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Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
17 i 18 kwietnia obradowały Komisje Rady Miejskiej.
Głównymi tematami tych posiedzeń, było
opiniowanie spraw, przygotowanych na kwietniową
sesję Rady Miejskiej. Komisje rozpatrywały ponadto
tematy, wynikające z ich planów pracy i spraw
bieżących. Komisja Oświaty m.in. zapoznała się
z realizacją Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi w 2017 r., wysłuchała informacji
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Witkowie o działalności Ośrodka
i funkcjonowaniu Zespołu Interdyscyplinarnego,
z pedagogami szkolnymi omówiono problemy
wychowawcze. Komisja Rolnictwa i Komisja Finansów
na wspólnym posiedzeniu m.in. omówiły z Dyrektorem
i Zastępcą Dyrektora Szpitala „Chrztu Polski”
w Gnieźnie sprawy związane z funkcjonowaniem
Szpitala i dofinansowaniem zakupu ambulansu.
Wysłuchano również informacji przedstawiciela
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na temat
reaktywowania kolejki wąskotorowej.

Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest wstępnie
na 29 maja br.
Halina Koźniewska

Komputery dla policji
20 kwietnia odbyła się kolejna, XXXVII sesja Rady
Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała informacji
Burmistrza o działalności międzysesyjnej i raportu
o ochronie środowiska oraz informacji Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego
o działalności tej placówki.
Rada podjęła też następujące uchwały:
- uchwałę Nr XXXVII/300/2018 dotyczącą
tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
pedagogów, psychologów, logopedów i doradców
zawodowych;
- uchwały Nr XXXVII/301/2018, Nr XXXVII/302/2018
i Nr XXXVII/303/2018 dotyczące wystąpienia Gminy ze
Spółdzielni Socjalnych: „Razem być”, „Pomocnik od
zaraz”, Domowe przysmaki”;
- uchwałę Nr XXXVII/304/2018 o zatwierdzeniu Planu
Odnowy Miejscowości Kołaczkowo na lata 2018-2025;
- uchwałę Nr XXXVII/305/2018 w sprawie ustalenia
opłat za wstęp i korzystanie z Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie;
- uchwałę Nr XXXVII/306/2018 o obwodach
głosowania, ich numerach, granicach oraz
siedzibach obwodowych komisji wyborczych;
- uchwałę Nr XXXVII/307/2018 o przystąpieniu do
uchylenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w Witkowie;
- uchwałę Nr XXXVII/308/2018 o zmianach
w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- uchwałę Nr XXXVII/309/2018 o zmianach w budżecie
gminy i miasta na 2018 rok.

Samorząd gminy Witkowo w roku 2017 przekazał
środki na zakup sprzętu komputerowego dla
Komisariatu Policji w Witkowie.

20 kwietnia nastąpiła finalizacja tego
przedsięwzięcia. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo –
Marian Gadziński właśnie wtedy przekazał sprzęt
komputerowy w postaci 2 laptopów oraz drukarki
wielofunkcyjnej na ręce Komendanta Policji
w Witkowie – podkomisarza Mariusza Masłowskiego.
Komendant wyraził podziękowanie za pomoc
i wsparcie działalności witkowskiej policji. Zapewnił, że
przekazany sprzęt będzie wykorzystany na bieżące
potrzeby i stanowi znaczne wsparcie dla kierowanej
przez niego jednostki.
Marlena Trzcińska

Korty na osiedlu i zmiana planu zagospodarowania przestrzennego
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Przedmiotowy teren zlokalizowany jest
w zachodniej części miasta, pomiędzy ulicą
Czerniejewską, Płk. Hynka i Jasną. Sama działka ma
powierzchnię 3100 m2 i znajduje się między budynkami
mieszkalnymi, a zespołem garażowym. Do chwili
obecnej ten teren oznaczony był w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego jako
przeznaczony pod usługi sportowe. Uchwalona
zmiana – zgodnie z wnioskiem obecnego właściciela,
który na tym terenie chce budować market – zakłada
możliwość prowadzenia usług handlowych. Warto
przypomnieć, że obecnie znajduje się tam zniszczone
boisko sportowe, a od ulicy Wojska Polskiego i Jasnej
właściciel wzniósł ogrodzenie z betonowych płyt.
Przedłożona przez Burmistrza i uchwalona przez
Radę zmiana planu umożliwia docelowo
wybudowanie na tej działce marketu, który zgodnie
z wstępnymi deklaracjami właściciela terenu,
a jednocześnie potencjalnego inwestora ma mieć od
800 do 1200 m2.
Aby ta inwestycja została zrealizowana potrzeba
jednak szeregu dodatkowych działań, które w świetle
obowiązujących przepisów należą do inwestora.
Zgodnie bowiem z analizą układu komunikacyjnego,
która stanowi uzupełnienie do przyjętej uchwały
konieczne jest m.in.: wprowadzenie obustronnego
zakazu zatrzymywania na odcinku drogi od ulicy
Jasnej do ulicy Płk. Hynka z uwagi na występujący tam
postój pojazdów na jezdni i chodniku, przebudowa
skrzyżowania ulicy Jasnej i Płk. Hynka wraz z likwidacją
miejsc postojowych znajdujących się bezpośrednio
przy funkcjonującej tam obecnie wysepce,
poszerzenie odcinka ulicy Jasnej na wysokości zespołu
garażowego, udrożnienie przejazdu z ulicy Jasnej na
Płk. Hynka na terenie wspólnot Wojska Polskiego 2 i Płk.
Hynka 4, a w konsekwencji wybudowanie jezdni
i chodnika na działkach należących do tych wspólnot,
zmiana geometrii skrzyżowań.
Szereg powyższych rozwiązań komunikacyjnych
i koniecznych zmian jest tak naprawdę związany
z nieuniknionym – w konsekwencji budowy marketu –
wzrostem natężenia ruchu w tym rejonie. Zmiana
geometrii skrzyżowań i poszerzenie dróg
w bezpośredni sposób jest powiązane także
z oczekiwanym ruchem samochodów dostawczych
i ponadgabarytowych, zaopatrujących w przyszłości
zlokalizowany tam market. Dodatkowo
z przygotowanej przez biuro inżynieryjno-techniczne
analizy komunikacyjnej wynika, że sam budowa miejsc
postojowych dla planowanego obiektu handlowego

Mapa sytuacyjna działki nr 1963 (korty tenisowe)
w związku ze zmianą planu
zagospodarowania przestrzennego
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Jednym z punktów XXXVI sesji Rady Miejskiej
w Witkowie, która odbyła się 28 marca 2018 r. było
uchwalenie zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Wniesiona przez
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo pod obrady sesji
uchwała przewidującą zmianę funkcji działki 1963
była konsekwencją wniosku, który jakiś czas temu
trafił do witkowskiego magistratu.

