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Z prac Rady Miejskiej w Witkowie 

20 czerwca doraźna Komisja Statutowa powołana 
przez Radę Miejską na sesji 29 maja br., rozpoczęła 
prace związane z przygotowaniem projektu Statutu 
Gminy i Miasta. 

25, 26 i 27 czerwca obradowały stałe Komisje Rady 
Miejskiej.

Głównymi tematami tych posiedzeń było 
opiniowanie spraw, mających być przedmiotem 
obrad czerwcowej sesji Rady Miejskiej. Komisje 
rozpatrywały ponadto tematy, wynikające z ich 
planów pracy i spraw bieżących. Komisja Rolnictwa 
zapoznała s ię z działalnością Związku Gmin 
Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Komisja Oświaty 
zapoznała się z realizacją zadań z zakresu sportu 
i kultury fizycznej. Komisja Finansów sprawdziła postęp 
w realizacji prac inwestycyjnych.

28 czerwca odbyła się kolejna, XXXIX sesja Rady 
Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała informacji 
Burmistrza o działalności międzysesyjnej oraz informacji 
Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 
i  Komendanta Komisar iatu  Po l ic j i  na temat 
przygotowań do sezonu letniego.

Rada Miejska podjęła następujące uchwały:
ź uchwałę Nr XXXIX/317/2018 dotyczącą dotacji 

celowej dla spółek wodnych;
ź uchwałę Nr XXXIX/318/2018 o wykazie kąpielisk na 

terenie gminy;
ź uchwałę Nr XXXIX/319/2018 o maksymalnej liczbie 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
ź uchwałę Nr  XXX IX/320/2018 o zasadach 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych;

ź uchwałę Nr XXXIX/321/2018 o zaopiniowaniu 
projektu połączenia Gminy i Miasta Witkowo 
z Gminą Niechanowo w jeden okręg wyborczy do 
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego;

ź uchwałę Nr XXXIX/322/2018 o założeniach do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta;

ź uchwałę Nr XXXIX/323/2018 o opłatach za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego;

ź uchwałę Nr XXXIX/324/2018 o wydzierżawieniu 
n i e r u c h o m o ś c i  g r u n t o w e j  w  O ś r o d k u 
Wypoczynkowym w Skorzęcinie na okres dłuższy niż 
3 lata;

ź uchwałę Nr  XXX IX/325/2018 o zmianach 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

ź uchwałę Nr  XXX IX/326/2018 o zmianach 
w budżecie gminy i miasta na 2018 rok;

ź uchwałę Nr XXXIX/327/2018 o zatwierdzeniu 
sprawozdań finansowych z wykonania budżetu za 
2017 rok;

ź uchwałę Nr  XXXIX/328/2018 o udz ie leniu 
absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta z tytułu 
wykonania budżetu za 2017 rok.
Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest 

wstępnie na 27 września 2018 r.

Halina Koźniewska



Wiwat Król Kurkowy AD. 2018 

10 czerwca br. w miłej i sportowej atmosferze na 
strzelnicy w Orchowie odbył się turniej strzelecki o tytuł 
„Króla Kurkowego KBS Witkowo AD 2018”. Strzelanie 
rozpoczął Hetman Bractwa KBS Witkowo uroczystą 
zbiórką i wspólnym odśpiewaniem Hymnu Brackiego, 
a następnie Król Kurkowy KBS Witkowo Marek 
Sucholas oddał strzał z armaty. Potem Strzelmistrz 
Roman Bąk omówił warunki bezpieczeństwa 
poszczególnych strzelań.

Zaszczytny tytuł „Króla Kurkowego KBS Witkowo AD 
2018” najcelniejszym strzałem wywalczył Brat Wiesław 
Goll.

Tytuł I Rycerza zdobył Brat Marian Szeszycki, 
natomiast II Rycerzem został Brat Maciej Chosiński. 

W strzelaniu do tarczy ufundowanej przez Króla 
Kurkowego KBS Witkowo AD 2017 Marka Sucholasa 
kolejne miejsca wywalczyli:

I miejsce – Brat Paweł Lisiak,
II miejsce – Brat Marian Szeszycki,
III miejsce – Brat Marian Musielski.
W strzelaniu do tarczy ufundowanej przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Witkowo Piotra 
Jóźwika kolejno miejsca zajęli:

I miejsce – Brat Wiesław Goll,
II miejsce – Brat Roman Bąk,
III miejsce – Kadet Bartłomiej Wąsowski.
W strzelaniu do tarczy ufundowanej przez 

Sekretarza KBS Witkowo Andrzeja Malika kolejne 
miejsca zajęli:

I miejsce Brat Paweł Lisiak,
II miejsce Kadet Bartłomiej Wąsowski,
III miejsce Brat Jan Wawrzyniak.
W strzelaniu do tarczy losowej odpowiednie 

miejsca zajęli:
I miejsce – Brat Brat Paweł Lisiak,
II miejsce – Brat Marian Szeszycki,
III miejsce – Brat Roman Bąk.
Na koniec turnieju strzeleckiego przeprowadzono 

strzelanie do „Kura”. Po oddaniu 100 strzałów przez 
Braci, Kura zestrzelił Brat Roman Bąk, II miejsce zajął 
Brat Marian Szeszycki, a III miejsce Brat Grzegorz 
Kaźmierczak.

