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„Family Park” już otwarty
13 września dokonano odbioru zadania pn.: „Family
Park” – Budowa Osiedlowego Centrum RekreacyjnoWypoczynkowego z boiskiem do piłki nożnej przy
ul. Jesionowej i ul. Brzozowej w Witkowie”, które było
laureatem pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego.

W ramach zadania zrealizowano boisko do piłki
nożnej i wyposażono je w automatyczny system
nawadniania, ułożono kostkę betonową,

Darmowy internet dla szkół
22 sierpnia w Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka w Witkowie odbyła się uroczystość
podpisania umów na darmowy internet dla szkół
w ramach Projektu OSE.
Przy podpisaniu umów obecni byli Burmistrz Gminy
i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, ze strony
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Stanisław
Derehajło – doradca wicepremiera Jarosława
Gowina i jednocześnie dyrektor Centrum Kontaktów
w NASK oraz dyrektorzy szkół.
Podpisania umowy dokonało kilkunastu dyrektorów
szkół publicznych i niepublicznych m.in.: Szkoła
Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie;
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców
Wielkopolskich w Mielżynie; Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Gorzykowie.
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna OSE, to program
publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom
dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego
internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo
Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji
Narodowej. Skierowany jest do szkół, w których
realizowany jest powszechny obowiązek szkolny
i obowiązek nauki. Podłączenie wszystkich placówek
objętych programem jest rozłożone na 3 lata.
Poszczególne szkoły będą sukcesywnie przyłączane
do OSE, zgodnie z harmonogramem prac
przewidzianych na najbliższe miesiące.

Agnieszka Maciejewska

zamontowano gry posadzkowe (klasy i chińczyk) oraz
nasadzono zieleń – krzewy lilaków. Ponadto
zamontowano zestaw sprawnościowy na
ogrodzonym placu zabaw, piłkochwyty i elementy
małej architektury (altana, ławki, kosze na śmieci,
stojak na rowery). Wykonawcą przedsięwzięcia była
spółka „Kerria” Jarosław Piórkowski sp.j. z Koła za
121.818,22 zł brutto
Justyna Dzionek-Przybyszewska

Mielżyn, Dębina oraz ul. Jasna w Witkowie
z nowymi chodnikami
12 września oddano do użytku nowe chodniki
w miejscowościach Mielżyn, Dębina oraz Witkowo
przy ul. Jasnej. Jest to już kolejna inwestycja drogowa
w tym roku.
W miejscowości Mielżyn wydłużono istniejący
chodnik o 200 m do samego cmentarza. Dodatkowo
na końcu nowopowstałego odcinka urządzono
przejście dla pieszych.
Dzięki kontynuacji zadania z poprzednich lat kolejne
200 m nowego chodnika w m. Dębina stworzyło jego
mieszkańcom możliwość bezpiecznego dojścia do
placu zabaw. Dodatkowym elementem
poprawiającym bezpieczeństwo na tym odcinku są
bariery wygrodzeniowe na łuku drogi.
Na ul. Jasnej w Witkowie pobudowano
natomiast chodnik na 25 m. Zadanie to poprawiło
bezpieczeństwo m.in. korzystającym z przedszkola
zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II. Dotychczas
komunikacja piesza odbywała się bowiem ulicą. Dzięki
nowej inwestycji całkowicie odseparowano ruch
pieszy od ruchu kołowego.
W odbiorach tych inwestycji udział wzięli: Burmistrz
Gminy i Miasto Witkowo – Marian Gadziński, Radni
Rady Miejskiej: Eugeniusz Czaplicki oraz Marek Biadasz,
a także Sołtysi danych wsi.
Wykonawcą całości prac było Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe WODKAN Tadeusz Szustek
z Gniezna. Koszt zrealizowanych inwestycji opiewa na
łączną kwotę ok. 159 tys.
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Dożynki Gminne – Witkowo 2018

26 sierpnia na Stadionie Miejskim w Witkowie
odbyły się Dożynki Gminne. W ich trakcie rolnicy
dziękowali za tegoroczne plony, a tłumnie
zgromadzona publiczność miała możliwość
skorzystania z ciekawych atrakcji przewidzianych na
ten dzień. Obchody dożynkowe rozpoczęły się
uroczystą Mszą świętą z udziałem przedstawicieli
samorządu Gminy oraz zaproszonych Gości.
W trakcie Eucharystii zgromadzeni podziękowali
Stwórcy za tegoroczne zbiory i kolejny rok pracy.
Po zakończonej uroczystości w świątyni ulicami miasta
ruszył barwny dożynkowy korowód złożony m.in. ze
Starostów Dożynek, delegacji sołectw, Pocztów
sztandarowych oraz mieszkańców Gminy. Rolę
Starostów w tym roku pełnili: Anna Dudziak
z Ruchocina i Piotr Gbur z Małachowa Wierzbiczany.
Uroczystości obrzędowe święta plonów rozpoczęły
się na Stadionie Miejskim od wspólnego odśpiewania
Roty. Następnie głos zabrał gospodarz Dożynek,
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński,
który powitał wszystkich zgromadzonych oraz
zaproszonych Gości.
Włodarz dziękując rolnikom za ich trud i wysiłek,
podkreślił rolę i znaczenie pracy rolnika. Wspomniał
także, jak trudny był to rok gospodarczy, i jakim
utrudnieniem była i nadal jest susza. Niemniej Włodarz
Gminy wyraził ogromną wdzięczność za pracę na roli
i chleb, który dzięki temu wysiłkowi wszyscy możemy
spożywać.
Bochny chleba upieczone z tegorocznych
zbiorów, jako wymowny symbol Dożynek, na ręce
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowa oraz Księdza
Proboszcza Stanisława Goca złożyli Starostowie
Dożynek. Gospodarze Święta Dożynkowego, jak każe
tradycja otrzymanym chlebem podzielili się
z zebranymi na Stadionie.

