Witkowie na koncert charytatywny do Gniezna;
ź wyjazd na zawody sportowe uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych do Poznania, 
J a r o c i n a ,  Ż e r k o w a ,  G n i e z n a ,  T r z e m e s z n a 
i Niechanowa.
Z zakresu inwestycji:
ź wykonano oświetlenie uliczne przy ul. Różanej 
w Witkowie. Wykonawcą prac była firma Janusza 
Chmielarza „JANBUD” ZAKŁAD ELEKTRYCZNY 
z Rozdrażewa. 
ź podpisano umowę na przebudowę dróg gminnych 
w Małachowie-Wierzbiczany, Ćwierdzinie, Gaju 
i w Witkówku ze Sławomirem Begier, Właścicielem 
Zakładu Drogowo-Transportowego z Nekli. Zadanie 
zostanie zrealizowane w lipcu tego roku;
ź podpisano umowy na odbiór i transport odpadów 
komunalnych z Henrykiem Sienkiewiczem „ALKOM” 
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA” z Poznania. 
ź podpisano umowę na renowację elewacji budynku 
komunalnego przy ul. Stary Rynek 3 w Witkowie 
z konsorcjum: Spółka RETRO-STYL, Spółka z o.o. 
z Poznania i P.W.N. PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO 
NADZORY MARCIN CHMIELEWSKI z miejscowości 
Ryczywół. Zadanie zostanie zrealizowane do dnia 
29 września;
ź ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę 
stacji podnoszenia ciśnienia wody w Ośrodku 
Wypoczynkowym w Skorzęcinie. W postępowaniu 
wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło 
P R Z E D S I E B I O R S T W O  E U R O A Q U A  S P Ó Ł K A 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA z  Poznania.  Obecnie t rwa 
procedura sprawdzania ofert. Zadanie zostanie 
zrealizowane do 31 października.
ź ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę 
chodników w Witkowie przy ul .  Wrzesińskiej , 
w Mielżynie, w Dębinie oraz w Strzyżewie Witkowskim. 
Zadanie zostanie wykonane do 31 października.



Ponadto:
ź obsadzono kwietniki na terenie Witkowa i Ośrodka 
Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Wykonawcą byli 
Państwo Ciemnieccy z Witkowa.
ź zagospodarowano teren przy stawku „Kubuś” 
w Witkowie. Wykonawcą była Elżbieta Knast, 
właścicielka firmy AGROFLORA z Witkowa. 
ź wykonano system automatycznego nawadniania 
roślin przy Centrum Kultury. Wykonawcą była 
Dominika Sieszchuła właścicielka firmy „Grinbud” 
Zakład Ogólnobudowlany z Gniezna.
ź dobiega końca wykonanie studni chłonnej przy 
Centrum Kultury.  Wykonawcą jest  Dominika 
Sieszchuła właścicielka firmy „Grinbud” Zakład 
Ogólnobudowlany z Gniezna za kwotę 15 990,00 zł. 
brutto;
ź zlecono równanie dróg gminnych. Wykonawcą była 
Spółdzielnia Usług Rolniczych z Łubowa;
ź zakupiono znaki drogowe na bieżące potrzeby 
Gminy i Miasta Witkowo. Dostawcą było P.P.H.U. 
„ZNAK” ze Śremu.
ź wykonano koszenie poboczy i gminnych terenów 
zielonych. Wykonawcą była Spółdzielnia Kółek 
Rolniczych w Witkowie. 
Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków 
finansowych:
ź trwa ocena formalna i merytoryczna złożonego do 
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Wniosku 
o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach 
Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III 
w  r o k u  2 0 1 7 .  Z a d a n i e ,  k t ó r e  p l a n u j e m y 
zrealizować obejmuje likwidację barier dla osób 
niepełnosprawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie, poprzez 
montaż platformy schodowej wewnątrz budynku oraz 
dostosowanie pomieszczeń toalety dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Całkowita wartość zadania 
opiewa na kwotę ca 80 000,00 zł brutto. Planowana 
kwota dofinansowania w ramach PFRON-u to 30% 
wartości  zadania. Termin real izacj i  zadania 
w przypadku otrzymania dofinansowania planowany 
jest na 2017 r. 