Andrzej Malik
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Kolejny alkomat

To już trzecie urządzenie zakupione m.in. 
na potrzeby mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo. 
Nowy, ogólnodostępny alkomat został zamontowany 
na budynku po byłym Posterunku Policji przy bramie 
w j a z d o w e j  d o  O ś r o d k a  W y p o c z y n k o w e g o 
w Skorzęcinie.

Alkomat  mark i  PROL IMER  AL -4000V  je s t 
precyzyjnym testerem o zakresie pomiarowym 
do 5 promili. Wykonuje szybkie pomiary i wyposażony 
jest w bardzo trwałą i czułą elektrochemiczną 
jednostkę pomiarową.

Troska o bezpieczeństwo na drodze wymaga 
kontroli stanu samochodów, ale także trzeźwości 
kierowców. Witkowski samorząd przywiązuje ogromną 
w a g ę  d o  b e z p i e c z e ń s t w a  m i e s z k a ń c ó w 
i przebywających na terenie Gminy gości oraz 
turystów. Tym też podyktowany był zakup nowego 
urządzenia, które od teraz służyć może wszystkim 
zainteresowanym.

Stanisław Antoszczyszyn



Integracja 2018 

W celu podnies ienia gotowości  bojowej 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu 
gnieźnieńskiego oraz spoza w dniu 23 czerwca na 
terenie gminy Witkowo OSP z Mielżyna oraz OSP 
z Wiekowa, za zgodą Burmistrza Gminy i Miasta 
Witkowa i  w porozumieniu z  Komendantem 
Państwowej Straży Pożarnej z Gniezna st. kpt. inż. 
Mariuszem Dębskim zorganizowały warsztaty 
szkoleniowe „Integracja 2018” pod hasłem „Wiedza, 
sprawność, integralność”.

Warsztaty łączą w sobie elementy treningu 
i edukacji. Jest to forma, która kładzie akcent głównie 
na praktykę. Warsztaty uwzględniają konfrontację 
poszczególnych osób, ich umiejętności i pomysłów. 
Instruktorzy określają scenariusz przeprowadzenia 
zajęć oraz cele. Poprzez aktywny udział uczestników 
wdraża się w procesy działań ratowniczych.

Tematy przeprowadzone w trakcie warsztatów to:
Stanowisko 1. „pożary wewnętrzne”
Stanowisko 2. „zarządzanie ruchem drogowym”
Stanowisko 3. „zjawiska pożarowe” 
Stanowisko 4. „pierwsza pomoc”
OSP biorące udział w Integracji 2018 to:
OSP Witkowo, OSP Skorzęcin, OSP Mielżyn, OSP 

Wiekowo, OSP Kruchowo, OSP Kłecko,  OSP 
Modliszewo, OSP Ułanowo, OSP Karniszewo, OSP 
Mnichowo, OSP Powidz, OSP Turek, OSP Strzyżewo 
Smykowe, OSP Zdziechowa, OSP Gorzykowo, OSP 
Lednogóra,

OSP Witkowo
Fot. Marcin Zawada
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„Dzień Dziecka” w Ruchocinku

Jak co roku Sołtys, Rada Sołecka Ruchocinka i Koło 
Gospodyń Wiejskich w Ruchocinku oraz Sołtys i Rada 
Sołecka Dębiny przy współpracy Stowarzyszenia 
Młodych Wielkopolan w Gnieźnie zorganizowali 
w Ruchocinku imprezę z okazji „Dnia Dziecka”.

Wśród zaproszonych Gości na spotkanie przybyli: 
Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i  Miasta 
w Witkowie, Tadeusz Tomaszewski – Honorowy Prezes 
Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, Telesfor 
Gościniak – Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. 
Goście składali dzieciom życzenia z okazji ich święta, 
a organizatorzy Henryk Szymański – Sołtys Ruchocinka 
i Bernard Kopacki – Sołtys Dębiny zachęcali do 
aktywnego spędzenia popołudnia na świeżym 
powietrzu. 

Organizatorzy przygotowali dla dzieci sporo atrakcji, 
a wśród nich konkurencje rekreacyjno-sportowo. 
Dzieci rywalizowały między sobą wygrywając nagrody 
r z e c z o w e  i  s ł o d y c z e  p r z y g o t o w a n e  p r z e z 
organizatorów. Dużą niespodzianką dla uczestników 
były zamki dmuchane.

Spotkanie prowadziły: Arleta Bekas, Ilona Musidlak, 
Wiesława Papiewska i Joanna Adamczewska, a także 
młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama 
Borysa w Witkowie.

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem 
i aktywnością dzieci, które przybyły wraz ze swoimi 
rodz i ca mi .  Poc i echy  chętn i e  b ra ły  udz i a ł 
w przygotowanym spotkaniu, i z uśmiechem na buzi 
wracały do domu. 

Joanna Adamczewska



 
Eliminacje Mistrzostw Polski

W dniach 9-10 czerwca odbyły się zawody 
w randze Eliminacji Mistrzostw Polski Jachtów 
Żaglowych Sterowanych Radiem w klasie F5-E.

Otwarcia regat dokonał Burmistrz Gminy i Miasta 
Witkowo –  Mar ian Gadz ińsk i ,  k tóry  powitał 
uczestników, a następnie życzył udanych zmagań na 
wodzie.

N a  s t a r c i e  s t a n ę ł o  2 2  z a w o d n i k ó w 
reprezentujących kluby z całej Polski. Pogoda była 
piękna, ale tylko dla plażowiczów, dla zawodników 
niestety nie, ponieważ słabo wiało, a chwilami jachty 
stały w miejscu, co powodowało przerywanie 
wyścigów i ponowne starty. W sumie odbyło się 
10 kolejek, (20 wyścigów) 7 w sobotę i 3 w niedzielę.