Legenda
teren działki nr 1963
obszar zmian w planie zagospodarowania przestrzennego
ciągi komunikacyjne wymagające przebudowy
istniejąca dziś zabudowa

nie spowoduje zwiększenia liczby stanowisk
postojowych dla mieszkańców osiedla. Oznacza to, że
w konsekwencji budowy nowego marketu miejsc
postojowych będzie mniej niż dotychczas.
Nie wykluczone także, że w wyniku budowy
marketu nie tylko zwiększy się ruch pojazdów na tym
obszarze, ale nastąpi także pogorszenie warunków
bezpieczeństwa pieszych i pojazdów do tej pory
poruszających się w obrębie działki 1963.
Wobec powyższego w przygotowanej analizie
istniejącego układu komunikacyjnego biegły z zakresu
budowy dróg i mostów Mieczysław Łebedyński wprost
pisze o konieczności zobowiązania inwestora lub
innych ewentualnych kupców działki do realizacji
inwestycji wraz z niezbędną przebudową układu
komunikacyjnego według wytycznych Gminy oraz za
zgodą właścicieli działek, przez które będzie
przebiegać nowy układ komunikacyjny.
Przyjęta uchwała stanowi tak naprawdę pierwszy
krok w złożonej i czasochłonnej procedurze zmiany
planu zagospodarowania przestrzennego tego
terenu.
Łukasz Scheffs

Renowacja kamienicy – Stary Rynek 6
4 kwietnia została podpisana przez Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo – Mariana Gadzińskiego
umowa z Wykonawcą – konsorcjum przedsiębiorców
firmą RETRO STYL Sp. z o.o. z Poznania i P.W.N.
PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZORY MARCIN
CHMIELEWSKI z Ryczywołu, na renowację elewacji
budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek 6
w Witkowie.

W ramach zadania zostanie wykonana nowa
elewacja kamienicy, polegająca m.in. na skuciu
uszkodzonego tynku i wykonaniu nowego wraz z jego
pomalowaniem, wymianie opierzeń, parapetów,
części stolarki, kratek wentylacyjnych, instalacji
odgromowej, naprawie otworów na parterze,

Dzień Pamięci
Ofiar Zbrodni Katyńskiej
13 kwietnia obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej. Upamiętnia on rocznicę
opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji
o odkryciu w Katyniu, masowych grobów polskich
oficerów, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku.
Dziś Katyń to przede wszystkim symbol pamięci
o ludziach, którzy za niezłomną wierność Polsce
oddali własne życie.

W ten szczególny dzień lokalny samorząd uczcił
pamięć ofiar Zbrodni Katyńskiej, zapalając
symboliczne znicze przy Pomniku Powstańców
Wielkopolskich w Witkowie, Pomniku Stanisława
Gaworzewskiego oraz przy tablicy dedykowanej
pamięci Stanisława Marcelego Połczyńskiego.
Marlena Trzcińska

schodów zewnętrznych, odtworzeniu gzymsów i detali
architektonicznych, renowacji balustrad oraz pokrycia
wieżyczki. Termin realizacji inwestycji ustalono
do 20 czerwca br.
Justyna Dzionek-Przybyszewska

Charytatywne otwarcie sezonu
motoryzacyjnego – Witkowo 2018

8 kwietnia na Placu Targowym w Witkowie odbyła
się impreza plenerowa, a jednocześnie charytatywna
na rzecz podopiecznych Fundacji Dzieciom Zdążyć
z Pomocą – „Dar Serca dla Kornela i Filipa”.
W programie imprezy można było znaleźć szereg
atrakcji zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.
Odbyły się m.in. koncerty, konkursy, pokazy. Na płycie
targowiska można była podziwiać paradę
motocyklową oraz prezentację aut, których
właściciele skupieni są w klubach motoryzacji na
terenie Wielkopolski i nie tylko. Impreza zgromadziła
wielu fanów motoryzacji.
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Można zaryzykować stwierdzeniem, że otwarcie
sezonu udało się w 100 procentach. Na pewno
dopisała pogoda i frekwencja. Nie zabrakło również
ofiarnych, gotowych do pomocy i wsparcia serc.
Motoryzacyjne otwarcie sezonu – Witkowo 2018 było
bowiem okazją do publicznej zbiórki dla dwóch,
borykających się z chorobą chłopców: Kornela i Filipa.
Patronat honorowy nad Wydarzeniem objął
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo.
Marlena Trzcińska

Nowy Sztandar dla Szkoły
27 marca miała miejsce uroczystość poświęcenia
i przekazania nowego Sztandaru dla Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie.

Punktualnie o godzinie 8:30 zaproszeni Goście i cała
społeczność szkolna zgromadzili się w kościele
parafialnym w Witkowie. Po poświęceniu Sztandaru
przez miejscowego proboszcza – ks. Stanisława Goca
fundatorzy i przedstawiciele Honorowego Komitetu
Nadania Sztandaru dokonali uroczystego aktu
przybicia symbolicznych gwoździ do drzewca.
Pierwszy gwóźdź wbijał Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo – Marian Gadziński, dalej: Przewodniczący
Rady Miejskiej w Witkowie – Piotr Jóźwik,
Przewodniczący Rady Rodziców nieistniejącego już
Gimnazjum im. Adama Borysa – Artur Stefaniak,

Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Adama Borysa – Mikołaj Michalski, Proboszcz
miejscowej Parafii – ks. Stanisław Goc, syn Patrona
Szkoły – prof. Hubert Borys, Dyrektor Szkoły – Marian
Łukowski, Wicedyrektor – Arleta Bekas, Joanna
Rzetelska – Członek Rady Pedagogicznej Szkoły
Podstawowej nr 1 w Witkowie, Przewodnicząca
Samorządu Uczniowskiego – Weronika Ostrowska,
przedstawiciel Prezesa Banku Spółdzielczego
w Witkowie, Kierownik Zakład Gospodarki Komunalnej
w Witkowie – Tomasz Nowak. Trzynasty i czternasty
gwóźdź na drzewcu upamiętniały firmę „Jan Grad”
z Witkowa oraz emerytowanych pracowników Szkoły
Podstawowej nr 1 w Witkowie.
Następnie Burmistrz, w imieniu fundatorów,
przekazał sztandar na ręce Dyrektora Szkoły,
wyrażając przekonanie, że będzie on symbolem
tożsamości, oddania Ojczyźnie oraz umocni w całej
społeczności poczucie jedności i przynależności do
świata idei wyznawanych przez Patrona – Adama
Borysa. Marian Łukowski przekazał z kolei Sztandar
Pocztowi. Następnie obecni wzięli udział w uroczystej
Mszy świętej.
Po zakończeniu uroczystości religijnopatriotycznych zebrani udali się do Szkoły, gdzie złożyli
kwiaty w Kąciku Patrona.
Zasadnicza część uroczystości odbyła się w hali
sportowej. Po wprowadzeniu nowego Sztandaru
i odśpiewaniu hymnu państwowego Dyrektor
oficjalnie rozpoczął uroczysty apel z okazji nadania
Sztandaru. Powitał przybyłych Gości, a w swoim
wystąpieniu wyraził wdzięczność darczyńcom
i przyjaciołom Szkoły. Marian Łukowski podkreślił, że
nowy Sztandar jest dla całej społeczności symbolem
Polski, Małej Ojczyzny, a także znakiem łączącym
kolejne pokolenia uczniów. „Od dziś Szkoła ma nie
tylko Patrona, ma imię i symbol patriotyzmu, którego
wzorcem był Adam Borys, ceniący w życiu
pracowitość i pilność w nauce oraz człowieczeństwo
oparte o wartości chrześcijańskie” – mówił Dyrektor.
Następnie wręczono nagrody i wyróżnienia
laureatom konkursów zorganizowanych w ramach
obchodów Dni Patrona, odbywających się pod
hasłem: „Być jak Adam Borys”.

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni
Goście: Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, prof. Hubert
Borys – syn Adama Borysa, Ludwik Rajzer – Prezes
Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Kulturalnego
„Promyk", który dodatkowo – w uznaniu zasług
i przebiegu wzajemnej współpracy – odznaczył
medalem Stowarzyszenia Dyrektora Szkoły – Mariana
Łukowskiego. W imieniu Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego głos zabrał Hetman – Bogusław
Mołodecki. Na ręce Dyrektora gratulacje i słowa
podziękowania złożył również Jarosław Majewski –
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstania
Wielkopolskiego w Kruchowie.
Po oficjalnych uroczystościach Goście
i społeczność szkolna obejrzeli program artystyczny.
Głównym przesłaniem montażu słowno-muzycznego
była prezentacja sylwetki Patrona, jako wzorca
osobowego dla młodego pokolenia i wartości, jakie
cenił w życiu. Na zakończenie odśpiewano jeszcze
Hymn Szkoły. Na tym oficjalne części uroczystości
zostały zakończone.
Teresa Szkudlarek
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Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym

7 kwietnia w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie odbyły się Otwarte
Mistrzostwa Gminy Witkowo w Tenisie Stołowym.
Otwarcia Mistrzostw dokonał Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo – Łukasz Scheffs, który już na
początku imprezy dziękował uczestnikom za udział
i życzył samych sukcesów, choć jak stwierdził w sporcie
ktoś musi być także „drugi”. Wspomniał również, że
tenis stołowy to jedna z popularniejszych dyscyplin
sportowych w naszej Gminie o czym świadczą
rozgrywane corocznie w Witkowie Mistrzostwa
Burmistrzów, Wójtów, Prezydentów i Radnych
województwa wielkopolskiego. Zastępca Burmistrza
podziękował również Organizatorom, którzy poprzez
swoją pracę i zaangażowanie przyczyniają się do
upowszechniania kultury fizycznej oraz propagowania
aktywnych form spędzania czasu wolnego przez
dzieci, młodzież i dorosłych.
Organizatorami zawodów byli: Urząd Gminy
i Miasta Witkowo oraz Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Borysa w Witkowie.
Mistrzostwa rozegrano w 9 kategoriach
wiekowych. A oto wyniki rywalizacji:
Szkoły Podstawowe: klasy I-IV
Dziewczęta: 1. Julia Marczak, 2. Agata Wędkowska,
3. Magdalena Nowaczyk; Chłopcy: 1. Kuba Popek,
2. Kamil Pławski, 3. Emil Stefankiewicz;
Szkoły Podstawowe: klasy V-VI
Dziewczęta: 1. Maria Dębiak, 2. Julia Spychała,
3. Martyna Rutkowska; Chłopcy: 1. Marek Olszewski,
2. Michał Tyczka, 3. Hubert Dylewski;
Szkoły Podstawowe – klasy VII oraz II i III klasy
gimnazjalne
Dziewczęta: 1. Maja Janowicz, 2. Sara Szymczak, 3. Nicole
Frejda; Chłopcy: 1. Krystian Juszczak, 2. Łukasz
Staniszewski, 3. Kacper Rewers;
Seniorki OPEN: 1. Weronika Janowicz, 2. Kamila Stefaniak;
Seniorzy OPEN:1. Filip Cichocki, 2. Ryszard Turko, 3. Piotr
Marczak;
Old-boy – mężczyźni powyżej 55 lat: 1. Aleksander
Skrzypczak, 2. Zdzisław Miśta, 3. Wojciech Piotrowski.

