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Uroczystość „PAMIĘCI SKOWRONA!” w 20. rocznicę śmierci Józefa Skowrona
W dniu 16.08.2015 r. mieszkańcy Gminy Witkowo, rodzina, znajomi, zaproszeni 

goście uczcili pamięć sierżanta pilota Józefa Skowrona w jego 20. rocznicę 

śmierci. Uroczystość rozpoczęła się uroczystą Mszą św. Koncelebrowaną przez 

Kapelana Wojska Polskiego ks. ppłk. Piotra Gibasiewicza oraz Proboszcza 

Witkowskiej Parafii Księdza Stanisława Goca.

Ksiądz Kapelan w homilii mówił między 

innymi o patriotyzmie nawiązując do 

życiorysu i służby Józefa Skowrona, do Cudu 

nad Wisłą i do Święta Wojska Polskiego.

Po Mszy św. nastąpił przemarsz pocztów 

sztandarowych, Wojskowej Asysty Honorowej, 

Dowództwa 3 .  Skr zyd ła  Lo tn i c twa  

Transportowego, 33. Bazy Lotnictwa 

Transpor towego w Powidzu,  władz 

samorządowych, delegacji z zakładów pracy, 

p lacówek oświatowych,  organizac j i  

pozarządowych, grup rekonstrukcyjnych 

i wojskowej orkiestry dętej na cmentarz.

Dalsza uroczystość nad grobem śp. Józefa 

Skowrona przebiegała wg. Ceremoniału 

wojskowego.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 

Krzysztof Szkudlarek w czasie swojego 

wystąpienia mówił między innymi o potrzebie 

przywrócenia Józefa Skowrona pamięci 

z b i o r o w e j  m i e s z k a ń c ó w  W i t k o w a  

i pielęgnowaniu jej dla potomnych. Dzisiejsze 

spotkanie przy grobie Józefa Skowrona jest 

dowodem na to, że należy pamiętać 

o bohaterach. Dwudziesta rocznica śmierci 

Józefa Skowrona jest okazją nie tylko do 

refleksji, ale także do wspomnień; 

wspominamy Jego dokonania, Jego odwagę, 

Jego osobę. Józef Skowron jest dla nas 

bohaterem. Bycie patriotą w dwudziestym 

pierwszym wieku nie wymaga heroicznych 

czynów, ale wymaga od nas życia z pewnymi 

zasadami i to właśnie my pielęgnujemy, 

kultywujemy tradycje i historię narodu 

polskiego(…).

Następnie na grobie śp. J. Skowrona 

delegacje złożyły kwiaty, odbył się Apel 

Pamięci i oddana została salwa honorowa.

N a  z a k o ń c z e n i e  u r o c z y s t o ś c i  

podziękowanie w imieniu rodziny złożyła 

Pani Stefania Skowron - żona śp. Józefa 

Skowrona.

Uroczystość odbyła się przy dużym, 

osobistym zaangażowaniu Pana Grzegorza 

Musidlaka. Patronat Honorowy nad 

uroczystością objął Minister Obrony 

Narodowej Pan Tomasz Siemoniak. 

Partnerstwo Strategiczne: Dowództwo 

3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego 

w Powidzu ,  Dowódz two  33 .  Bazy  

Lotnictwa Transportowego w Powidzu. 

Współorganizatorami byli: Burmistrz Gminy 

i Miasta Witkowo, Stowarzyszenie Przyjaciół 

Szkoły w Witkowie i Towarzystwo Pamięci 

Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Koło 

nr 6 w Gnieźnie.

Józef Skowron urodził się 24 stycznia 

1917 roku w Ostrowitem Prymasowskim. 

Służbę wojskową rozpoczął w 1937 r. 

w Poznaniu w 3. Pułku Lotniczym. W stopniu 

kaprala został oddelegowany na dalsze 

szkolenie do Szkoły Lotniczej w Dęblinie. 