Zawody zakończono w niedzielę, ogłoszono wyniki 
i wręczono puchary, dyplomy oraz nagrody.

Tym razem Gminę reprezentował Zastępca 
Burmistrza – Łukasz Scheffs, który wręczył puchary 
i dyplomy. Zastępcy Burmistrza towarzyszył Stanisław 
Rajkowski Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

A oto lista nagrodzonych:

Seniorzy:

 1. Bartłomiej Jereczek – Mausz Parchowo,
 2. Mieczysław Muller – Bliza Wejherowo,
 3. Andrzej Becker – Bliza Wejherowo.

Juniorzy:
 1. Kacper Konkol – Bliza Wejherowo,
 2. Błażej Dąbrowski – Bliza Wejherowo,
 3. Maksymilian Krampa – Bliza Wejherowo.

Najlepszym oldbojem został Mika Romuald z TKM 
Gdynia.

Drużynowo 1. miejsce zajął klub RJK Bliza Balexmetal 
Wejherowo.

Jacek Hejne
Fot. Wiesław Rapacki



 
Spotkanie integracyjne PROMYK

W maju Stowarzyszenie „Promyk”, odbyło 
wycieczkę krajoznawczą do Sanktuarium Maryjnego 
w Częstochowie. W drodze powrotnej zwiedzono 
Kalisz i Sieradz. 

26 czerwca Centrum „Promyka” 
z o r g a n i z o w a ł o  o l i m p i a d ę 
wiosenna-letnią w Cielimowie. 
W spotkaniu wzięło udział 280 osób. 
Zaproszenie przyjęli: członkowie 
zaprzy jaźn ionych Oddz iałów 
„Promyka” z: Gniezna, Trzemeszna, 
Witkowa, Kiszkowa, Dębica oraz 
Honorowy Prezes i  założyciel 
wszystkich oddziałów „Promyka” – 
Eugeniusz Górniak. Na tę okazję 
przygotowano szereg atrakcji. 

„Bazyliszek” 

W czwar tek ,  5  l ipca w Cent rum Ku l tu ry 

im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie gościliśmy 

aktorów z krakowskiego Studia Teatralnego Krak – Art. 

Na wakacyjne spotkanie ze sztuką najmłodszych 

mieszkańców gminy Witkowo zaprosił Ośrodek Kultury 

Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Spektakl pt. „Bazyliszek”, to pełna humoru 

opowieść, oparta na znanej legendzie warszawskiej. 

Gdy Wojtuś przepada bez wieści, siostra postanawia 

go odszukać. Dzięki pomocy tajemniczego Alchemika 

poznaje sposób na pokonanie Bazyliszka, który tak 

naprawdę jest bardzo przyjazny. Znajdujące się na 

widowni dzieci z uwagą śledziły przebieg gry aktorskiej, 

brały czynny udział w przedstawieniu, chętnie 

odpowiadały na pytania i wspólnie z postaciami 

z bajki szukały rozwiązania problemu. Przedstawienie 

dopełniła bajkowa scenografia, kolorowe kostiumy 

o r a z  m u z y k a .  A k t o r z y  z o s t a l i  n a g r o d z e n i 

brawami,a spektakl na długo pozostanie w pamięci 

najmłodszych i ich rodziców.

OKSiR Witkowo

Po części oficjalnej była zabawa taneczna przy 
muzyce Zespołu „Duet”. Jak zwykle uroczystość była 
udana.

Bożena Marecka



Wakacje z Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Za nami pierwsze tygodnie wakacji z Ośrodkiem 

Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie. W Centrum 

Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka, najmłodsi 

m i e s z k a ń c y  g m i n y  W i t k o w o  k o r z y s t a j ą 

z przygotowanej dla nich oferty.

Codziennie, dzieci uczestniczą w zróżnicowanych 

zajęciach i warsztatach. Dużym zainteresowaniem 

cieszy się „Wakacyjna Akademia Plastyczna”, gdzie 

uczestnicy rozwijają swoją wyobraźnię i zdolności 

manualne, warsztaty hip hop dla dzieci i młodzieży, 

kreatywne zajęcia z animatorem, planszolada oraz 

seanse filmowe w kinie wakacyjnym. W tym tygodniu 

najmłodsi uczestniczyli w warsztatach odbywających 

się na świeżym powietrzu: wakacyjny plener malarski 

oraz wakacyjne malowanie murali, gdzie niezwykłe 

efekty końcowe dały uczestnikom dużo satysfakcji 

i radości. 

W Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka 

w Witkowie kontynuujemy zajęcia „Wakacyjnej 

Akademii Plastycznej”, która zyskała ogromną 

popularność. Najmłodsi zamieniają się podczas zajęć 

w małych artystów i tworzą swoje dzieła, które 

zabiera ją ze sobą do domu. Oprócz za jęć 

plastycznych duża frekwencja dopisuję również na 

„Kreatywnych Zajęciach z Animatorem” oraz 

„Planszoladzie”, gdzie z pewnością dzieci nie mogą 

narzekać na nudę. Po raz kolejny odbyły się warsztaty 

hip hop oraz break dance, które przyciągnęły 

najmłodszych miłośników tańca. Regularnie 

w poniedziałki, środy i piątki zapraszamy na projekcje 

bajek. 