Trzech najlepszych zawodników z poszczególnych
kategorii otrzymało pamiątkowe medale oraz
nagrody rzeczowe, które wręczali: Zastępca
Burmistrza, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Adama Borysa w Witkowie – Marian Łukowski oraz
Radny Rady Miejskiej w Witkowie, jednocześnie
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Opieki Społecznej, a prywatnie wielki zwolennik
i propagator tenisa stołowego – Tadeusz Śliwecki.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do pomocy
w przygotowaniu Mistrzostw. Przede wszystkim całej
ekipie sędziowskiej z Pawłem Piniarskim na czele.
Dziękujemy.
Stanisław Antoszczyszyn

Wielkopolska Liga Karate – Witkowo 2018
W Hali Widowiskowo-Sportowej Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie odbyła się
Wielkopolska Liga Karate – Witkowo 2018.
Organizatorem tego Wydarzenia było Wielkopolskie
Zrzeszenie Karate oraz Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji Witkowo. Patronat nad Przedsięwzięciem
objął Burmistrz Gminy i Miasto Witkowo.

Do Witkowa zjechało ok. 80. zawodników z 14.
klubów i sekcji z Wielkopolski. Uczestnicy startowali
w konkurencji KIHON, KATA i KUMITE oraz torze
przeszkód. Turniej podzielony był na cztery grupy

Car Gwarant Start Gniezno
18 marca Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka
w Witkowie gościło żużlowców Car Gwarant Start
Gniezno, którzy w sezonie 2018 rywalizować będą na
torach Nice 1 Ligi Żużlowej. Współorganizatorem
spotkania był Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie.

Piątkowy żużlowy wieczór był niepowtarzalną
szansą, żeby spotkać się z częścią kadry Car Gwarant
Start Gniezno. W witkowskim Centrum Kultury pojawili
m.in. kapitan czerwono-czarnych Mirosław Jabłoński
oraz Marcin Nowak, a także młodzieżowcy Car
Gwarant Start Gniezno – pochodzący z Witkowa
Norbert Krakowiak, Damian Stalkowski i Maksymilian
Bogdanowicz. Obecny był również menadżer
sportowy Rafael Wojciechowski.
Dla kibiców zostało przygotowanych wiele
niespodzianek: pamiątkowe zdjęcia, autografy,
możliwość swobodnych rozmów z zawodnikami.
Do zdobycia były między innymi Karta Kibica
CashBack oraz darmowe bilety dziecięce dla
najmłodszych sympatyków czarnego sportu
uczęszczających na mecze gnieźnieńskiego Startu.
OKSIR Witkowo

wiekowe. Sekcja karate Witkowo spisała się
wyjątkowo i zdobyła kilka medali. Rywalizacja była
zacięta. Nie brakowało sportowych emocji
i adrenaliny.
Uczestnicy Ligii Karate otrzymali pamiątkowe
medale, dyplomy, słodycze oraz napoje. W tym
miejscu serdeczne podziękowania należą się
Rodzicom za przygotowanie kącika słodkości oraz
zbiórkę charytatywną.
Marlena Trzcińska

FANABERIE Hip Hop
Turniej Tańca 2018
17 marca w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2
w Gnieźnie odbył się Turniej Taneczny Wiosenne
Fanaberie Hip Hop, którego promotorem był Miejski
Ośrodek Kultury w Gnieźnie.

Na wiosennej scenie Fanaberii zaprezentowali się
soliści i grupy w różnych kategoriach wiekowych.
Turniej, co roku, gromadzi tancerzy z całej Polski.
Wzięła w nim udział również działająca przy Ośrodku
Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie grupa ADHD
prowadzona przez Adriannę Jóźwiak.
Zespół taneczny zajął IV miejsce w kategorii
„Formacje” 12-15 lat.
OKSiR Witkowo

XV Turniej Wielkanocny
25 marca w Hali Widowiskowo-Sportowej
w Witkowie odbył się Turniej Wielkanocny klas I-III
szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Witkowo.
W imprezie wzięli udział najmłodsi uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa, nr 2 im. Lotnictwa
Polskiego z Witkowa, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Powstańców Wielkopolskich z Mielżyna oraz
Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Gorzykowa.
Wydarzenie to było konsekwencję programu
„Wychowanie poprzez sport – edukacją jutra” oraz
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, do których
przystąpiła gmina Witkowo. Wspólnym hasłem tych
imprez jest zawołanie: „Autoportret! Zadziwiam siebie,
gdy siebie poznaję!
Turniej otworzył Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo –
Marian Gadziński, który życzył małym sportowcom
wspaniałej zabawy, a obecnych rodziców
zobowiązał do gorących braw i nieustającego
dopingu. Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
wszystkim uczestnikom złożył również okolicznościowe
życzenia.
W trakcie Turnieju rozegrano po pięć konkurencji
sportowo-rekreacyjnych, dla każdej grupy wiekowej.
Pierwszaki rywalizowały w: slalomie matematycznym,
torze przeszkód, wyścigu kangurów z obręczą „hulahop", wyścigu „wieszania prania” i wyścigu drwali.
Uczniowie klas drugich brali udział w: zbieraniu jajek
w parach, w wyścigu z kołami „hula-hop”, w „sztuce
mijania" na ławeczce gimnastycznej, pokonywaniu
toru przeszkód oraz wyścigu Formuły I na deskorolce.
Zawodnicy klas trzecich startowali w: sztafecie
wahadłowej z kozłowaniem piłki koszykowej, w biegu
sztafetowym, przekładaniu kartonów, slalomie między
„hula-hop” i w biegu z przenoszeniem piłek
koszykowych. Obowiązkowo w jednej z konkurencji we
wszystkich klasach startował rodzic oraz opiekun
grupy.
Każdy z uczestników turnieju otrzymał z rąk
Burmistrza świąteczną, słodką niespodziankę.
Organizatorzy turnieju – Urząd Gminy i Miasta
Witkowo, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Szkoła Podstawowa nr 2
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie oraz Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, dla wszystkich
drużyn, przygotowali pamiątkowe puchary, medale
i nagrody – talony na zakup sprzętu sportoworekreacyjnego.