Po wybuchu II wojny światowej wraz ze Szkołą 

Lotniczą został internowany na Węgrzech, 

a poprzez Francję przedostał się do Wielkiej 

Brytanii. Tam po ukończeniu odpowiednich 

szkoleń w 1942roku otrzymuje stopień 

Warrant Officer i przydział służbowy do 

Dywizjonu Bombowego 300 im. Ziemi 

Mazowieckiej. Do roku 1944 latał jako 

dowódca siedmioosobowej załogi na 

samolotach bombowych.

Następnie został przeniesiony na 

Ś r o d k o w y  W s c h ó d  d o  l o t n i c t w a  

Transportowego, jako pilot w transporcie 

maszyn i sprzętu. Loty transportowe 

wykonywał do roku 1946.

Do Polski Józef Skowron powrócił 

w kwietniu 1947 r.. Za udział w II wojnie 

światowej został odznaczony wieloma 

odznaczeniami brytyjskimi i polskimi. Między 

innymi: Srebrnym Krzyżem Orderu 

Wojennego Virtuti Militari klasy V, trzykrotnie 

Krzyżem Walecznych, dwukrotnie Medalem 

Lotniczym. Józef Skowron zmarł 17 sierpnia 

1995 roku. Został pochowany z honorami 

wojskowymi na Cmentarzu Parafialnym 

w Witkowie.

(M.G.)

Zeskanuj zamieszczony fotokod telefonem komórkowym lub tabletem aby przejść do galerii

Więcej zdjęć znajdą państwo na www.witkowo.pl/galeria
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Narada Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli

I tak: 

Pan Marek Biadasz - Prezes Spółdzielni 

Kółek Rolniczych w Witkowie przedstawił 

informację dot. przygotowania Spółdzielni do 

kampanii żniwnej w 2015r. Przedstawił też 

ceny na usługi żniwne. 

Informację dot. przygotowania Gminnej 

Spółdzie ln i  „Samopomoc Chłopska” 

w Witkowie do kampanii żniwnej w 2015r. 

omówił Pan Kazimierz Zamiar - Prezes 

Spółdzielni. 

Uczestnicy narady zapoznali się 

z p rezen tac ją  mu l t imed ia lną  do t .  

Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Spółka 

Jawna „INTER VAX” - Wacław Górny ze Żnina.

Rolę i miejsce sołectw w Strategii Rozwoju 

Stowarzyszenia „Światowid” na lata 2014-

2020 omówiła Pani Katarzyna Jórga członek 

Zarządu Stowarzyszenia „Światowid”.

Pan Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz GiM 

zapoznał zebranych z planowanymi w 2015r. 

inwestycjami.

Ponadto omówiono sprawy związane 

z organizacją Gminnych Dożynek - Witkowo 

2015r.

Sołtysi zapoznali się też z informacją na 

temat realizacji Funduszu Sołeckiego.
(B.R.M.)

W dniu 7 lipca 2015 r. w sali Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie odbyła się 
narada Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli, Przewodniczących Kół 
Gospodyń Wiejskich oraz Prezesów Kółek Rolniczych. Tematem spotkania były 
m.in. sprawy związane z akcją żniwną. 

Starostowie Dożynek Gminnych - Witkowo 2015

Pani Ewa Jastrzębska wraz z mężem Piotrem prowadzi gospodarstwo rolne od 1994 roku. 

Mieszkają w Gorzykowie, oboje mają wykształcenie rolnicze.

Posiadają dwóch synów w wieku 20 i 15 lat.

Aktualnie gospodarują na 66 ha użytków rolnych w dobrych klasach bonitacyjnych na terenie 

gminy Witkowo i Września.

Produkcja roślinna to pszenica, rzepak, kukurydza na ziarno i zielonkę oraz inne zboża na 

paszę. Trzy pierwsze uprawy to produkty towarowe. Średnio rocznie sprzedawane jest 200 ton 

pszenicy, 100 ton rzepaku i 70 ton ziarna kukurydzy.

Produkcja zwierzęca to produkcja żywca wołowego. Stan średnio roczny opasów to 70 sztuk. 

Sprzedaż żywca wołowego to około 28 ton rocznie.