OKSiR Witkowo



 
„Imo Pectore” w Centrum Kultury

18 czerwca w Centrum Kultury im. Krzysztofa 
Szkudlarka w Witkowie odbyło się wyjątkowe 
przedstawienie teatralne. Na zaproszenie Ośrodka 
Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie przybyli 
uczniowie i Chór „Imo Pectore” ze Szkoły Podstawowej 
ze Zdziechowy. Na scenie widowiskowej przedstawili 
„Baśń o królewnie Kaprysce i Królu Drozdobrodym”.

Autorem projektu, który zaowocował uzyskaniem 
stypendium niemieckiej fundacji propagującej 
metodykę Orffa jest Agnieszka Ciesielska-Pawlak, 
nauczyciel muzyki oraz dyrygent Chóru „Imo Pectore”. 
Sam spektakl zawierał w sobie trzy elementy: śpiew, 
grę na instrumentach – użytych jako oprawa 
muzyczna i ruch. Widownia – uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, 
była pod ogromnym wrażeniem gry aktorskiej 
i przygotowania starszych kolegów. Bardzo wysoki 
poziom wykonawczy, piękne stroje i niezwykłe 
zaangażowan ie  młodych ar ty s tów zos ta ło 
nagrodzone ogromnymi brawami. 

OKSiR Witkowo
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Pokaz taneczny w CK

W piątkowe popołudnie, 15 czerwca w Centrum 
Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbył się 
wyjątkowy występ. Sezon artystyczny 2017/2018 
efektownym pokazem tanecznym podsumowały 
grupy taneczne działające przy Ośrodku Kultury 
Sportu i Rekreacji w Witkowie, prowadzone przez 
instruktor – Adriannę Jóźwiak.

W tym dniu scena została opanowana przez 
„tańce ulicy” w wykonaniu grup hip hopowych: ADHD, 
Tygryski i Błyskawice. Dzieci i młodzież pracują w trzech 
kategor iach wiekowych, na różnym stopniu 
zaawansowania, ale z takim samym zapałem 
i energią.

Wszystkim uczestnikom należą się ogromne wyrazy 
uznania za wytrwałość i pracowitość przez cały sezon. 
Zarówno dzieci, jak i Pani instruktor otrzymali ogromne 
brawa od przybyłej publiczności.

Życzymy wszystkim udanych wakacji i zapraszamy 
w nowym sezonie.

OKSiR Witkowo
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Pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie UNICEF

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego 
zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie 
n a  p r o j e k t  K o d e k s u  O s z c z ę d z a n i a  W o d y 
zorganizowanego w ramach akcji „zawody dla 
Afryki”. Zwycięską pracę na konkurs wykonali 
uczniowie klasy 3e pod kierunkiem Małgorzaty 
Łącznej. Ich projekt spotkał się z największym 
uznaniem jury. Zwycięski projekt charakteryzował się 
najlepszym zrozumieniem idei konkursu, a zawarte 
w nim wskazówki na temat oszczędzania wody zostały 
przedstawione w przystępny i atrakcyjny sposób. 

Jako Laureaci pierwszego miejsca Szkoła 
otrzymała wyjątkowe nagrody – zestaw książek i gier 
edukacyjnych o łącznej wartości 5 tyś. złotych. 
Nagrody ufundował partner projektu – właściciel 
marki Cisowianka.

Ponad 650 placówek w Polsce od kwietnia 
realizowało zajęcia edukacyjne poświęcone 
tematyce znaczenia wody dla człowieka oraz 

dostępu do czystej wody pitnej. Dzieci i młodzież 
d o w i e d z i a ł y  s i ę ,  j a k i e  p r o b l e m y  d o t y k a j ą 
mieszkańców krajów afrykańskich w związku 
z utrudnionym dostępem do wody, a także, jak 
przekłada się to na ich zdrowie i życie. 

W Szkole Podstawowej nr 2 zajęcia edukacyjne 
w klasach drugich i trzecich prowadziła Elżbieta 
Makowska – koordynator projektu. W ramach 
tematów poruszanych na zajęciach pojawiły się także 
kwestie zużywania wody przez mieszkańców krajów 
wysokorozwiniętych w porównaniu do krajów 
rozwijających się. Zwieńczeniem tych treści było 
przygotowanie przez uczniów projektów Kodeksów 
Oszczędzania Wody. Mają one stanowić listę 
praktycznych zasad, możliwych do wdrożenia 
w przeciętnym gospodarstwie domowym. Rolą tych 
zasad jest zwrócenie uwagi na ilość zużywanej wody. 

Elżbieta Makowska, Małgorzata Łączna

Bardzo aktywny był dla nas czerwiec. 
ź Byliśmy w teatrze w Warszawie na sztuce „Piloci”.
ź Zorganizowaliśmy Złaz Siedmiomilowych Butów dla 

uczniów z Witkowa, Mielżyna i Gorzykowa do 
Mąkownicy.

ź Nasi Członkowie pokazali gimnazjalistom swoje 
pasje w ramach Dni Otwartej Klasy: Krzysztof 
Ogórek – podróże, Zbigniew Kudliński – szachy, 
Michał Szmydt – rycerstwo.

ź Przy naszej współpracy odbył się Rajd Rowerowy 
do Gaju. Rowerzyści uczestniczyli jeszcze w rajdach 
do Żnina, Rawicza i Miłosławia.

PTTK Witkowo

ź Miłośn icy  b iegan ia  b ieg l i  w  S t r za łkowie 
i Czerniejewie.