Anna Kwapich

26 czerwca  rozpoczął się pierwszy tydzień wakacji 
letnich z Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji 
w Witkowie. Grupa dzieci, czynnie uczestniczy 
w warsztatach plastycznych, zajęciach z animatorem 
oraz warsztatach tanecznych dla najmłodszych. 
Dodatkowo na dzieci czekają wakacyjne seanse 
filmowe i szkółka tenisa ziemnego. 

Założeniem organizowanych zajęć i warsztatów 
jest  rozwi jan ie i  doskonalenie umie jętnośc i 
manualnych, interpersonalnych i  ruchowych 
uczestników oraz zachęcenie do poszukiwań własnej 
formy wyrazu.

Dzieci przebywają w niewielkich grupach, co 
pozwala na budowanie koleżeńskich relacji . 
Warsztatowa forma prowadzenia zajęć i indywidualne 
podejście do dzieci tylko to ułatwiają. Zadania, które 
często wykonywane są w grupach – prace plastyczne, 
zajęcia taneczne czy zabawy integracyjne – 
pozwalają dzieciom na zawieranie przyjaźni. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się otwarte zajęcia 
taneczne: break-dance, hip-hop, tańca klasycznego 
oraz kreatywne zajęcia z animatorem. We wtorki 
i czwartki najmłodszym oferowane są seanse filmowe 
w kinie wakacyjnym. Natomiast popołudniami mają 
miejsce warsztaty rękodzieła.

OKSiR Witkowo

 
Wakacyjna oferta OKSiR-u 

„Wesołe podwórko” to tytuł najnowszego projektu 
skierowanego do dzieci z terenu gminy Witkowo. 
Tegoroczne wakacje spędzone „w domu” nie będą 
nudne dzięki animacjom jakie przeprowadzą 
wolontariusze z Fundacji AQQ. Animatorzy akcji będą 
na placach zabaw w Witkowie i okolicznych wsiach. 

Nie może Cię zabraknąć!
Chcesz się przyłączyć do fantastycznej zabawy – 

spójrz na plan animacji a dowiesz się gdzie i kiedy 
będziemy. Do zobaczenia na placu zabaw.

Agnieszka Rybacka

 
„Wesołe podwórko”

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

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń 

przed siedzibą Urzędu Gminy i  Miasta przy 
ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 30 czerwca 2017 r. 

został wywieszony wykaz NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH 
W WITKOWIE PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA 

W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

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

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2147 z póź. zm) informuje, że na tablicy ogłoszeń 

przed siedzibą Urzędu Gminy i  Miasta przy 
ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 3 lipca 2017 r.

WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI,
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WITKOWO
POŁOŻONYCH W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM

W SKORZĘCINIE PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA 
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ



Zmiany zasad gospodarowania odpadami

Od 1 lipca, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 
wejdą w życie nowe zasady segregacji odpadów 
komunalnych, które ujednolicają system zbierania 
odpadów. Od tej pory odpady zbierane selektywnie 
będą dzielone na cztery frakcje.

D o  p o j e m n i k ó w / w o r k ó w  o z n a c z o n y c h 
poszczególnymi kolorami należy wrzucać odpowiednio:
ź  worek w kolorze niebieskim: papier,
ź  worek w kolorze zielonym: szkło,
ź  worek w kolorze żółtym: tworzywa sztuczne i metale,
ź pojemnik/worek w kolorze brązowym: odpady 

ulegające biodegradacji,
ź  pojemnik na odpady komunalne zmieszane.