Gospodarstwo dysponuje prawie kompletnym sprzętem rolniczym do prowadzenia produkcji, 

z usług korzysta jedynie przy siewie i zbiorze kukurydzy.

Mąż dzisiejszej starościny w ubiegłym roku otrzymał odznakę branżową MRiRW „Zasłużony 

dla Rolnictwa”. Pani Ewa jest aktywną członkinią KGW.

Poza dopłatami obszarowymi gospodarstwo nie korzystało z funduszy unijnych.

Pan Marek Kuczyński prowadzi gospodarstwo rolne w Małachowie Wierzbiczany od 2008 

roku. Ma wykształcenie wyższe ekonomiczne. Gospodarstwo otrzymał od rodziców, Wojciecha 

i Ewy, którzy przeszli na unijną rentę strukturalną.

Następnie Pan Marek skorzystał z unijnej premii „Ułatwienie startu młodym rolnikom”, za 

którą kupił ciągnik rolniczy.

Gospodaruje na obszarze 16,5 ha użytków rolnych w dobrych klasach bonitacyjnych. Uprawia 

zboża, rzepak i buraki cukrowe. Dobre gleby, właściwa agrotechnika i doświadczenie pozwalają 

osiągać ponad przeciętne plony. Natomiast w produkcji zwierzęcej produkuje żywiec wieprzowy-

10 ton i wołowy-6 ton oraz mleko-20000 l.

Gospodarstwo wyposażone jest w kompletny park maszynowy i nie korzysta z usług 

mechanizacyjnych.

(B.R.M.)

W tym roku zaszczytną funkcję Starostów Dożynkowych, będą pełnić: Pani Ewa 
Jastrzębska - Starościnia Dożynek Gminnych oraz Pan Marek Kuczyński - 
Starosta Dożynek Gminnych. Dożynki Gminne odbędą się w niedzielę 23 
sierpnia. Poniżej prezentujemy kilka informacji o bohaterach nadchodzącego 
wydarzenia.



   8-2015   8-2015  str. 4str. 4

Festyn z okazji Dnia Mielżyna 
Po raz piąty odbył się Festyn z okazji Dnia Mielżyna organizowany przez KGW, 

Radę Sołecką i OSP w Mielżynie. Wśród gości nie zabrakło Posła Zbigniewa 

Dolaty, Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Krzysztofa Szkudlarka, jego zastępcy 

M. Gadzińskiego, Radnego Rady Powiatu Andrzeja Kwapicha, Radnych Rady 

Miejskiej: M. Walczaka, A. Kowalskiego, Ł. Grabowskiego, M. Andrzejaszek, 

Z-cy Dowódcy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego płk Dariusza Płócennika, 

Szefa Sztabu 33. Bazy Lotnictwa Transportowego ppłk Jacka Liszewskiego, 

Inspektora UGiM  A. Kwapich, Dyrektor Szkoły w Mielżynie Urszuli Potaś, 

Prezesa OSP Mielżyn Artura Dobrychłop, Przewodniczącej Rady Rodziców Justyny 

Bondalskiej. Na festyn licznie przybyli mieszkańcy Mielżyna i okolic. 

 Festyn był bogaty w bezpłatne atrakcje dla 

dzieci. Rozstrzygnięty został również konkurs 

plastyczny pt: „Mielżyn w moich oczach”. 

Nagrody ufundowało między innymi 

Starostwo Gnieźnieńskie oraz Gmina Witkowo 

w ramach Funduszu Sołeckiego. Dużym 

zainteresowaniem cieszył się pokaz 

Wojskowej Straży Pożarnej z 33. Bazy 

Lotnictwa Transportowego w Powidzu. 

Prezentowany był ciężki wóz ratowniczo-

gaśniczy zwany lotniskowym. Pokaz składał 

się z 2 części: statycznej w czasie której był 

omawiany sprzęt i praktycznej polegającej na 

zaprezentowaniu możliwości pojazdu 

w formie podania wody przez działka w czasie 

jazdy. Festyn w miłej atmosferze przy muzyce 

trwał do późnych godzin nocnych . 