Na zakończenie oficjalnej części głos zabrali
zaproszeni goście składając rolnikom życzenia.
Następnie przyszedł czas na dobrą zabawę, o co
zadbali prezentujący się na scenie artyści.
Wśród zespołów, które umilały zebranym
świętowanie znalazły się m.in. Orkiestra Dęta Gminy
Dopiewo, Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty” z Pobiedzisk,
Zespół Śpiewaczy „My Młodzi” oraz Kapela
Odjazdowa z Witkowa.
Jednym z istotnych punktów programu
tegorocznych Dożynek było rozstrzygnięcie konkursu
na najpiękniejszy wieniec. W wyniku prac Komisja
w składzie: Przewodniczący Komisji – Marian Łukowski
członkowie: Małgorzata Łączna, Honorata Glanc,
Agnieszka Nowicka, Jerzy Nowak, postanowiła
wyróżnić i nagrodzić następujące wieńce dożynkowe:
I miejsce zdobył wieniec dożynkowy Sołectwa
Ruchocinek – 500 zł., II miejsce wieniec dożynkowy
Sołectwa Gorzykowo – 400 zł., III miejsce wieniec
dożynkowy Sołectwa Małachowo Złych Miejsc –
300 zł.
Pozostałe wieńce wykonane przez: Ćwierdzin,
Mielżyn, Wiekowo, Folwark, Strzyżewo Witkowskie,
Witkowo, Ruchocin, Witkowo – ogrody działkowe,
Malenin, Mąkownicę zdobyły wyróżnienia i nagrody
w wysokości 150 zł.
Kolejnym punktem programu było wręczenie
nagród za udział w zawodach strzeleckich, którego
organizatorem było Kurkowe Bractwo Strzeleckie
w Witkowie zał. 1742 r.
W strzelaniu udział wzięło 60 zawodników.
Kategoria kobiety:
I miejsce Ratajska Izabela – 46 punktów na
50 możliwych,
II miejsce Kołodziejek Aneta – 46 punktów,
III miejsce Kasprzyk Marta – 44 punkty.

Kategoria mężczyźni:
I miejsce Wucki Adrian – 49 punktów,
II miejsce Bobin Krzysztof – 48 punktów,
III miejsce Petelski Mariusz – 47 punktów.
Kategoria dziewczęta:
I miejsce Janicka Marianna – 48 punktów,
II miejsce Ratajska Hanna – 34 punkty,
III miejsce Petelska Alicja – 19 punktów.
Kategoria chłopcy:
I miejsce Matczak Sebastian – 39 punktów,
II miejsce Szymczak Gracjan – 32 punkty,
III miejsce Gibała Kacper – 21 punktów.
Wyróżnieni otrzymali okolicznościowe puchary.
Następnie przyszedł czas na rozlosowanie
głównych nagród w trzech loteriach fantowych. Kilku
szczęśliwców wróciło do domu z cennymi nagrodami.
Gwiazdami uroczystości dożynkowych był Zespół
„MARAQUJA MUSIC & DANCE SHOW” oraz Zespół
„POWER PLAY”. Szczególnie ostatnia formacja zrobiła
wielką furorę. Znani z utworów takich jak ,,Lubisz to
lubisz", „Wole Ole”, czy też ,,Miła mi" wzbudzili duży
aplauz wśród publiczności.
Obchodom tegorocznych dożynek towarzyszyło
również wiele innych atrakcji, m.in.: wystawa maszyn
rolniczych, płodów rolnych, warzyw i kwiatów, park
zabaw dla dzieci, wystawa i pokaz klubu
modelarskiego „SOKÓŁ”, punkt medyczny Wojskowej

Specjalistycznej Przychodnia Lekarskiej SP ZOZ
w Witkowie, stoiska ze specjałami wiejskiej kuchni,
kącik fotograficzny oraz animacje dla najmłodszych.
Imprezą towarzyszącą Dożynek był również
Dożynkowy Rodzinny Rajd Rowerowy zorganizowany
przez Stowarzyszenie Centrum EdukacyjnoWypoczynkowe „Gajówka w Gaju”. Na starcie stawiło
się blisko 70 uczestników. Na mecie na uczestników
czekało wiele atrakcji. Wśród rowerzystów
rozlosowano nagrody. Rower ufundowany przez
władze samorządowe wygrał: Andrzej Hejna.
Święto dożynkowe zakończyło się zabawą
taneczną, podczas której mieszkańcy do późnych
godzin nocnych bawili się przy muzyce zespołu „Duet”.
Organizatorzy pragną złożyć serdeczne
podziękowania sponsorom oraz wszystkim osobom,
które przyczyniły się do zorganizowania tegorocznego
święta plonów: Dożynek Gminnych – Witkowo 2018.
Dziękujemy.
Marlena Trzcińska

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

Witkowska Dycha po raz trzeci

23 września odbyła się Witkowska Dycha. To już
3. edycja witkowskiego biegu ulicznego na dystansie
10 kilometrów. Przy tej okazji zorganizowano także
bieg towarzyszący – „Trzeźwy umysł” na dystansie
5,2 km. W ten wyjątkowy dzień dopisała nie tylko
pogoda, ale i atmosfera, jaką wnieśli uczestnicy,
mieszkańcy oraz kibice. Ostatecznie do biegu
przystąpiło 351 zawodników. Rywalizowała zarówno
młodzież, osoby dorosłe, jak i seniorzy.
Po rozgrzewce zawodników, oficjalnego otwarcia
imprezy dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo –
Marian Gadziński, który życzył wszystkim uczestnikom
dobrej zabawy.
Start wyścigu o godzinie 14:00 obwieścił wystrzał
armatni. Trasa została wytyczona nie tylko przez samo
Witkowo, ale także Kołaczkowo i Witkówko. Uczestnicy
biegu na 5,2 km pokonali trasę ulicami Witkowa.