W związku ze zmianą systemu zbierania odpadów, 
właściciele nieruchomości w mieście otrzymają w formie 
umowy użyczenia, pojemniki w kolorze brązowym do 
zbierania odpadów ulegających biodegradacji, a na 
terenach wiejskich worki w kolorze brązowym. Wszystkie 
odpady będą odbierane przez firmę z określoną 
częstotliwością ustaloną w harmonogramie, który 
zostanie dostarczony mieszkańcom.

Z m i e n i a  s i ę  r ó w n i e ż  w y s o k o ś ć  o p ł a t y 
za  gospodarowan ie  odpadami  komunalnymi . 
Po przeprowadzonej analizie systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi na terenie gminy Witkowo oraz 

kalkulacj i  planowanych wydatków związanych 
z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem 
odpadów, po zmianach wynikających z rozporządzenia 
Ministra Środowiska, a także planowanych dochodach 
z tytułu opłat stwierdzono, że dotychczasowe stawki 
będą niewystarczające, a zatem zachodzi konieczność 
ich zwiększenia. Stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 
w sposób selektywny będzie wynosić 12,00 zł od osoby na 
miesiąc, natomiast opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 
w sposób nieselektywny  wynosić będzie 19,00 zł od osoby 
na  miesiąc.

Ponadto informujemy, że opłatę za gospodarowanie 
odpadami należy uiszczać przelewem na indywidualnie 
przypisany numer rachunku bankowego. Każdy 
właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie gminy 
Witkowo będzie posiadał swój indywidualny numer 
rachunku bankowego, na który będzie uiszczał powyższą 
opłatę.

Elżbieta Skawińska

  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  www.witkowo.pl/harmonogram-wywozu-odpadow-komunalnych
  Zeskanuj zamieszczony kod QR 
  aby przejść do strony

Zasady usuwania drzew po nowelizacji ustawy

Od 16 czerwca nastąpiły zmiany w ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) dotyczące zasad usuwania 
drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących 
własność osób fizycznych.

Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości, 
na  k tó rych  n ie  je s t  p rowadzona dz ia ła lność 
gospodarcza, są obowiązane zgłosić do organu ochrony 
przyrody (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) zamiar 
usunięcia drzew. Zgłoszenie to dotyczy wszystkich 
gatunków drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm 
przekraczają:
a) 8 0  cm w p r zy p a dku  top o l i ,  w i e r zb ,  k l onu 

jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, 

robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
c) 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko 
wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której 
drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę 
określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. 
Po przyjęciu zgłoszenia nastąpią oględziny drzew 
przeznaczonych do usunięcia w terminie 21 dni od dnia 
ich zgłoszenia. Z oględzin sporządzony będzie protokół. 
W terminie 14 dni od oględzin organ ochrony przyrody 
może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw 
usunięcia drzew. Jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym 
terminie, właściciel nieruchomości może usunąć drzewa. 
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 
6 miesięcy należy ponownie dokonać zgłoszenia. 
Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed 
dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku 
sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem 
administracyjnej kary pieniężnej. 

Organ może wnieść sprzeciw, gdy lokalizacja drzewa 
znajduję się:

-   na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
- na terenie przeznaczonym w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub 
chronionym innymi zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 

-   na terenach objętych formami ochrony przyrody.
Sprzeciw usunięcia drzew może być wniesiony także 

w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów uznania 
drzewa za pomniki przyrody.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin 
wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę 
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem 
działalności gospodarczej i będzie realizowana na części 
nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, 
o którym mowa w art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie 
przyrody, uwzględniając dane ustalone na podstawie 
oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, 
w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia 
opłaty za usunięcie drzewa.

Pozostałe podmioty (m.in. osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, 
przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) 
mają dalej obowiązek uzyskiwania zezwolenia na 
usunięcie drzew, których obwody pni mierzonych na 
wysokości 5 cm od gruntu (a nie jak wcześniej na 
wysokości 130 cm) przekraczają obwody pni wymienione 
powyżej.