W czasie trwania festynu zbieraliśmy 

pieniążki na pomoc dla małej mieszkanki 

Gmint Witkowo Mai dla której uzbieraliśmy 

216 zł .
(M.P.)

Wycieczka do Warszawy
4 sierpnia 2015 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie zorganizowała wycieczkę do Warszawy dla grupy 50 

mieszkańców gminy Witkowo i Niechanowo. 
zabytków można było się schować przed 

piekącym słońcem. 

Kolejne kroki powiodły na Stadion 

Narodowy. Tam wróciły siły, zwłaszcza 

najmłodszej grupie, która biegała po tarasie 

widokowym i podziwiała wielkość kompleksu. 

Po obejrzeniu Stadionu zwiedzający udali 

się na Krakowskie Przedmieście. Tam mieli 

okazję obejrzeć z bliska budynek Pałacu 

Prezydenckiego ze  zmianą warty przy Pałacu 

oraz pozostałe zabytki znajdujące się na 

Rynku i w pobliżu Zamku Królewskiego. 

Po obiedzie i lodach grupa udała się pod 

Grób Nieznanego Żołnierza oraz do Ogrodu 

Saskiego, gdzie zakończyło się zwiedzanie 

stolicy.  

P o m i m o  a f r y k a ń s k i c h  u p a ł ó w  

i wycieńczenia, zwiedzający powrócili do 

domów zadowoleni. 
(na)

 Opiekunami grupy byli: Magdalena Szuba 

-  Dyrek to r  B iu ra  Pos ła  Tadeusza  

Tomaszewskiego  oraz Tomasz Kuliński - 

Komendant Gminny Związku OSP RP 

w Witkowie.

Turyści swoje pierwsze kroki w Warszawie 

skierowali w stronę budynków sejmowych.   

 W gmachu Sejmu spotkali się z Posłem 

Ta d e u s z e m  To m a s z e w s k i m ,  k t ó r y  

przygotował pogadankę we Wszechnicy 

Sejmowej, opowiadając o działalności posłów i 

senatorów, procesie stanowienia prawa oraz 

aktualnie toczących się debatach sejmowych.

Po rozmowie poseł  Tomaszewski 

oprowadził grupę po korytarzach sejmowych, 

pokazując i omawiając funkcjonowanie 

klubów poselskich. Udało się również  zwiedzić 

budynek Senatu oraz gabinet Wicemarszałka 

Sejmu Jerzego Wenderlicha.  Następnie po 

ponad godzinnym przysłuchiwaniu się 

obradom posłów, zwiedzający udali się do 

Łazienek Królewskich, gdzie w cieniu 
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Współzawodnictwo 
 Tradycją naszej Biblioteki stały się organizowane od lat konkursy pod hasłem 

„Witkowo - moje miasto” oraz „Zostań mistrzem ortografii”. Podobnie jak 

w latach ubiegłych, konkursy organizowane są w dwóch kategoriach wiekowych. 

burmistrz pan Krzysztof Szkudlarek podczas 

obchodów 25 Rocznicy Odrodzenia 

Samorządu Terytorialnego.
Drugi z konkursów ma na celu 

promowanie poprawnej polszczyzny 

i zachęcenie do pogłębiania znajomości 

ortografii. W dniach 16 i 17 czerwca uczestnicy 

mieli możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu 

udało im się opanować zasady pisowni i wziąć 

udział w rywalizacji. Jako pierwsi przystąpili 

uczniowie szkół podstawowych. Zasady 

konkursu są podobne w obu grupach. 

Nauczyciel - polonista dyktuje dwa teksty 

dostosowane do wieku uczestników. Następnie 

uczniowie mają czas na dokonanie korekty. 

Potem prace zostają zebrane i komisja 

sprawdza i wyłania laureatów.

W tegorocznym konkursie, w kategorii 

szkół podstawowych, mistrzem ortografii 

został Dawid Groblewski - uczeń kl. VI b 

Szkoły Podstawowej w Witkowie, II 

miejsce zdobyła Olga Kozłowska - 

uczennica kl. VI Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej w Gorzykowie, III miejsce 

zajęła Hanna Kiełczewska - uczennica 

klasy V - SP Mielżyn.