ź Grupa kobiet aktywnie ćwiczyła.
ź Gościliśmy na promocji książki Karola Soberskiego 

„Złoto Dziedzica”.
ź Miłośnicy smaku delektowali się potrawami kuchni 

włoskiej.
ź Z tych form skorzystało ponad 600 osób, ale to też 

dziesiątki godzin pracy wolontariackiej.

Danuta Stefańska



 
Erasmus+ w Szkole Ponadgimnazjalnej

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Witkowie im. Dezyderego Chłapowskiego 
uczestniczyli w projekcie Erasmus+ „Zatrudnienie dla 
mnie-EM for ME”, w Oščadnicy na Słowacji. Projekt 
„Zatrudnienie dla mnie” EMforME jest organizowany 
z inicjatywy organizacji SYTEV na podstawie potrzeby 
rozwiązania trudnej sytuacji w Europie. 

Celem projektu jest  doskonalenie języka 
angielsk iego poprzez aktywne uczestnictwo 
w debatach: na temat zatrudnienia młodzieży w kraju, 
jak rozwiązać problemy bezrobocia młodzieży, 
inspiracja europejskiej konferencji młodzieżowej. 
W ramach projektu organizowane są warsztaty 
w dużych pudełkach, gry imienne, wzajemne 
poznawanie się, zajęcia grupowe, Erasmus + 
i Youthpass oraz wieczory kulturalne państw, z których 
młodzież uczestniczy w projekcie- Słowacji, Słowenii, 
Litwy, Rumunii i Polski.

 Krystyna Popielec-Sturmer 

 
Wielki sukces koszykarek!

Drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Adama Borysa wzięła udział w finale wojewódzkim 
Wielkopolskiego Turnieju Orlika w koszykówce 3x3, 
który odbył się przy stadionie „Kolejorza” w Poznaniu, 
zaliczanego do punktacji SZS "Wielkopolska". Z grona 
280 drużyn, które walczyły w eliminacjach do finału 
przeszło 16 najlepszych ekip z poszczególnych 
rejonów.

Zawodniczki: Martyna Karasiewicz, Weronika 
Jóźwiak, Nicole Kowalska i Weronika Cieślicka zajęły 
w tym rozgrywanym w upale, ciężkim, całodniowym 
turnieju rewelacyjne IV miejsce. To drugi wynik w historii 
Szkoły, jeśli chodzi o rywalizację w grach zespołowych. 
Dziewczyny wygrały m.in. stroje sportowe oraz 
otrzymały puchar i dyplom. Opiekunem drużyny był 
Krzysztof Chołodecki.

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Adama Borysa w Witkowie



 
Pierwsze międzynarodowe spotkanie młodzieży

W dniach 11-15 czerwca odbyło się pierwsze 
międzynarodowe spotkanie projektowe Erasmus+ 
„Water = Wisdom and Activity through Enjoyable 
Realisation”. W spotkaniu które odbyło się w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnm w Mielżynie wzięli udział 
nauczyciele z trzech krajów partnerskich: Czech, 
Słowacji i Polski. 

Pierwszego dnia wizyty miało miejsce uroczyste 
powitanie Gości. W wydarzeniu uczestniczyl i 
uczniowie, rodzice uczniów biorących udział 
w projekcie, nauczyciele wraz z Dyrekcją oraz Burmistrz 
Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Jóźwik, 
Przewodniczący Komisji Oświaty – Tadeusz Śliwecki.

Wszystkie grupy przedstawiły prezentacje o swoich 
krajach, gminach, miejscowościach i szkołach. 
Przedszkole zaprezentowało krótką część artystyczną. 
Na zakończenie części oficjalnej zabrał głos Burmistrz 
Gminy i Miasta Witkowo życząc udanej współpracy.

W dalszej części dnia odbyły się warsztaty. 
Pracowaliśmy w sześciu grupach pięcioosobowych.  
Każda grupa wykonała sześć zadań związanych 
z wodą: układanie słówek w różnych językach, 
układanie domina „Bieg rzeki”, budowanie z masy 
solnej modelu rzeki od źródła do ujścia, malowanie 
żabek, ozdabianie ramek na zdjęcia, badanie rzeki 
w wyznaczonym punkcie.

Po pysznym obiedzie, wylosowana grupa 
dokonała podsumowania dnia.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie



Właśnie tak, w jednym zdaniu można byłoby 
określić to, co działo się 15 czerwca na Orliku. Klasy III 
w obchodzony corocznie Międzynarodowy Dzień 
Pustej Klasy wyszły z murów szkoły, aby nauczyć się 
czegoś nowego w terenie. 

Szkoła była naprawdę pusta, bo wszystkie klasy 
wybrały się na łono przyrody. Trzecioklasiści na Orliku 
napisali dyktando, które nazywa się „bieganym”, bo 
polega na tym, że członkowie drużyny biegną, aby 
przeczytać tekst z trudnością ortograficzną, później 
znowu biegną, aby przekazać zdanie koledze, który je 
zapisuje i tak kilkanaście razy, dopóki cały tekst nie 
zostanie przekazany. W ten sposób ćwiczyliśmy nie 
tylko dobrą pamięć, ale i szybkość poruszania się! 
Śmiechu było co niemiara, a efekty zaskoczyły 
naszych nauczycieli. Był także czas na sudoku 
i zmagania klas o tytuł mistrza tej matematycznej 
zabawy. Później przyszła pora na rozgrywki piłkarskie – 
koszykówka, streetball, rzuty na odległość – każdy 
znalazł coś dla siebie. Po kilkugodzinnej zabawie pora 
było wracać do Szkoły, ale tylko na chwilę, żeby 
spotkać się z innymi klasami i podzielić swoimi 
wrażeniami. Nawet w Dniu Pustej Klasy można się wiele 
nauczyć i przy okazji świetnie się bawić! 