Na trasie na uczestników czekał doping, który
zorganizowali kibice biorący udział w konkursie:
„Kibice na Medal". Było wesoło i kolorowo,
a pozytywna energia dodawała biegaczom sił
i wytrwałości. Na mecie oprócz medali i kwiatów na
uczestników czekały: woda, owoce, drożdżówki,
a w strefie kulinarnej można było skosztować czegoś
więcej.
W tym miejscu serdeczne podziękowania kierujemy
w stronę grupy organizatorów tego wydarzenia –
Klubu Sportowego „Witkowo Biega”. Dziękujemy
bardzo.
Marlena Trzcińska
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Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
podstawowych. Projekt uchwały w tej sprawie
zostanie przedstawiony na wrześniowej sesji Rady
Miejskiej. Komisja dokonała również wizji lokalnej
Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.
28 sierpnia odbyło się wspólne posiedzenie Komisji
Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania
Porządku Publicznego. Komisje m.in. zapoznały się
z realizacją prac remontowych w budynkach
oświatowych, z realizacją inwestycji gminnych
i informacją o sprzedaży mienia komunalnego.
17 sierpnia odbyła się na wniosek Klubu Radnych
„Wspólnie dla Gminy Witkowo” nadzwyczajna sesja
Rady Miejskiej. Sesja miała charakter informacyjny
i dotyczyła odwołania Dyrektora Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji.
20 sierpnia odbyło się kolejne posiedzenie Komisji
Rewizyjnej. Komisja dokonała w terenie kontroli
wykonanych remontów i inwestycji oraz kontroli
Świetlicy Wiejskiej w Wiekowie.
22 sierpnia doraźna Komisja Statutowa zakończyła
prace przy konstruowaniu projektu zmian w Statucie
Gminy i Miasta Witkowo.
23 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Opieki Społecznej. Głównym tematem
posiedzenia było omówienie z dyrektorami szkół
i przedstawicielem ZNP, regulaminu przyznawania
stypendiów naukowych dla uczniów szkół

30 sierpnia odbyła się na wniosek Burmistrza Gminy
i Miasta nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Sesja
dotyczyła dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej i w budżecie gminy i miasta.
Halina Koźniewska

79. rocznica wybuchu II wojny światowej w Witkowie
1 września punktualnie o godzinie 11:00 przy
Pomniku Powstańców Wielkopolskich w Witkowie
rozległy się syreny, a następnie z głośników popłynął
komunikat radiowy, który 79 lat temu obwieścił całej
Polsce wybuch wojny. Zaraz po tym rozbrzmiał
Mazurek Dąbrowskiego.

W taki sposób wspólnota Witkowa rozpoczęła
obchody kolejnej już rocznicy wybuchu II wojny
światowej. Na uroczystość patriotyczną przybyły liczne
delegacje i Poczty sztandarowe. Nie zabrakło
kombatantów, przedstawicieli organizacji
pozarządowych oraz młodzieży. Wartę Honorową
zaciągnęło Bractwo Kurkowe.
W okolicznościowym wystąpieniu Zastępca
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – Łukasz Scheffs
podkreślił nie tylko tragizm tamtych wydarzeń, ale
i heroizm obrońców Ojczyzny, ich męstwo i ofiarę.

Mówił również o konieczności kultywowania pamięci
o przeszłości i jasnej wizji na przyszłość. Wspomniał
także o tych, którzy żyjąc na witkowskiej ziemi
poświecili własne życie w obronie kraju. Zastępca
Burmistrza mówił o potrzebie nowego patriotyzmu,
który nie ogranicza się do celebrowania świąt
i uroczystości, ale przejawia się w codziennej pracy dla
dobra ogółu.
Tuż po wystąpieniu Zastępcy Burmistrza zapadła
minuta ciszy, a następnie przybyłe delegację złożyły
okolicznościowe wiązanki kwiatów. Zapłonęły również
znicze. W ten sposób lokalna społeczność kolejny raz
uczciła pamięć poległych i oddała hołd walczącym
o wolność kraju.
Wszystkim przybyłym na tę Uroczystość w imieniu
witkowskiego samorządu bardzo serdecznie
dziękujemy za obecność.
Łukasz Scheffs

Nowe inwestycje na placach zabaw i terenach zielonych
2 września miał miejsce odbioru techniczny
urządzeń zabawowych zamontowanych na placach
zabaw na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

W Mielżynie zrealizowano projekt dofinansowany
przez Fundację VKR działającą przy firmie VELUX,
w zakres którego wchodził montaż kiwaka na
sprężynie, huśtawki wahadłowej, zjeżdżalni, kosza na

śmieci, ławki i ogrodzenia oraz doposażono w zestaw
zabawowy plac przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
W Witkowie przy ul. Czerniejewskiej zamontowano
urządzenie sprawnościowe, przy ul. Park Kościuszki
huśtawkę ważkę; w Małachowie-Kępym zjeżdżalnię.
Wykonawcą była firma AGNIESZKA TUROWSKA
„SUN+” z Gruszczyna za kwotę 43.628,10 zł brutto.
Justyna Dzionek-Przybyszewska

Program priorytetowy Czyste Powietrze
W jakiej formie:
dotacja, pożyczka, dotacja z pożyczką.
Ile:

Cel programu:
Poprawa efektywności energetycznej poprzez
zmniejszenie/uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza
pochodzących z jednorodzinnych budynków
mieszkalnych.
Dla kogo:
Beneficjentami Programu są osoby fizyczne posiadające
prawo własności lub będące współwłaścicielami
jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
Na co:
Modernizację źródła ciepła na paliwa stałe (węgiel,
biomasę) nie spełniające wymagań programu na źródło
ciepła spełniające wymagania programu:
o Kotły na paliwa stałe
o Kotły olejowe
o Kotły gazowe kondensacyjne
o Węzły cieplne
o Systemy ogrzewania elektrycznego
o Pompy ciepła powietrzne
o Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody
Jako element dodatkowy:
· Docieplenie ścian zewnętrznych
· Wymiana okien i drzwi zewnętrznych
· Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
· Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
· Kolektory słoneczne
· Mikroinstalacje fotowoltaiczne

Na jakich warunkach:
· Okres, w którym mogą być ponoszone koszty
kwalifikowane: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r.
· Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od
daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie
później niż do 30.06.2029 r.
· Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
· Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest
liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
Dla pożyczki:
· Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż
WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2%
rocznie
· Maksymalny okres spłaty pożyczki: do 15 lat
· Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do
zakończenia realizacji przedsięwzięcia
Dostęp do wszystkich dokumentów programowych,
w tym formularza wniosku, będzie możliwy od dnia
ogłoszenia naboru, który planowany jest na miesiąc
wrzesień. Prosimy o śledzenie strony internetowej.
Szczegółowe informacje zawarte są w Programie
priorytetowym Czyste Powietrze dostępnym na stronie
internetowej: www.wfosgw.poznan.pl.