W kategorii szkół gimnazjalnych 

I miejsce i tytuł mistrza ortografii 

zdobyła Magdalena Piechocka - 

uczennica kl. - III Gimnazjum 

w Mielżynie, II miejsce zajęli: 

Katarzyna Pokora - kl. III f i Mateusz 

Czapliński - kl. IIe Gimnazjum 

w Witkowie i III miejsce wywalczyła 

Luiza Łazinka - uczennica kl. III 

Gimnazjum w Mielżynie.

Nagrody laureatom wręczył burmistrz pan 

Krzysztof Szkudlarek podczas obchodów Dni 

Witkowa, a na zakończenie roku szkolnego 

wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali 

pamiątkowe dyplomy.

(W.G.)

I d e ą  p i e r w s z e g o  z  n i c h  j e s t  

rozpowszechnianie historii naszej gminy 

i zachowanie w pamięci tych, którzy ją 

tworzyli. Jako pierwszych zaprosiłyśmy 

uczniów szkół podstawowych. W dniu 12 

czerwca do r ywal izac j i  pr zys tąp i l i  

przedstawiciele Szkoły Podstawowej 

w Witkowie oraz Mielżynie, a 15 - 

gimnazjaliści naszej gminy. Zadaniem 

uczestników było udzielenie pisemnych 

odpowiedzi na 10 pytań dotyczących historii 

i dnia dzisiejszego Gminy Witkowo. 

Ze względu na 25 Rocznicę Odrodzenia 

Samorządu Terytorialnego, konkurs 

obejmował ten przedział czasowy. 

Po upływie przewidzianego regulaminem 

czasu prace zebrano, sprawdzono i wyłoniono 

laureatów. 

W kategorii szkół podstawowych 

zwyciężył Oskar Frejda uczeń kl. VI 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Mielżynie, II miejsce wywalczyli: 

Krystian Juszczak uczeń kl. VI a ze 

Szkoły Podstawowej w Witkowie oraz 

Aleksandra Płatek, Kamil Nowaczyk 

i Szymon Jaroszewski - uczniowie 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Mielżynie, III miejsce zdobył 

Mateusz Milarski - uczeń kl. VIc ze 

Szkoły Podstawowej w Witkowie.

W kategorii szkół gimnazjalnych I 

miejsce zdobył Jakub Dzięcielak, II - 

Wiktor Sadowski - obaj są uczeniami kl. IIb 

w Witkowie, III miejsce wywalczył Szymon 

Słowiński uczeń klasa III w Mielżynie. 

Nagrody laureatom wręczył 18 czerwca 

W dniu 25.07.2015r.  Zarząd „PROMYKA” zorganizował po raz kolejny 

wycieczkę do Ślesina w celu poznania Ośrodka Wypoczynkowego, a główną 

atrakcją był rejs po jeziorze statkiem „PAWEŁEK”. 

W wycieczce udział wzięło 45 osób. Pogoda zaskoczyła uczestników burzą, mimo to 

wszyscy będą mile wspominać wyjazd. 
(B.M.)

„PROMYK” w Ślesinie

W dniach od 16.05 2015r. do 29.05.2015r. Zarząd „PROMYKA” zorganizował 

turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy w nadmorskim Sarbinowie,  w Ośrodku 

„JAGODA”. 

Kolejną wycieczką był wyjazd do 
„Ogrodów Marzeń” w Dobrzycy, gdzie można 
było podziwiać ogrody tematyczne. 

Pogoda była zmienna, pomimo to wszyscy  
uczestnicy wrócili zadowoleni i uśmiechnięci  
z nadzieją na następny wyjazd za rok.

(B.M.)