Jolanta Chyba
 Fot. Tomasz Pluciński

Pusta klasa – Orlik pełen!



Pożegnania nadszedł czas…

Po przekazaniu sztandaru klasom drugim i złożeniu 
ślubowania, absolwenci oraz zaproszeni Goście 
obejrzeli  niezwykle ekspresyjny występ grupy 
tanecznej ADHD działającej przy Ośrodku Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Witkowie. To był tylko wstęp do 
kolejnych emocji, które towarzyszyły występowi 
uzdolnionych dziewczyn z klas III. Gabrysia Nowacka, 
Julia Musidlak, Miriana Janicka i Julia Krzewińska, przy 
akompaniamencie Mikołaja Kokotta, zaśpiewały dla 
swoich kolegów swobodną przeróbkę „Wehikułu 
czasu” zespołu Dżem. Po nich sceną zawładnęli 
najmłodsi uczniowie Szkoły. Pierwszoklasiści zaszaleli 
przy „Kolorowych jarmarkach” w wykonaniu szkolnego 
chóru. Dziewczynom cały czas towarzyszyły Natalia 
Betke (gitara) i Kalina Piechowiak (skrzypce).

I to był już koniec… Dyrektor Szkoły zakończył 
u r o c z y s t o ś ć ,  a  a b s o l w e n c i  r o z e s z l i  s i ę 
z wychowawcami do klas, aby tam się pożegnać. 
Bo przecież życie składa się z powitań i pożegnań...

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Adama Borysa w Witkowie

22 czerwca o godzinie 9.30, przemówieniem 
Dyrektora Szkoły, rozpoczął się apel dla klas III. 
Serdeczne życzenia absolwentom złożył Burmistrz 
Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński oraz 
Przewodniczący Rady Rodziców – Mikołaj Michalski. 
Następnie przyszedł czas na wyróżnienie najlepszych 
absolwentów. Prymusi otrzymali świadectwa z biało-
czerwonym paskiem, a ich rodzice – listy gratulacyjne. 

Lista wyróżnionych:
Klasa 3a (wychowawca Paweł Piniarski) – Liliana 

Ciesielska, Patryk Dobrzycki, Weronika Kaźmierczak, 
Wiktoria Kaźmierczak, Weronika Kubasik, Kacper 
Rewers, Sebastian Roszkowiak, Julia Szymańska, 
Aleksandra Wendland.

Klasa 3b (wychowawca Jolanta Chyba) – 
Magdalena Bartkowiak, Gabriela Nowacka, Martyna 
Nowaczyk, Dawid Spychała, Bartosz Szcześniak, Filip 
Wojtyra, Jerzy Wysocki, Oliwia Szcześniak. 

   Klasa 3c (wychowawca Wacława Filińska) – Julia 
Drzewiecka, Zuzanna Górna, Zofia Hyżak, Nadia 
Pietrucha. 

   Klasa 3d (wychowawca Urszula Knast) -– Mateusz 
Milarski, Michalina Wabińska, Weronika Winsztal. 

 Klasa 3e (wychowawca Jarosław Barszcz) – 
Klaudia Borys, Laura Gawrońska, Karolina Jarecka, 
Natalia Kaczyńska, Julia Musidlak, Zuzanna Nowicka, 
Julia Soszyńska. 

Nie zabrakło przemówień i podziękowań. W imieniu 
wychowawców klas trzecich głos zabrała pani 
Jolanta Chyba, po niej wystąpili absolwenci: Martyna 
Nowaczyk (3b) i Maciej Biesek (3d).



 
Wakacje! Do zobaczenia za dwa miesiące!

Nadszedł długo oczekiwany dzień zakończenia 
roku szkolnego – w piątek 22 czerwca pożegnaliśmy 
Szkołę na 2 miesiące. Zanim jednak udaliśmy się na 
zasłużony odpoczynek w hali sportowej odbył się 
apel. Dyrektor powitał wszystkich, a następnie 
przedstawił tych, którzy w minionym roku szkolnym 
osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i otrzymali 
świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe.

 

Oto najlepsi uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Adama Borysa w Witkowie:
ź kl. 4a – Hanna Antczak, Adrian, Borys Antoni Bruch, 

Klaudia Kaźmierczak, Jakub Kobylarek, Jakub 
Krajniak, Nikodem Lewandowski, Aleksandra 
Michalska, Marta Nowicka, Remigiusz Szymczak, 
Zofia Świątnicka, Mateusz Wabiński, Adam 
Wasielewski, Wojciech Wędzikowski, 

ź kl. 4b – Dominika Dolata, Adrian Kostyszyn, Dawid 
Mierzejewski, Amelia Nowicka, Zofia Nowicka, 
Marcel Pizoń, Aleksandra Stondzik, Kinga Walczak, 
Antoni Wawrzyniak,

ź kl. 4c – Nikodem Adamczewski, Amelia Kuźma, 
Julia, Marczak, Gabriela Michalska, Maciej 
Muszyński, Michalina Pawłowska, Oliwia Plucner, 
Klaudia Spławska, Jakub Szczepański, Franciszek 
Szymczak, Antoni Tomczak, Marianna Trzebińska, 
Filip Walczewski, Kacper Wojciechowski, Mikołaj 
Wojtkowiak, Antonina Zakrzewska, Liwia Ziemba,