Małżeńskie Jubileusze w Gminie Witkowo

„Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie,
że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym.”
(Jan Paweł II)
22 września pary małżeńskie z terenu gminy
Witkowo obchodzące w tym roku 50 i 60 lecie ślubu na
zaproszenie Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo –
Mariana Gadzińskiego wzięły udział w uroczystości
Złotych i Diamentowych Godów.
Jubileusz Złotych Godów obchodzili Państwo:
Krystyna i Jan Aniśkowie, Teresa i Bogdan Banasikowie,
Krystyna i Edmund Białasowie, Maria i Bogdan
Błaszakowie, Barbara i Bogusław Brzozowscy, Janina
i Andrzej Deptowie, Helena i Lucjan Golowie, Jolanta
i Władysław Karasiewiczowie, Teresa i Kazimierz
Kędziorowie, Emilia i Czesław Kubiakowie, Maria i Jan
Kuchtowie, Izabela i Andrzej Kudełkowie, Teresa
i Stanisław Leszkowie, Halina i Czesław Malczewscy,
Eugenia i Jerzy Marciniakowie, Teresa i Jerzy
Maroszkowie, Barbara i Zdzisław Nowiccy, Marta
i Franciszek Piniarscy, Jolanta i Piotr Półrolniczakowie,
Maria i Marian Rożykowie, Bogumiła i Mirosław
Stysiakowie, Urszula i Władysław Szymańscy, Barbara
i Włodzimierz Szymczakowie, Gabriela i Zygmunt
Trudzińscy, Genowefa i Jerzy Wendlandowie.
Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili
Państwo: Teresa i Lucjan Cieślakowie, Janina i Wiesław
Hofmanowie, Krystyna i Ludwik Majchrowiczowie,
Czesława i Jan Piechoccy, Krystyna i Gabryel
Rachelscy, Marianna i Kazimierz Rosłańcowie,
Genowefa i Jan Sesiukowie, Gabrielami Franciszek
Szulcowie, Maria i Władysław Szymańscy.
Uroczystość rozpoczęła się od Mszy świętej, którą
odprawił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Bogdan
Wojtuś – Biskup Senior Archidiecezji Gnieźnieńskiej
w asyście Proboszcza Witkowskiej Parafii ks. Stanisława
Goca przy koncelebrze Proboszcza Parafi pw. św.
Jakuba Ap. w Niechanowie ks. Andrzej Ziółkowskiego.
W nabożeństwie oprócz zacnych Jubilatów udział
wzięli także przedstawiciele władz samorządowych

oraz najbliżsi Jubilatów. Na zakończenie Eucharystii
małżonkowie otrzymali od ks. Biskupa specjalne
Błogosławieństwo oraz okolicznościowe dyplomy.
Następnie małżonkowie wraz z zaproszonymi
Gośćmi udali się do Centrum Kultury im. Krzysztofa
Szkudlarka, gdzie odbyła się druga część Jubileuszu.
Na wstępie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Alicja
Wentland przywitała Jubilatów i wszystkich przybyłych
Gości. Następnie głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo, który podziękował Jubilatom za przyjęcie
zaproszenia na uroczystość złotych oraz
diamentowych godów. Włodarz Gminy w swoim
wystąpieniu podkreślił przede wszystkim jak ważne
w życiu każdego małżeństwa są wzajemne:
zrozumienie i miłość. To one dają gwarancję długich
i owocnych lat wspólnego życia.
W dalszej części uroczystości dokonano aktu
dekoracji Dostojnych Jubilatów medalami, za
długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez
Prezydenta RP – Andrzeja Dudę. Pary otrzymały także
gratulacje i kwiaty.
Ten wyjątkowy dzień uświetnił dodatkowo występ
Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi”. Nie odbyło się bez
wspólnego „Sto lat”, po czym uczestnicy Uroczystości
zasiedli do wspólnego stołu. Był tort i okolicznościowy
toast.
Marlena Trzcińska

Kolejna wymiana polsko-niemiecka zakończona sukcesem

„Łączy nas sport” to hasło 24 polsko-niemieckiego
spotkania młodzieży, które odbyło się w dniach 10-15
września na terenie gminy zbiorowej Land Hadeln
w Niemczech, niedaleko ujścia Łaby. W spotkaniu
wzięli udział uczniowie klas gimnazjalnych oraz
ósmych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa
wraz z Dyrektorem szkoły Marianem Łukowskim
i nauczycielami języków obcych: Hanną Tyll-Kasprzak,
Elizą Marcinkowską, Joanną Rzetelską oraz młodzież
Schule am Dobrock z Cadenberge, której towarzyszyli
nauczyciele: Arne Gade, Julia Eickstädt
i przedstawiciel samorządu Karl-Heinz Linck.
Czas spędzony z młodzieżą z Cadenberge oraz jej
rodzinami był okazją do zacieśniania zawartych
podczas projektu w Polsce przyjaźni, odkrywania
zakątków Północnych Niemiec, poznawania kultury,
zwyczajów, rozwijania kompetencji komunikacyjnych,
nauki tolerancji i wrażliwości oraz kształtowania
pozytywnych relacji pomiędzy młodymi Polakami
i Niemcami. Obecny podczas powitania Burmistrz
Gminy Zbiorowej Land Hadeln, Harald Zahrte po raz
kolejny podkreślił, iż Polska i Niemcy nie zawsze żyły
w przyjaźni, a wolność i pokój nie są dane raz na
zawsze i to właśnie dzisiejsza młodzież, pamiętając
o tragicznych wydarzeniach sprzed kilkudziesięciu lat,
powinna przejmować odpowiedzialność za
kształtowanie wolnej, przyszłej Europy.
Tematem przewodnim tegorocznego spotkania
była integracja poprzez sport. Grupa polskoniemiecka brała udział w grach i zawodach
sportowych, podczas których pokonywała własne
słabości i lęki, osiągała sportowe sukcesy, ale również
uczyła się współpracy w zespole, wrażliwości i empatii.
Czas pomiędzy sportowymi zmaganiami uczniowie
spędzali na poznawaniu rodzin partnerów z Niemiec
i uroków landów Dolna Saksonia i Hamburg, bo
właśnie do tego miasta, będącego jednocześnie
samodzielnym krajem związkowym uczestnicy