S z c z e g ó ł o w e  i n f o r m a c j e  n a  t e m a t  z m i a n 
przedmiotowych przepisów można uzyskać w Rozdziale 
4. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) oraz w Urzędzie Gminy 
i Miasta w Witkowie, pok. nr 15, nr tel. (61) 477 81 94 w. 13.

 Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
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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 (w. 18) 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. 505 352 590, 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) tel. kom. 516 404 827 
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

Dane kontaktowe
OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo 
o przystąpieniu do opracowywania projektu „Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018 
– 2021 z perspektywą do roku 2025” wraz z Prognozą 
oddziaływania projektu Programu na środowisko w ramach 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) i art. 17 ust. 
4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519) podaję do publicznej 
wiadomości informację o: opracowaniu projektu „Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018 
– 2021 z perspektywą do roku 2025” wraz z Prognozą 
oddziaływania projektu Programu na środowisko.

Program ten opracowywany jest w celu realizacji polityki 
ochrony środowiska na szczeblu gminnym oraz stanowi 
kontynuację dotychczasowego „Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2014 – 2017 
z perspektywą na lata 2018 – 2021”.

W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać 
się z projektem Programu Ochrony Środowiska wraz 
z Prognozą oraz zgłaszać swoje uwagi i wnioski w terminie 
21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej 
wiadomości, tj. od 29 czerwca do 21 lipca 2017 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski 
złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków 
w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Gminy i Miasta 
Witkowo. 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie 
Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15, 
w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej 
Urzędu Gminy i Miasta Witkowo w zakładce Ochrona 
środowiska. 

Jednocześnie informuję o przesłaniu projektu Programu 
wraz z Prognozą do właściwych organów opiniujących, tj. 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 
i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Poznaniu.

Piotr Janowicz



Niedawno odbyła się 5-dniowa wycieczka 
członków i sympatyków witkowskiego Oddziału Klubu 
PTTK. Wiodła ona przez Szwajcarię, Bawarię i Saksonię.

Członkowie Klubu byli również w teatrze Apollo 
w Poznaniu i Studio Buffo w Warszawie. Witkowscy 
członkowie PTTK wybrali się także na koncert Rubika do 
Poznania oraz imprezę „Lata 20, Lata 30” do Gniezna. 
Witkowski PTTK zorganizował również wstawę 
„Młodych, Szalonych Artystów”. Swoje prace 
zaprezentowało na niej 12 uzdolnionych artystów. 
Odział PTTK z Witkowa zorganizował także I Złaz 
Siedmiomilowców dla dzieci ze Szkoły Podstawowej 
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie. Trasa Złazu wiodła 
do Małachowa Szemborowice. We wszystkich tych 
przedsięwzięciach udział wzięło łącznie ok. 700 osób.

Danuta Stefańska

Klub PTTK Witkowo
aktywnie pracuje

W środę 28 czerwca uczestnicy Wakacji z OKSiR 
Wi tkowo,  uczes tn iczy l i  w  popołudn iowych 
warsztatach rękodzieła: Filcowe Korale – Filcowanie 
Na Mokro. 

„Filcowe korale” to warsztat wprowadzający 
w ta jemniczą techn ikę f i lcowania.  Poprzez 
podstawowe ćwiczenia z wełną, dzieci mogły 
zapoznać się ze specyfiką tej materii, formując ręcznie 
kształty korali. Filcowanie na mokro to technika 
pobudzająca zmysły, zaś praca z naturalnymi 
materiałami w pięknych kolorach nastraja pozytywnie 
i gwarantuje świetny humor.

Warsztaty prowadziła Małgorzata Łączna, która 
w najdrobniejszych szczegółach zadbała o atmosferę 
panującą na zajęciach, tak by sprzyjała ona 
twórczemu myśleniu uczestników oraz relaksowi, 
a przede wszystkim zgłębianiu tajników filcowania.

OKSiR Witkowo

Popołudniowe warsztaty 
rękodzieła z OKSiR Witkowo