ź kl. 7a – Miłosz Bala, Maja Janowicz, Zuzanna 
Kaźmierska, Julia Kurkowska, Daria Manuszak, 
Zuzanna Reszel, Kacper Rewers, Amelia Walczak,

ź kl. 7b – Kacper Biela, Wiktoria Łuczyńska, Helena 
Smoła, Klaudia Stefaniak, Aleksandra Śliwecka, 
Aleksandra Walczak, 

ź kl. 7c – Dawid Gaziński, Bartosz Majorczyk, 
Jeremiasz Ottenburger, Julia Śrama, 

ź kl. 7d –Miłosz Białas, Jonasz Dolata, Kacper Krause, 
Patrycja Kubacka, Igor Małys, Jakub Marciniak, 
Nicola Niewiadomska, Michał Ochotny, Adrianna 
Pustelnik,

ź kl. 7e – Adam Matczak, Anna Sawa, Maciej 
Serżysko, Joanna Tomaszewska, Jan Zamiar,

ź kl. 2a – Patrycja Jakubowska, Dominik Łukowski, 
Olga Radacz, Julia Szymańska, 

ź kl. 2b – Angelika Kaźmierczak, Aleksander 
Nowakowski, Julia Olszewska, Bartłomiej Kowalski, 
Natalia Roszkowiak, Klaudia Kerber, Igor Perlicki, 

ź kl. 2c – Oskar Filipowiak, Paweł Konecki, Oliwia 
Ławniczak, Weronika Ostrowska, Oliwia Paluch, 
Weronika Prabucka, Iga Rutecka; 

ź kl. 2d – Mateusz Bochniak, Katarzyna Ceglewska, 
Aleksandra Mańkowska, Julia Mańkowska, Norbert 
Michalski, Sara Szymczak, Ola Wendland, Sandra 
Wybiera, 

ź kl. 2e – Jakub Górski, Arkadiusz Kośmiński, Weronika 
Popek, Amelia Sucholas, Anna Tyczka, Daria 
Wierzbicka. 
 Wyróżnieni uczniowie wraz z wychowawcami 

zostali uwiecznienie na pamiątkowym zdjęciu. 
Po apelu uczniowie rozeszl i  s ię do klas. Tam 
wychowawcy rozdali im świadectwa i można już było 
powiedzieć: „Wakacje! Do zobaczenia, szkoło, za 
dwa miesiące!”. 

Jolanta Chyba
 Fot. Tomasz Pluciński



 
Likwidacja wyrobów zawierających azbest  

Informuję, że osoby fizyczne i prawne, osoby 
władające obiektami użyteczności publicznej, 
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, parafie, 
użytkownicy wieczyści oraz użytkownicy ogródków 
działkowych na terenie Gminy i Miasta Witkowo 
posiadający budynki, w których znajdują się 
materiały budowlane zawierające azbest lub 
posiadający takie materiały, które nie są już 
wykorzystywane, mogą ubiegać się o sfinansowanie 
kosztów związanych z ich likwidacją.

F i n a n s o w a n i e  k o s z t ó w  z w i ą z a n y c h 
z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest 
odbywać będzie się w dwóch wariantach:

1) rozbiórka (demontaż) elementów budynku 
zawierających azbest wraz z unieszkodliwianiem, tj. 
przygotowaniem do transportu (ułożenie na palecie, 
zabezpieczenie fol ią,  załadunek),  t ransport 
i  p r z e k a z a n i e  n a  s k ł a d o w i s k o  o d p a d ó w 
niebezpiecznych;

2) wyłącznie unieszkodl iwianie odpadów 
zawierających azbest zgromadzonych na terenie 
nieruchomości należącej do wnioskodawcy, tj. 
przygotowanie do transportu (ułożenie na palecie, 
zabezpieczenie fol ią,  załadunek),  t ransport 
i  p r z e k a z a n i e  n a  s k ł a d o w i s k o  o d p a d ó w 
niebezpiecznych.

Finansowaniu podlegały będą koszty usuwania 
wyrobów zawierających azbest w wysokości 100% 
całościowych kosztów tych działań. Realizacją 
rozbiórki (demontażu) i unieszkodliwiania materiałów 
budowlanych zawierających azbest  będzie 

zajmowała się firma wyłoniona w drodze przetargu 
przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Regulamin udzielania finansowania realizacji 
przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów zawierających 
azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” oraz druki 
wniosków dostępne są w tut. Urzędzie, pok. nr 15, na 
stronie internetowej Urzędu www.witkowo.pl 
w zakładce Ochrona środowiska oraz na stronie 
internetowej www.naszesrodowisko.pl.

Wnioski w powyższej sprawie wraz z tytułem 
prawnym do nieruchomości oraz w przypadku, gdy 
wniosek dotyczy usunięcia wyrobów zawierających 
a z b e s t  z  b u d y n k ó w  n i e m i e s z k a l n y c h  d l a 
wnioskodawców prowadzących działalność 
związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem 
produktami rolnymi, oświadczenie o otrzymaniu 
pomocy de minimis w rolnictwie, należy składać do 
20 września 2018 roku w tut. Urzędzie.

Wszelkie informacje w powyższej sprawie 
udzielane są w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, 
pok. nr 15, Inspektor ds. ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, nr tel. (61) 477 81 94 w. 13.

/-/ Marian Gadziński
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

 Więcej informacji                
 www.witkowo.pl/pl/ochrona-srodowiska
 Zeskanuj zamieszczony kod QR 
 aby przejść do informacji



 
Uwaga – Projekt Zielone Światło...