wymiany wybrali się czwartego dnia projektu.
Młodzież z Witkowa poznała rys historii miasta, zabytki
znajdujące się na starówce, miasto spichrzów oraz
port. Niezwykle atrakcyjnym punktem programu było
też zwiedzanie wystawy „Dialog w ciszy”, której celem
było uwrażliwienie młodzieży na problemy osób
głuchoniemych oraz ukazanie innych sposobów
komunikowania się. Doświadczenie to przydało się
zapewne w grupie międzynarodowej, która nie
używając żadnego z języków świetnie dogadywała się
między sobą i z przewodnikiem, wyrażała emocje,
osiągała porozumienie.
Różnorodność programu spotkania
spowodowała, iż każdy z uczniów mógł znaleźć w nim
coś dla siebie. Zapytani o najciekawsze punkty
programu uczestnicy wymieniali pobyt u rodzin
gospodarzy, wizytę w Hamburgu, zwiedzanie wystawy
„Dialog w ciszy”, pobyt w szkole, spacer u ujścia Łaby
do Morza Północnego oraz dyskotekę pożegnalną.
Zadowoleni byli również opiekunowie i koordynatorzy,
którzy pobyt w zaprzyjaźnionej Szkole wykorzystali na
wymianę doświadczeń i rozmowy dotyczące dalszych
kierunków współpracy a po sześciu dniach zgodnie
mogli stwierdzić, iż kolejny wspólny projekt zakończył
się sukcesem.
Tegoroczna wymiana była dwudziestym czwartym
spotkaniem, które Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama
Borysa (dawniej gimnazjum) zorganizowała razem
z Schule Am Dobrock z Cadenberge. Projekty te nie
odbyłyby się bez wsparcia władz samorządowych:
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo oraz Burmistrza
Gminy Zbiorowej Land Hadeln, jak również
międzynarodowej organizacji Polsko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży, którzy dofinansowali
spotkania.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa

III Powiatowe Dni Cichociemnych w Witkowie

Cichociemni to legendarni polscy żołnierze,
szkoleni podczas II wojny światowej w Wielkiej Brytanii
i desantowani do okupowanej Ojczyzny.
Dla upamiętnienia męstwa i bohaterstwa
Cichociemnych, szczególnie tych z okolic Witkowa,
od trzech lat organizowane są Powiatowe
Dni Cichociemnych. Tegoroczne uroczystości
zaplanowane na terenie Powiatu gnieźnieńskiego
w całości odbywały się w Gminie Witkowo.
W piątek, czyli pierwszego dnia centralne
wydarzenia skupiły się na Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego
w Witkowie. To tu nastąpiła prezentacja urny
zawierającej symboliczne prochy ppor. Tadeusza
Jaworskiego ps. „Gont”. Tu też przybyli zaproszeni
Goście, przedstawiciele różnych rodzajów wojsk,
samorządowcy, rodziny Cichociemnych z terenu
Gminy i Miasta Witkowo, dyrektorzy placówek,
przedstawiciele organizacji i instytucji, nauczyciele
i uczniowie szkół, słowem wszyscy, którzy swoją
obecnością chcieli uczcić pamięć Cichociemnych.
Po krótkiej, choć niezwykle doniosłej i wzruszającej
uroczystości nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów przy
urnie ppor. „Gonta”.
Druga cześć dnia upłynęła już pod znakiem
namiotów promocyjnych jednostek wojskowych,
zlokalizowanych w centrum Witkowa na Skwerze im.
Stanisława Gaworzewskiego. Były one dostępne dla
szerokiej publiczności, i należy przyznać cieszył się
dużym zainteresowaniem.
Drugi dzień Powiatowych Dni Cichociemnych
zainaugurowała uroczysta Msza święta – żałobna
w intencji ppor. Tadeusza Jaworskiego. Miała ona
miejsce w kościele pw. św. Mikołaja w Witkowie.
Dla przypomnienia ppor. Tadeusz Jaworski to
witkowianin, Cichociemny – spadochroniarz Armii
Krajowej, zamęczony w KL Buchenwald.
Po Mszy nastąpił przemarsz na cmentarz parafialny
w Witkowie, gdzie odbyła się ceremonia odsłonięcia
tablicy upamiętniającej Cichociemnego. Została ona
zamontowana na grobie rodzinnym „Gonta”.