Nagrody wręczali: Burmistrz Gminy i Miasta, Radni
Rady Miejskiej w Witkowie – Marian Walczak, Tadeusz
Śliwecki i Marek Wiatrowski oraz Dyrektor Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji – Stanisław Rajkowski.
XV Turniejowi Wielkanocnemu towarzyszyła
wystawa rysunków pt. „Wielkanoc – 2018”. Prace
wykonali Uczniowie ze szkół biorących udział
w Turnieju.
Rywalizację sportową wzbogacono również
występami artystycznymi w wykonaniu Uczniów
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie
przygotowanych przez Agatę Pizoń i Beatę Przybylską.
Uczniowie z tej szkoły wręczyli również Burmistrzowi
Gminy i Miasta Witkowo świąteczny prezent
w podziękowaniu za organizację imprez sportoworekreacyjnych oraz propagowanie kultury fizycznej
wśród dzieci i młodzieży.
Niejako dodatkowo na holu Hali WidowiskowoSportowej Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie zorganizowała
Kiermasz Wielkanocny, w trakcie którego można było
zakupić pamiątkowe ozdoby świąteczne i ciasta.
Nie zabrakło również ciepłej kawy i herbaty.
Kurkowe Bractwo Strzeleckie, dla wszystkich
chętnych, przygotowało z kolei otwarte zawody
strzeleckie z broni pneumatycznej.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do pomocy
w zorganizowaniu Turnieju. Dziękujemy m.in. ekipie
sędziowskiej z Czesławem Nowaczykiem na czele za
opracowanie, przygotowanie i sprawny przebieg
poszczególnych konkurencji sportowych;
Małgorzacie Łącznej za piękną dekorację plastyczną,
a Elżbiecie Dominiak za opiekę medyczną. Osobne
podziękowanie kierujemy do „Zajączków
i Kurczaczków Wielkanocny”, których obecność
umilała czas i dodawała wyjątkowej oprawy całemu
Przedsięwzięciu.
Stanisław Antoszczyszyn
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„My Młodzi”, „Z Piosenką dla Niepodległej” w Niechanowie

18 marca w Gminnym Ośrodku Kultury
w Niechanowie odbył się VI Przegląd Zespołów
Śpiewaczych „Z Piosenką dla Niepodległej”. Patronat
nad przeglądem objął Wójt Gminy Niechanowo –
Eugeniusz Zamiar.
Tematyka przeglądu związana była z obchodami
setnej rocznicy odzyskania Niepodległości. Każdy
z zespołów wykonał trzy pieśni patriotyczne.
W przeglądzie wzięły udział zespoły „Powidzanie”

i „Sonata” z Powidza, „Złota Jesień” z Orchowa,
„Róża” z Niechanowa (współrganizator spotkania)
i działający przy Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie zespół „My Młodzi” pod dyrekcją
Katarzyny Wieczorek.
Po zakończeniu części patriotycznej Wójt Gminy
Niechanowo wręczył zespołom pamiątkowe statuetki
i dyplomy. Kolejne spotkanie za rok!
Michał Bocheński

Światowy Dzień Inwalidy
– „Promyk”

Spotkanie z rolnikami
gminy Witkowo

7 Marca Zarząd Stowarzyszenia RehabilitacyjnoKulturowego w Witkowie zorganizował dla członków
Koła imprezę z okazji Światowego Dnia Inwalidy oraz
międzynarodowego Dnia Kobiet.

16 kwietnia w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie
odbyło się spotkanie z rolnikami gminy Witkowo.
Miało ono charakter informacyjny w związku ze
zmianami w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru
świń.

Udział w spotkaniu wzięło ok. 85 osób oraz
zaproszeni goście m.in. Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo – Marian Gadziński, Radny Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego – Telesfor Gościniak, Dyrektor Biura
Poselskiego Krystyny Łybackiej – Tadeusz Tomaszewski.
Impreza odbyła się w Restauracji „Jabłona”.
Anna Tomczak

Spotkanie prowadziła Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Gnieźnie – Magdalena Całka-Zobel.
W trakcie spotkania można było zapoznać się
z materiałami opracowanymi przez Głównego
Lekarza Weterynarii, które mają służyć pomocą
rolnikom w wypełnianiu obowiązków nałożonych ww.
rozporządzeniem.
Anna Kwapich

IV Edukacyjne Targi Szkolne

3 kwietnia w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka odbyły się Targi Edukacyjne dla uczniów
klas III gimnazjów z terenu gminy Witkowo.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, a organizatorem
spotkania była Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama
Borysa przy współpracy Ośrodka, Kultury, Sportu
i Rekreacji w Witkowie.
W targach wzięło udział 17 szkół
ponadgimnazjalnych i centrów kariery z Witkowa,
Gniezna, Wrześni a także Słupcy i Strzałkowa.
Młodzież miała okazję zapoznać się z ofertą
edukacyjną z 3 powiatów. Na targach przedstawiono
kierunki kształcenia, zasady rekrutacji, a także
niezbędne informacje, które mają ułatwić podjęcie
decyzji o wyborze szkoły.
Marlena Trzcińska
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Przyjaźń to wielki dar
Uczniowie klas 3b i 3e z wychowawcami Barbarą
Szymańską i Małgorzatą Łączną przygotowali
przedstawienie pt. „Przyjaźń to wielki dar”, które
zostało wystawione w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie.

Na widowni zasiedli uczniowie klas I-III Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.

Po południu spektakl obejrzały rodziny uczniów.
Na kolejny występ zaproszono Przedszkolaki
i Pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 1
im. Adama Borysa w Witkowie. Wielki sukces
przedstawienia sprawił ogromną radość
wykonawcom, rodzicom dumę z pociech-aktorów.
Barbara Szymańska

„Jeden z Dziesięciu”
Matematyki zaczynamy się uczyć niemal
równocześnie z nauką mowy. Matematyka jest
obecna w życiu każdego dziecka od najmłodszych lat
w takich czynnościach jak: sortowanie,
klasyfikowanie przedmiotów, mierzenie, ważenie…
Pragnąc rozwijać wśród dzieci zamiłowanie do tej
dziedziny Przedszkole Miejskie „Bajka” organizuje co
roku Międzyprzedszkolną Olimpiadę Matematyczną
„Jeden z Dziesięciu”, podczas której przedszkolaki
zmagają się z różnymi zadaniami i walczą o tytuł
„Mistrza matematyki”.
23 marca w Przedszkolu Miejskim „Bajka” odbyła się
Międzyprzedszkolna Olimpiada Matematyczna
„Jeden z Dziesięciu”. Gościliśmy u siebie
przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
z Mielżyna dzieci z Przedszkola Niepublicznego
Ochronki im. Dzieciątka Jezus oraz przedstawicieli
z Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie przy ulicy
Jasnej. Olimpiadę matematyczną poprowadziły:
Justyna Gromadzińska i Sylwia Nowicka. Celem
olimpiady było rozwijanie zainteresowań
i umiejętności matematycznych, rozwijanie
logicznego myślenia, a także kształtowanie
odporności emocjonalnej do pokonywania trudności.