„PROMYK” w Sarbinowie Morskim

Z pobytu  skorzystało 45 osób. Członkowie 
mogli korzystać z zabiegów m.im. masaży, 
kąpieli  wodnych, naświetlania oraz 
gimnastyki. W trakcie turnusu zorganizowano 
wycieczkę do Kołobrzegu- rejs  „Wikingiem”  
po  mor zu ,  zw iedzan ie  Tr zę sa cza ,  
Międzyzdrojów- muzeum figur woskowych 
i wyspy Wolin.
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W listopadzie 2014r. rozpoczęła się 

II edycja projektu e-Szkoła Cyfrowa 

Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan 

i miała swój finał 30 maja 2015r. 

Do projektu zgłosiło się 21 chętnych uczniów: 

Oskar Filipowiak, Wiktoria Grześkowiak, 

Oliwia Jaroszewska, Klaudia Kerber, Dominik 

Krysiak, Wojciech Nowacki, Martyna Papuga, 

Zuzanna Rachelska, Daria Wierzbicka, Sandra 

Wybiera, Weronika Prabucka, Kacper 

Bartkowiak, Gracjan Broniecki, Wiktoria 

Bysikiewicz, Kinga Dałek, Norbert Goliński, 

Igor Golonka, Zuzanna Łyskawińska, Julia 

Marysiak, Oliwer Olejniczak i Samuel 

Walczykiewicz nad którymi opiekę sprawowali 

Katarzyna Pawluk-Kotecka i Mariusz 

Zborowski. Przypomnijmy, że celem 

projektu było promowanie naszego 

regionu i odnalezienie najciekawszych 

i najwybitniejszych bohaterów z nim 

związanych. Wybór postaci do biogramów nie 

był łatwy. Decydując się na osoby: Jana 

Witkowskiego, Stanisława Gaworzewskiego, 

Franciszka Łyskawę i ks. Bronisława 

Kaźmierczaka, chcieliśmy kontynuować 

pisanie o postaciach związanych z historią 

naszego miasta, pokazać jakimi autorytetami 

moralnymi były te osoby. 

Poszukiwanie materiałów rozpoczęliśmy 

od nawiązania kontaktów z rodzinami 

bohaterów, z osobami które ich znały bądź 

wiedziały o nich z opowiadań swoich 

przodków. Tym sposobem pozyskaliśmy 

ciekawe pamiątki i informacje otwierające 

nowe możliwości poszukiwań. Wycieczka do 

Gniezna do tamtejszego Archiwum 

Pańs twowego wnios ła  umie ję tnośc i  

p o s ł u g i w a n i a  s i ę  n a z e w n i c t w e m  

obowiązującym w archiwum i wyszukiwania 

informacji. Pan dyrektor archiwum - Marek 

Szczepaniak opowiedział nam o swojej pracy 

i o zbiorach które zostały zgromadzone 

w Gnieźnie. Udostępnił nam księgi 

me ldunkowe  W i tkowa ,  w  k t ó r y ch  

odna l e ź l i śmy  na s zy ch  boha t e rów.  

Poszukiwania informacji skierowały nas 

również do Archiwum Archidiecezjalnego 

w Gnieźnie, Muzeum Regionalnego im. Dzieci 

Wrzesińskich we Wrześni i Sali Historii. Wiele 

informacji udało się pozyskać drogą 

korespondencji z Centralnego Archiwum 

Wojskowego w Warszawie, z Archiwum Akt 

Nowych, z Muzeów Obozów Koncentracyjnych 

w Buchenwaldzie, Sachsenhausen i Dachau. 

Szukaliśmy też w zasobach Wielkopolskiej 

Biblioteki Cyfrowej i w literaturze. 

Cieszymy się, że poprzez udział 

w projekcie poszerzyliśmy wiedzę o regionie, 

poznaliśmy ciekawych mieszkańców naszej 

gminy, nawiązaliśmy kontakty i spotykaliśmy 

się z rodzinami naszych bohaterów, 

dotarliśmy do interesujących materiałów 

W Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie ...
i zdjęć. Ważne dla nas jest też to, że mogliśmy 

opublikować w Internecie biogramy tych osób, 

osób nietuzinkowych związanych z naszą 

gminą: (w I edycji projektu) Adama Borysa, 

Stanisława Marcelego Połczyńskiego, 

Józefa Skowrona, Ignacego Karola 

Knasta, (w II edycji) Jana Witkowskiego, 

S tan i s ł awa  Gawor zewsk iego ,  

Franciszka Łyskawy i ks. Bronisława 

Kaźmierczaka. Z efektami naszej pracy 

m o ż n a  z a p o z n a ć  s i ę  n a  s t r o n i e  
www.encyklopediawielkopolan.pl 

wybierając w wyszukiwarce Witkowo. 