Trzeci dzień uroczystości rozpoczął się od
inscenizacji historycznej, ku pamięci rozstrzelanych
przez Niemców w dniu 15 września 1939 roku
Powstańców Wielkopolskich: Adama Szczepańskiego
oraz Franciszka Świerkowskiego. Następnie miała
miejsce Msza w kościele parafialnym pw. Wszystkich
Świętych w Mielżynie.
By podkreślić doniosłość tej ważnej uroczystości
patriotycznej, uczniowie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich
w Mielżynie przygotowali na tę okazję okolicznościowe
przedstawienie. Podczas uroczystego apelu z okazji
III Powiatowych Dni Cichociemnych, a także w związku
z przypadającą w tym roku rocznicą 100-lecia
Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz
w związku z 100. rocznicą wybuchu zwycięskiego
w skutkach Powstania Wielkopolskiego na szczycie
budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie
odsłonięto mural o tematyce powstańczej. Było to
ważne i niecodzienne wydarzenie, które stanowiło
jednocześnie podsumowanie tegorocznych
Powiatowych Dni Cichociemnych.
W tym miejscu warto dodać, że Patronat
Narodowy w Stulecie Odzyskania Niepodległości nad
III Powiatowymi Dniami Cichociemnych objął
Prezydent RP – Andrzej Duda.
Nie sposób wymienić z imienia i nazwiska wszystkich
zaangażowanych w organizację tego
przedsięwzięcia: sponsorów, przedstawicieli wojska,
uczniów, nauczycieli i wolontariuszy. Na pewno jednak
słowa uznania i ogromnych wyrazów szacunku należą
się pomysłodawcy i kuratorowi tego przedsięwzięcia –
Grzegorzowi Musidlakowi. Dziękujemy.
Marlena Trzcińska
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Brat Witold Wiśniewski
ponownie mistrzem
GP Raszkowa
W dniu 16.09.2018 zakończył się turniej GP
Raszkowa. Turniej składał się z 3 rund a każda runda ze
strzelania z pistoletu (rewolweru) i karabinu
czarnoprochowego.

Do łącznej klasyfikacji liczyły się oba wyniku
z każdej rundy. Mistrzem II Edycji Grand Prix Raszkowa
ponownie został brat Witold Wiśniewski.
Andrzej Malik

Awans zawodowy nauczycieli
21 sierpnia odbyły się w Urzędzie Gminy i Miasta
w Witkowie postępowania egzaminacyjne na
stopień awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego. Wniosek o wszczęcie postępowania
egzaminacyjnego złożyły 2 nauczycielki
kontraktowe: Sylwia Wiatrowska – nauczyciel
wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim
„Bajka” w Witkowie, Joanna Rzetelska – nauczyciel
języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1
im. Adama Borysa w Witkowie.

Powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
Komisja egzaminacyjna (w składzie Łukasz Scheffs –
przewodniczący – przedstawiciel organu

prowadzącego, Izabela Liebert-Jędroszkowiak –
przedstawiciel organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, Marian Łukowski – dyrektor placówki,
Ewa Skrzypska – dyrektor placówki, Arleta Nowak,
Maciej Plesiński – eksperci z listy ekspertów ustalonej
przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania) przeprowadziła egzaminy, podczas
których nauczyciele prezentowali swój dorobek
zawodowy oraz odpowiadali na pytania komisji.
Członkowie Komisji jednogłośnie uznali, że Pani Sylwia
Wiatrowska i Pani Joanna Rzetelska zdały egzamin na
stopień nauczyciela mianowanego. Gratulujemy.
Agnieszka Maciejewska

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1
Rok szkolny 2018/2019 rozpoczął się nieco później
niż zwykle, bo 3 września. Tego dnia uczniowie, ich
rodzice oraz nauczyciele wraz z Dyrekcją szkoły
uczestniczyli we Mszy świętej, a następnie
w uroczystym apelu. Podczas uroczystości dyrektor
Marian Łukowski przywitał całą brać uczniowską oraz
nowych uczniów z klas pierwszych i siódmych.

W swoim wystąpieniu Dyrektor nie zapomniał
o gronie pedagogicznym i pracownikach szkoły
oraz przedstawił nowe nauczycielki: Alicję Bogielczyk,
Małgorzatę Kubacką, Natalię Biesek
i wychowawczynię świetlicy Grażynę Flicińską.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian
Gadziński życzył wszystkim owocnej pracy w nowym
roku szkolnym. Wręczył również wyróżnienia
w Ogólnopolskim Konkursie „Zachowaj trzeźwy umysł”.
Nagrody otrzymali: Maciej Muszyński, Natalia Bethke,
Julia Mańkowska, Aleksandra Mańkowska.
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Borysa w Witkowie
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Sobota w nowej szkole
Klasy VII, które od tego roku szkolnego będą
kontynuować edukację w Szkole Podstawowej nr 1
im. Adama Borysa, spędziły sobotnie przedpołudnie
1 września ze swoimi nowymi wychowawcami.
W murach Szkoły powitała nowych uczniów
Wicedyrektor – Arleta Bekas. Później wszyscy poznali
Szkołę, rozkład sal, dowiedzieli się również ważnych
rzeczy o inauguracji roku szkolnego. Spotkaniom
towarzyszyły niezwykłe emocje – tyle już przecież
dobrego słyszeli o swojej nowej Szkole. Dzień
integracyjny zakończył się wspólnym wyjściem
na gminne obchody 79. rocznicy wybuchu II
wojny światowej. Razem z władzami gminy,
przedstawicielami różnych środowisk, Dyrekcją szkoły
i nauczycielami oddali hołd tym, którzy oddali życie
w obronie wolności Ojczyzny. To była prawdziwa
lekcja patriotyzmu. Nasi siódmoklasiści pełni wrażeń
pierwszy dzwonek w Szkole Podstawowej nr 1
im. Adama Borysa usłyszeli w poniedziałek, 3 września.
Jolanta Chyba

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2

3 września odbyła się inauguracja roku szkolnego
2018/2019. Na uroczystości spotkali się: Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego nr 2
w Witkowie – Bernadetta Nowak, Wicedyrektor –
Marzena Lemańczyk, nauczyciele, pracownicy
szkoły, uczniowie i licznie przybyli rodzice uczniów.
Swoją obecnością zaszczycili nas goście: Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński,
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Opieki Społecznej w Witkowie – Tadeusz Śliwecki oraz
przedstawiciele Rady Rodziców. Spotkanie
rozpoczęła Dyrektor Bernadetta Nowak, która
serdecznie powitała wszystkich zebranych.
Szczególnie ciepło powitani zostali najmłodsi
uczniowie z klas pierwszych. Przedstawiciele Rady
Rodziców na ręce wychowawców klas pierwszych
przekazali dla dzieci słodki upominek. Miłym
i wzruszającym momentem było pożegnanie
odchodzącej na emeryturę, Jolanty JakubasZawiślak, która za swoją wieloletnią pracę otrzymała
nagrodę wręczoną przez Burmistrza Gminy i Miasta

Witkowo. Po uroczystości wychowawcy klas wraz ze
swoimi uczniami udali się do sal lekcyjnych.
Wszystkim życzymy sukcesów i zadowolenia
w codziennej pracy.
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie
Więcej zdjęć na
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Dożynki w Mielżynie

III Pojedynek
Rad Sołeckich i Radnych

8 września odbyły się dożynki parafialno-wiejskie
w Mielżynie. Dożynki są piękną polską tradycją, kiedy
to wszystkim rolnikom składa się podziękowanie za
trud i chleb, który gości w naszych domach.