W Olimpiadzie wzięło udział dziesięcioro
reprezentantów z trzech przedszkoli: Zespół SzkolnoPrzedszkolny z Mielżyna (Antonina Groncik, Marta
Więcaszek) Przedszkole Niepubliczne im. Dzieciątka
Jezus z Witkowa (Małgorzata Rachut, Natasza
Topolska), Przedszkole Miejskie „Bajka” (Bartłomiej
Niewiadomski, Aleksander Florczak), (Zofia Ostrowska,
Michał Depczyński, Gabriela Walczak, Lena
Pietrowicz). Nad poprawnością wykonywanych
zadań czuwała Komisja, w następującym składzie:
wicedyrektor Małgorzata Kierepka, Elżbieta Kowalska,
Lidia Bauza, Sylwia Wiatrowska.
Olimpiada matematyczna składała się z czterech
etapów. W pierwszym każdy zawodnik odpowiadał na
dwa pytania. Za nieprawidłową odpowiedź tracił
jedną szansę. Do drugiego etapu przechodzili wszyscy
zawodnicy, którzy zachowali przynajmniej jedną
szansę. Szanse dzieci po tym etapie zostały przeliczone
na punkty. Uczestnicy byli dobrze przygotowani i nikt
nie odpadł. Cała dziesiątka przeszła do drugiego
etapu, w którym każdy uczestnik miał szansę zdobycia
dodatkowych punktów. Etap drugi polegał na
wykonaniu trzech zadań (ułożenie tangramu,
kontynuowanie rozpoczętego rytmu, ułożenie sylwet

wg wielkości). Dodatkową trudnością był czas,
ponieważ każde z zadań należało wykonać w jak
najkrótszym czasie. Dziecko, które jako pierwsze
wykonało zadanie otrzymało 3 punkty, drugie
2 punkty, a trzecie 1 punkt. Pozostałe dzieci nie
zdobyły żadnego punktu. Po drugim etapie odpadło
pięciu zawodników. Etap trzeci polegał na
rozwiązaniu zadań wylosowanych przez każdego
z uczestników. Wśród zadań pojawiło się: dodawanie

i odejmowanie przy maszynie matematycznej;
poszukiwanie skarbu zgodnie z instrukcją nauczyciela,
dokonywanie zakupu zabawek za otrzymane
banknoty i monety oraz wiele innych zadań.
Do czwartego etapu mogły przejść tylko trzy osoby.
Doszło do dogrywki polegającej na rozwiązaniu testu
z działaniami matematycznymi. Pod uwagę brana
była poprawność wykonanego zadania i jak
najkrótszy czas. W trzecim etapie znaleźli się:
Aleksander Florczak, Natasza Topolska, Michał
Depczyński. Zadaniem uczestników było ułożenie
domina matematycznego. Spośród trójki dzieci został
wyłoniony zwycięzca, który wykonał najszybciej
i prawidłowo zadanie.
„Mistrzem Matematyki” został Aleksander Florczak.
Olimpiada przebiegała w przyjaznej atmosferze
i wywoływała ogromne emocje. Główną nagrodą dla
„Mistrza Matematyki” był dyplom z tytułem oraz gra
matematyczna i liczydło. Pozostali uczestnicy
otrzymali dyplomy za udział oraz liczydła. Gratulujemy
małym matematykom i życzymy dalszych sukcesów
w tej dziedzinie.
Sylwia Nowicka, Justyna Gromadzińska

Bridgestone w trosce o bezpieczeństwo dzieci

26 marca przedstawiciele firmy Bridgestone
odwiedzili dzieci z Przedszkola Miejskiego Bajka
w ramach projektu „Pomyśl, zanim wsiądziesz za
kierownicę”.
Akcja miała na celu promowanie bezpiecznych
zachować oraz zwiększenie świadomości na temat
zagrożeń na drodze. Dzieci z zainteresowaniem brały

udział w symulacjach i zabawach edukacyjnych.
Gościem specjalnym warsztatów był Jan – jeden
z animatorów firmy Bridgestone przebrany w specjalny
strój manekina testowego, którego używa się podczas
symulacji wypadków samochodowych. Wszyscy
uczestnicy otrzymali odblaskowe upominki.

Filharmonia Pomysłów

„Śpiąca królewna”

18 kwietnia w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie gościliśmy poznańską
„Filharmonię Pomysłów”. Organizatorem spotkania
z aktorami był Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie.

18 kwietnia w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie zagościli także aktorzy Studia
Teatralnego KRAK – ART.

Podczas kolejnej wizyty w Namuzowywalni pojawił
się nie lada problem – trzeba było napisać piosenkę
z tekstu wierszyka. A miał zrobić to Och!Mistrz! –
światowej sławy kompozytor, który jednak w ostatnim
czasie zgubił swoje natchnienie.
Przedszkolaki obecne na muzycznym spektaklu
dowiedziały się na czym polega komponowanie
piosenek, a także pomogły Mistrzowi odszukać
utraconą wenę twórczą. Wspólnie z muzą i pianistą
przy pomocy agencji detektywistycznej „Niuchacz”
młodzi widzowie pomogli odkryć natchnienie
Och!Mistrza! Okazała się nim Flecia – uroczy flet
poprzeczny.
Całe szczęście – kolejny problem znów został
rozwiązany!
OKSiR Witkowo

Spektakl nawiązywał do najsłynniejszej baśni
Charles'a Perrault'a pt. „Śpiąca Królewna”.
Opowiadał o tym jak parze królewskiej rodzi się długo
wyczekiwana córka Aurora. Na uroczystość chrztu do
pałacu przybywają dobre wróżki, które przekazują
małej królewnie dar miłości, mądrości i dobroci.
Roztargniony Król zapomina jednak zaprosić złą
Diabolinę, która z zemsty rzuca na Aurorę zły czar.
Dziewczyna ma ukłuć się wrzecionem i umrzeć, jednak
na szczęście – dobro zawsze zwycięża.
Mali widzowie, którzy przybyli tego dnia do
Centrum Kultury mogli aktywnie uczestniczyć
w przedstawieniu. Spektakl nie tylko bawił, ale również
uczył, że wiara w dobro miłość i męstwo jest w stanie
pokonać wszelkie zło.
OKSiR Witkowo

Paulina Kubiak

Szkoła z Mielżyna pomagamy – Kasisi!