Uprzejmie Państwa informujemy, że Stowarzyszenie 
Światowid realizuje projekt pn. ZIELONE ŚWIATŁO 
(numer wniosku RPWP.07.01.02-30-0081/17), który 
zakłada aktywizację społeczno-zawodową 40 osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym (biernych 
zawodowo) z terenu powiatów słupeckiego 
i gnieźnieńskiego. Projekt jest realizowany od 
30.06.2018 r. do 30.06.2019 r.

Projekt ZIELONE ŚWIATŁO zakłada realizację pełnej 
ścieżki społeczno-zawodowej przyczyniającej się 
do wzrostu kompetencji lub kwalifikacji i zwiększenie 
poziomu zatrudnienia osób biernych zawodowo 
dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz 
indywidualnych predyspozycj i  zawodowych 
uczestników wynikających z diagnozy przygotowanej 
w ramach IPD. Wszystkie działania realizowane 
w ramach projektu są ukierunkowane na zwiększenie 
aktywności uczestników na rynku pracy i tym samym 
zwiększenie poziomu zatrudnienia w w/w powiatach.

Działania przewidziane w ramach projektu dla 40 
osób:

1. Identyfikacja potrzeb społeczno-zawodowych 
uczestników – przygotowanie diagnozy społecznej 
i zawodowej (IPD),

2 .  Wzmocnienie kompetencj i  społeczno- 
zawodowych poprzez kurs umiejętności społecznych 
i poszukiwania pracy,

3. Kompleksowa usługa pośrednictwa pracy,
4. Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe 

zgodn ie  z  zapot r zebowan iem rynku  p racy 
i uczestników wynikającym z przygotowanego IPD,

6. Staże zawodowe dla 30 os.
Celem głównym projektu ZIELONE ŚWIATŁO jest 

integracja społeczna i  zawodowa 40 osób 

z a g r o ż o n y c h  w y k l u c z e n i e m  s p o ł e c z n y m 
zamieszkałych na terenie powiatu gnieźnieńskiego 
i słupeckiego poprzez wykorzystanie różnorodnych 
metod aktywizujących, prowadzących do zdobycia 
nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych oraz 
podjęcie zatrudnienia. Cele poboczne to:
ź zdobycie doświadczenia zawodowego przez 

30 osób poprzez udział w stażu,
ź zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych lub 

umiejętności lub kompetencji,
ź zdobycie umiejętności poruszania się po rynku 

pracy,
ź przełamywanie barier osobowościowych, które 

utrudniają funkcjonowanie na rynku pracy.
Grupą docelową jest 40 osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie 
z def in icją Wytycznej  w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania Ubóstwa (WU), bierne 
zawodowo, w wieku aktywności zawodowej (18-64l.) 
w tym 59%-24 Kobiety, 10%-4 osób o umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, zamieszkałe według 
K o d e k s u  c y w i l n e g o  n a  t e r e n i e  p o w i a t ó w 
gnieźnieńskiego i słupeckiego. Rekrutacja jest 
prowadzona w trybie ciągłym.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa 
z prośbą o kierowanie osób, które zgodnie z Państwa 
wiedzą mogą skorzystać z powyższych działań do 
naszego b iu ra :  S towarzy s zen ie  Św ia tow id , 
Małachowo Szemborowice 12, 62-230 Witkowo, 
tel. 510209482 lub 510209483, www.stowarzyszenie 
swiatowid.pl.

Katarzyna Jórga – Prezes
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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

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

Dane kontaktowe
 

 Stypendia szkolne

Informuję, że do dnia 15 września 
2018 r., a w przypadku słuchaczy 
kolegiów do 15 października 2018 r. 
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. 90 b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty,

b) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły kolegium 
nauczyc ie l sk iego,  nauczyc ie l sk iego ko leg ium 
pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym 
mowa w art. 90 b 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 się sumę miesięcznych 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 
fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne 
i społeczne oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz 
innych osób.

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.

/-/ Marian Gadziński
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 



 
Sportowe święto w naszej Szkole

Oceny już wprawdzie wystawione, ale w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie nadal 
dzieje się wiele ciekawych rzeczy. We wtorek, 
19 czerwca, Szkołę opanował sportowy duch walki 
i rywalizacji. Nie przeszkadzała upalna pogoda. 

Na Orliku podczas Dnia Sportu uczniowie dali 
z siebie wszystko, aby pokazać, że w Szkole nie tylko się 
uczą, ale potrafią się też świetnie bawić. Klasy II i III 
gimnazjum, a także VII szkoły podstawowej stanęły do 
sportowego współzawodnictwa. Nauczyciele 
wychowania fizycznego zaplanowali: turniej piłki 
nożnej, siatkówkę plażową, a więc całkiem poważne, 
olimpijskie dyscypliny. Rzut kaloszem, chodzenie na 
nartach, rzut beretem i wreszcie przeciąganie liny. 

Te amatorskie konkurencje już nie mają takiej rangi, ale 
stworzyły świetną atmosferę tego dnia. Nie było 
ważne, czy jest się mistrzem, ważne, że nieobca 
wszystkim była dobra zabawa. Na ochłodzenie 
sportowych emocj i  dobrze podz iałały lody 
ufundowane przez Radę Rodziców, a także woda 
mineralna. „Sport to zdrowie” – mówi przysłowie, ale 
warto dodać jeszcze – „Sport to świetna zabawa”.

 
Jolanta Chyba,

Fot. Tomasz Pluciński
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