15 września przy świetlicy Wiejskiej w Jaworowie
odbył się III Pojedynek Rad Sołeckich i Radnych.
W szeregu przygotowanych specjalnie na ten
dzień konkurencji udział wzięły następujące Zespoły:
Czajki, Królewiec, Odrowąż, Mąkownica, Radni Rady
Miejskiej Witkowo oraz gospodarze Jaworowo
i gościnnie Kamionka i Ruchocin.

Tegoroczne uroczystości dożynkowe w Mielżynie
rozpoczęła Msza święta, a następnie barwny korowód
dożynkowy udał się na teren przy Świetlicy Wiejskiej.
Starostami tegorocznych dożynek byli: Renata
Jalowska rolniczka z Mielżyna i Dariusz Ulanowski rolnik
z Ruchocina. Tradycyjny obrzęd dożynkowy
przeprowadził Zespół Tańca Ludowego Gniezno,
działający przy Centrum Kultury „Scena to Dziwna”
w Gnieźnie.
Dzieci zabawiały wychowawczynie ze świetlicy
środowiskowej z mielżyńskiej szkoły – Patrycja Kokott,
Ewelina Zawodna oraz Marika Wróbel. Dzieci
malowała Alina Kowalik z Animator Centrum.
Nie brakowało także innych tradycyjnych atrakcji dla
dzieci i dorosłych. Dożynki prowadziła sołtys Gabriela
Szeszycka. Darmowy poczęstunek i zabawa taneczna
zakończyły uroczystość.
Organizatorami dożynek byli: Koło Gospodyń
Wiejskich z Mielżyna, Rada Sołecka z Mielżyna
i Ruchocina oraz Radny Rady Miejskiej – Adam
Kowalski.
Podziękowania dla wszystkich, którzy wspomogli
tegoroczne dożynki pod względem finansowym,
rzeczowym, jak i poświęcając swój czas składają
Organizatorzy.

W każdym zespole obowiązkowo brała udział
kobieta.
Klasyfikacja końcowa przedstawiała się
następująco:
I miejsce – Jaworowo 120 pkt,
II miejsce – (po dogrywce) Odrowąż 118 pkt, + 1 pkt,
III miejsce – Czajki 118 pkt,
IV miejsce – Radni Rady Miejskiej Witkowo 104 pkt,
V miejsce – Mąkownica 76 pkt.
Pierwsze trzy drużyny otrzymały puchary
ufundowane przez Europosłankę – Krystynę Łybacką.
Pozostałe drużyny otrzymały statuetki ufundowane
przez Radę Sołecką w Jaworowie.
Ponadto odbyły się także konkurencje sportowe
dla pozostałych uczestników tego Festynu.
Dodatkowo przygotowano osobne konkurencje dla
dzieci i osób starszych.
Dla mieszkańców i przybyłych Gości była
darmowa grochówka oraz kiełbasa z ogniska.
Osobne podziękowanie kieruje dla Sylwii Pieszak
i Anny Bykowskiej za ufundowanie darmowej
grochówki i pomoc w organizacji imprezy.

Gabriela Szeszycka

Krzysztof Bykowski

Promyk w Sarbinowie Morskim
Od 29 sierpnia do 12 września Zarząd „PROMYKA”
po raz kolejny zorganizował dla członków
i sympatyków Stowarzyszenia turnus rehabilitacyjnowypoczynkowy w nadmorskim Sarbinowie w Ośrodku
„Jagoda”.
Z pobytu skorzystało 60 uczestników, którzy
zażywali między innymi masaży, kąpieli wodnych,
naświetlań oraz gimnastyki.
W trakcie turnusu zorganizowano wycieczkę oraz
rejs statkiem, „Wiking” do Kołobrzegu.
Pogoda w trakcie pobytu dopisała, wszyscy
uczestnicy wrócili zadowoleni.
Bożena Marecka

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu
„Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie”
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Witkowie ogłasza nabór do projektu
pt. „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych
w Witkowie”, współfinansowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.2.
Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.
Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc usług
społecznych dla osób niesamodzielnych poprzez
utworzenie dziennej formy usług opiekuńczych (Klub
Seniora), rozwój usług specjalistycznych oraz wsparcie
opiekunów faktycznych w okresie od 3 września 2018 r.
do 31 sierpnia 2021 r.
Uczestnikami projektu mogą być:
Osoby starsze niesamodzielne (zgodnie
z regulaminem konkursowym) powyżej 60 roku życia
zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Witkowo,
zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
(zgodnie z definicją zawartą w wytycznych w obszarze
włączenia społecznego), a także opiekunowie osób
niesamodzielnych.
Projekt przewiduje realizację następujących form
wsparcia:
ź utworzenie Klubu Seniora w tym: zajęcia z zakresu
kultury sportowej, warsztaty wokalne i muzyczne,
warsztaty plastyczne i malarskie;
ź wsparcie opiekunów faktycznych osób
niesamodzielnych poprzez spotkania z geriatrą;
ź zajęcia z rehabilitantem dla osób korzystających
już z usług opiekuńczych,

zakup pudełek życia zawierające najistotniejsze
informacje dotyczące sytuacji zdrowotnej,
ź zakup opasek telemedycznych jako element
teleopieki.
Rekrutacja do projektu trwa do 19 października
2018 r.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie
prosimy o zgłaszanie się do Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie ul. Polna 4a,
62-230 Witkowo od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 – 15.00
Wzory dokumentów, druków i formularzy
rekrutacyjnych są dostępne w siedzibie MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie,
ul. Polna 4a, 62-230 Witkowo oraz na stronie
internetowej: www.witkowo.pl, www.opswitkowo.pl
www.ops.witkowo.biuletyn.net.
Wojciech Mól
ź