Uczniowie pierwszej klasy Szkoły Podstawowej
w Mielżynie prowadzą korespondencję
międzyszkolną z uczniami klasy trzeciej Szkoły
Podstawowej nr 8 w Gnieźnie. W celu bliższego
poznania i zacieśnienia więzi dzieci spotkały się
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie.
Spotkanie odbyło się 22 marca w obecności dyrektor
Urszuli Potaś oraz rodziców. Organizatorką spotkania
była nauczycielka nauczania zintegrowanego –
Barbara Nowakowska. Spotkanie miało charakter
warsztatowy pod hasłem: „Ja też mogę być artystą”.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie
realizowano dwuletni project Erasmus Plus „Culture
and History without Borders – Success In Diversity,
Diversity In Success”. Jego uczestnicy mieli okazję brać
udział w warsztatach międzynarodowych. Zdobytą
wtedy wiedzę przekazują dziś na lekcjach otwartych.

Tak było i tym razem. Uczniowie gimnazjum: Kamil
Kąpiela i Hanna Kiełczewska podzielili się swoją wiedzą
podczas twórczych warsztatów plastycznych
z wykorzystaniem „techniki weneckiej”. Malowanie
odlewów z gipsu poprowadziła z kolei Angelika Larus
(mama Marysi), która sama wykonała odlewy. Prace
zostały wystawione na hollu Szkoły. Wszyscy biorący
udział w warsztatach otrzymali dyplomy oraz
poczęstunek w postaci pizzy przygotowany przez
panie kucharki, ufundowany przez Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie.
Dzieci pożegnały się w miłej atmosferze i przyrzekły
sobie, że następne spotkanie odbędzie się w Gnieźnie.
Z niecierpliwością czekamy na korespondencję, która
stanowi doskonałą platformę do dzielenia się
obserwacjami i przynosi obu grupom korzyść.
Barbara Nowakowska

„Być jak Adam Borys”
Wiosenna sobota, nastrój przedświąteczny, a nasi
uczniowie przeżywali w Szkole wspaniałą zabawę,
by poznać i zrozumieć ideały, którymi kierował się
Patron – Adam Borys. Właśnie w sobotę, 24 marca,
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa została
rozegrana gra szkolna pod hasłem „Być jak Adam
Borys”.

Grupy każdej klasy rozwiązywały zadania związane
z Patronem. Według przygotowanej „mapy”
uczniowie przechodzili do kolejnych sal, aby wykonać
zadania. Było śpiewanie, nie zabrakło matematyki,
sprawdzono znajomość biologii i geografii.
Nie zapomniano także o umiejętnościach językowych
zarówno języka polskiego, jak i języków obcych.

Można było sprawdzić również swoje umiejętność
udzielania pierwszej pomocy i sprawność fizyczną.
Wszystkie zadania łączyło jedno – dotyczyły życia,
pracy i ideałów Adama Borysa. Gra szkolna
pomyślana była jak dobra zabawa, ale oczywiście nie
zabrakło współzawodnictwa. Na końcu, po paru
godzinach zmagań, wyłoniono klasy, które najlepiej
poradziły sobie z konkurencjami. Tak więc nagrodzono
zaszczytnym dyplomem kl. 6b, kl. 7d, a wśród klas
gimnazjalnych kl. 2d i kl. 3d. gimnazjum. Gra była
jednym z działań przygotowujących do przekazania
naszej Szkole Sztandaru.
Jolanta Chyba

Greckie praktyki
Uczniowie technikum żywienia i usług
gastronomicznych, technikum informatycznego od 12
do 23 marca br. przebywali w Grecji, w ramach tzw.
mobilności edukacyjnej, która była realizowana we
współpracy z greckim partnerem Olympus Education
Services Single Member P.C., wspierającym Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego
Chłapowskiego w Witkowie we wdrażaniu projektu
„Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego
Chłapowskiego w Witkowie szansą na rozwój
kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na
rynek pracy”, który jest realizowany ze środków
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju.
Podczas pobytu każdy z uczniów miał nie tylko
okazję pracować w międzynarodowym środowisku,
szkoląc swoje umiejętności w dziedzinie technik
żywienia i usług gastronomicznych, kucharz czy
technik informatyk, ale także w dni wolne od pracy
zapoznać się z grecką kulturą oraz zobaczyć
najważniejsze miejsca z nią związane. Wpisane
dodatkowo na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Całemu wydarzeniu towarzyszyło wiele
uśmiechów, miłych słów i pozytywnych emocji,
wszyscy zabrali ze sobą do Polski pozytywne wrażenia.
Podczas pobytu na praktykach w Grecji uczniowie
i opiekunowie mieszkali w pięknym hotelu Posejdon
Palace w miejscowości Leptokaria. Jest to kompleks
wypoczynkowy z pięknymi terenami zielonymipalmami i drzewami oliwnymi. W głównym budynku
znajdowała się kuchnia i cukiernia – miejsca, gdzie
uczniowie pracowali, ucząc się przyrządzania nowych

potraw, wypiekania ciast i robienia pysznych deserów.
Do kuchni przylegała duża sala restauracyjna, w której
mogli sprawdzić się w roli kelnerów. W budynku
głównym swoje praktyki, pod okiem specjalistów,
odbywali informatycy. W tym samym budynku
uczniowie brali udział w dodatkowych zajęciach, jak
nauka parzenia kawy, serwowania drinków, czy
składania serwetek. Oprócz obowiązków był też czas
na inne zajęcia, jak wieczór grecki z tańcami i muzyką
na żywo, nauka tańca greckiego, czy dyskoteka
połączona z turniejem szachowym, grami
planszowymi i karcianymi. Wyjazd był niezwykle
cennym doświadczeniem w edukacji zawodowej
i kulturowej uczniów. Był również praktycznym
sprawdzianem umiejętności zawodowych
i językowych młodzieży. Uczestnicy wyjazdu otrzymali
certyfikaty ukończenia praktyk.
Krystyna Popielec-Sturmer

Kiermasz Wielkanocny

Warsztaty Wielkanocne

24 marca w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie zrobiło się kolorowo i wesoło.
Wszystko za sprawą malowanych pisanek, wianków,
stroików, kwiatów i wszelkiego rodzaju świątecznych
ozdób, wykonanych bardzo różnymi technikami.

20 marca w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie, odbyły się Rodzinne Warsztaty
Wielkanocne. Organizatorem spotkania był Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie. Podczas
warsztatów, pod okiem prowadzącej – Małgorzaty
Łącznej, powstały niepowtarzalne ozdoby
wielkanocne: tradycyjne pisanki zdobione metodą
decoupage oraz kury, których dekorowanie
przysporzyło najmłodszym wiele radości.

Wszystkie te rękodzieła zachwycały misternym
wykonaniem i niewątpliwą elegancją. Nic dziwnego,
że Ci którzy przybyli na Kiermasz wychodzili okupieni
w kolorowe ozdoby, z wytęsknieniem oczekując już
Świąt i długo wyczekiwanej wiosny.
Całe Wydarzenie przygotował i patronował mu
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.
Marlena Trzcińska

Oprócz własnoręcznie wykonanych dekoracji,
uczestnicy zabrali ze sobą niezapomniane wrażenia
i pozytywną energię.
OKSiR Witkowo

ZAKAZ WYPALANIA TRAW I ROŚLINNOŚCI
W związku z okresem wiosennym przypominamy
o zakazie wypalania roślinności na działkach i ogrodach,
polach, łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach
przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie torfowisk
i trzcin.
Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione. Jest to
jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia
środowiska przyrodniczego.
Wypalanie roślinności powoduje wielkie szkody
w środowisku:
ź pożary wywołane przez podpalaczy mogą przenieść się
do zabudowań mieszkalnych, co powoduje duże
niebezpieczeństwo zdrowia oraz życia ludzi i zwierząt,
ź w pożarach giną ptaki oraz niszczone są ich miejsca
lęgowe,
ź wypalanie traw powoduje wyjaławianie gleby oraz
niszczenie pożytecznych owadów, co w konsekwencji
powoduje obniżenie plonów roślin,
ź giną zwierzęta domowe i leśne, które przypadkowo
znajdują się w zasięgu pożaru, płomienie niszczą miejsca
bytowania zwierząt, np. bażantów, kuropatw, zajęcy, saren,
ź w płomieniach ginie wiele pożytecznych kręgowców,
m.in. żaby, jaszczurki, krety, jeże, zające, lisy, nornice, ryjówki
i inne drobne gryzonie oraz bezkręgowców, w tym
dżdżownice, które użyźniają glebę, pająki, wije i inne owady,
ź pożary wywołane podpalaniem traw są głównym
i najczęstszym zagrożeniem dla naszych lasów, ogień szybko
rozprzestrzenia się na duże połacie cennych drzewostanów,
po pożarze las odradza się przez dziesiątki lat,
ź powstający dym podczas wypalania roślinności może
być przyczyną wypadków samochodowych, zwłaszcza
w pobliżu dróg,
Wypalania traw i wszelkiej roślinności zabraniają:
ź ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142), w tym art. 124 stanowiący, że
„zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów,
pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk
i szuwarów” i art. 131 stanowiący, że każdy kto wypala łąki,
pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe,

trzcinowiska lub szuwary podlega karze przewidzianej
w ustawie;
ź ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 788), w tym art. 30 ust. 3 stanowiący, że „w lasach
oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do
100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności
mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego
celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania
z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby
i pozostałości roślinnych”,
ź zgodnie z art. 82 § 3 i 4 ustawy z dnia 20 maja 1971 r.
Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1094), „kto na
terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk,
torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od
nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego
celu (…) oraz kto wypala trawy, słomę lub pozostałości
roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od
zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub
stogów, bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu
drogowym” podlega karze przewidzianej w ustawie,
ź ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 21) stanowiąca, że w przypadku selektywnego
zbierania przez gminę pozostałości roślinnych, nie dopuszcza
się do ich spalania.
Od 1 lipca 2017 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska weszły w życie nowe zasady segregacji, które
umożliwiają segregację odpadów bio i zielonych. Na terenie
gminy Witkowo prowadzona jest selektywna zbiórka
odpadów ulegających biodegradacji. Wobec powyższego
ww. odpady są odbierane od mieszkańców, którzy
zadeklarowali zbiórkę selektywną. Odpady zielone mogą
również być nieodpłatnie dostarczone do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Małachowie
Wierzbiczany czynnym w każdy wtorek w godz. 10.00-18.00
i w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 10.00-14.00, we
własnym zakresie.
Piotr Janowicz, Elżbieta Skawińska

Dane kontaktowe
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
Adres: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo
e-mail: ugim@witkowo.pl
WWW: www.witkowo.pl, www.bip.witkowo.pl

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, działając na
podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz.
121 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed
siedzibą Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1
w Witkowie w dniu 24 kwietnia 2018 r. WYWIESZONY
ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH
WŁASNOŚĆ GMINY WITKOWO POŁOŻONYCH
W WITKOWIE, RUCHOCINKU I OŚRODKU
WYPOCZYNKOWYM W SKORZĘCINIE, PRZEZNACZONYCH
DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.
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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
Gospodarka odpadami komunalnymi tel. 61 4778 194 (w. 30),
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 31,
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 9.00-17.00
sobota: 9.00-12.00
Agencja Pocztowa ul. Czerniejewska 12a, 62-230 Witkowo,
tel. 537 496 139
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