Ogłoszenie
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
i gospodarczym, położonej w Witkowie przy
ul. Strzałkowskiej 7, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 402 o pow. 1321 m²,
uregulowanej w księdze wieczystej KN1S/00018812/2,
stanowiącej własność Gminy Witkowo.
Nieruchomość położona jest u zbiegu drogi gminnej
ul. Szkolnej i drogi wojewódzkiej Gniezno-Wólka,
zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
jednokondygnacyjnym z poddaszem częściowo
użytkowym o pow. wewnętrznej budynku 68,39 m2 (parter
– 45,81m2, poddasze 19,90 m2, podpiwniczenie 2,68m2)
i budynkiem gospodarczym o pow. 24,22 m2. Budynek
mieszkalny obecnie nieużytkowany, w złym stanie
technicznym, o znacznym stopniu zdewastowania,
wymaga kapitalnego remontu (rok budowy 1910).
Budynek gospodarczy kwalifikuje się do rozbiórki. Działka
ewidencyjne posiada regularny kształt – prostokąt.
W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
uzbrojenie techniczne działki to: energia elektryczna,
woda z wodociągu miejskiego, kanalizacja sanitarna, gaz
ziemny w otoczeniu nieruchomości.
Cena wywoławcza wynosi 130.000,00 zł
Wadium wynosi 26.000,00 zł
Sprzedaż gruntu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) jest zwolniona
z podatku VAT.
Nieruchomość stanowiąca działkę oznaczoną
geodezyjnie nr 402 jest położona w centralnej strefie
miasta wpisanej do rejestru zabytków województwa
wielkopolskiego tworzącej historyczny układ
urbanistyczny Witkowa pod nr 693/Wlkp/A, na terenie nie
objętym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. W obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Witkowo, działka oznaczona jest
symbolem A_R- teren wielofunkcyjnej zabudowy
w obszarze miasta. W ewidencji gruntów stanowi teren
oznaczony symbolem B –tereny mieszkaniowe.
Przetarg odbędzie się 10 października 2018 r. o godz. 1200
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy
ul. Gnieźnieńskiej 1, w sali nr 1.
1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest
obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie
stanowi przedmiotu jakichkolwiek zobowiązań i nie ma
przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium na konto Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie
nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 w terminie do dnia
5 października 2018r .
3. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazać:
- osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość
(dowód osobisty lub paszport),
- osoby prawne – aktualny wypis z właściwego rejestru
oraz umocowanie do zaciągania zobowiązań w imieniu
i na rzecz osoby prawnej,
- małżonek zamierzający samodzielnie licytować
nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego –
pełnomocnictwo współmałżonka obejmujące zgodę na
licytacje.
- dowód wpłaty wadium,
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg
wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po
zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni od
zamknięcia przetargu na wskazane konto bankowe.
Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło
w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy Witkowo.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
5. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed
przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu
się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach
i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
6. Sprzedaż prawa własności nieruchomości odbywa się
na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.
Ewentualne wznawianie granic odbywa się staraniem i na
koszt nabywcy.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników,
jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
z tym, że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny
wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
8. Wybrany nabywca zobowiązany jest do uiszczenia
ustalonej ceny nabycia przed zawarciem aktu
notarialnego.
9. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz
ujawnieniem praw własności w księdze wieczystej ponosi
nabywca.
10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu
organizator może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
11. Szczegółowych informacji o nieruchomościach
będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie,
ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15, tel. (61) 477-81-94, wew. 13.
12. Nieruchomość można oglądać po uprzednim
uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu
GiM Witkowa tel. 61 4 778-194 wew. 13.
Anita Frańczak

Gminne akcje profilaktyczne

Dane kontaktowe

Gmina i Miasto Witkowo w 2018 roku przystąpiła
i realizuje program Ogólnopolskiej 18. Edycji „ZACHOWAJ
TRZEŹWY UMYSŁ” oraz do kampanii „ODPOWIEDZIALNY
KIEROWCA – 2018”, w których bierze udział ponad 2000
miast i gmin w Polsce. Partnerami akcji są m.in.:
Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, Ministerstwo
Edukacji Narodowej oraz Komendant Główny Policji.

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

Główny cel Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
w 2018 roku to kształtowanie pozytywnych wyborów
życiowych dzieci i młodzieży, budowanie poczucia
własnej wartości, nauka samooceny i doskonalenia
umiejętności pozytywnego myślenia oraz wspieranie
działalności wychowawczej placówek oświatowych
w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol,
papierosy, dopalacze, narkotyki).
Tematyka 18. Kampanii zwraca szczególną uwagę na
kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających
ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak:
umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie
własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kreatywność,
kulturę osobistą oraz gotowość podejmowania inicjatyw.
W w/w kampaniach biorą udział: 1. Gminna Komisja
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców
Wielkopolskich w Mielżynie 4. Szkoła Podstawowa nr 2
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie 5. Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Gorzykowie 6. Komisariat Policji
w Witkowie.
W ramach tegorocznej kampanii zorganizowano
konkurs plastyczno-literacki „AUTOPORTRET”. Wśród
laureatów znaleźli się uczniowie placówek oświatowych
z terenu Gminy i Miasta Witkowo w osobach: 1. Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie –
Aleksandra Mańkowska, Julia Mańkowska i Maciej
Muszyński. 2.Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa
Polskiego w Witkowie – Nikola Szubczyńska i Dominika
Bethke.
W/w uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy
i nagrody książkowe, które zostały wręczone na
uroczystych apelach szkolnych.
Stanisław Antoszczyszyn
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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
www.ops.witkowo.biuletyn.net
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.biblioteka-witkowo.com.pl, www.biblioteka.witkowo.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