Życzymy miłej lektury. 

Jeszcze raz pragniemy podziękować 

osobom prywatnym, mieszkańcom naszej 

gminy, które zaangażowały się w pomoc przy 

twor zen iu  b iogramów,  dz ie l i ły  s ię  

wspomnieniami i pamiątkami. Dziękujemy 

paniom Stefanii Skowron, Stanisławie 

Kiełczewskiej, Ludce Łyskawie (Holandia) oraz 

panom Jer zemu Miko ła jewsk iemu,  

Tomaszowi Deskowskiemu, Marianowi 

Mielcarkowi, ks. proboszczowi Stanisławowi 

Goc. 

R ó w n i e ż  w  l i s t o p a d z i e  2 0 1 4 r.  
przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego 

Konkursu „Baw się i ucz! Świetlica 

szkolna przyjazna uczniowi”. Komitetem 

organizacyjnym konkursu było Studium 

P r a w a  E u r o p e j s k i e g o ,  a  c e l e m  

zaprezentowanie świetlicy szkolnej jako 

miejsca do nauki i zabawy. Przyjęliśmy na 

siebie 10 zadań, których wykonanie było 

oceniane punktowo przez jury w skali od 1 do 

10. Warunkiem otrzymania tytułu „ Baw się 

i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi” 

było uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 

zadań. Do 30 kwietnia 2015r. udało się nam 

zrealizować wszystko, napisać oraz przesłać 

szczegółowe sprawozdania do jury konkursu 

wraz z załącznikami potwierdzającymi 

realizację (zdjęcia dokumentujące wytwory 

uczniów, wystawy prac i fotografii, ogłoszenia 

o konkursach, przykładowe karty pracy dla 

uczniów, krzyżówki, test wiedzy itd.). 

Odnieśliśmy wielki sukces uzyskując 

maksymalną liczbę punktów za każde 

z 10 zadań :  1 .  Zorganizowanie  

przedstawienia na podstawie wspólnie 

wybranej bajki/opowiadania. Praca 

nad ciałem, głosem i przestrzenią. 

2. Przeprowadzenie debaty uczniowskiej nt. 

Zdrowie na talerzu zakończonej testem 

sprawdzającym dla uczniów wg układu 

opracowanego przez szkołę. 3. Pogadanka 

z uczniami na temat wakacyjnych podróży na 

podstawie własnych przeżyć, zgromadzonych 

pamiątek i zdjęć. 4. Zorganizowanie konkursu 

na wykonanie czarodziejskiej różdżki i czapki 

w ramach tygodnia wybranego przez szkołę 

bohatera. 5. Rozmowa nt. bezpieczeństwa 

korzystania z Internetu i zakazu kontaktów z 

nieznajomymi w Sieci. 6. Przeprowadzenie 

szkolnego konkursu recytatorskiego pod 

hasłem ZOO Jana Brzechwy. 7. Uczyć, bawić, 

wychowywać. Pogadanka z uczniami nt. roli 

świetlicy szkolnej. 8. Zorganizowanie przez 

pracowników świetlicy szkolnej dnia 

wspólnego czytania pod nazwą Czytanie łączy 

pokolenia .  9. Przygotowanie przez 

pracowników świetlicy szkolnej opinii na 

temat pracy z uczniem zdolnym oraz 

z u c z n i e m  m a j ą c y m  t r u d n o ś c i  

w nauce. 10. Zorganizowanie, w ramach 

t y g o d n i a  P o l s k a  Z ł o t a  J e s i e ń ,  

ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie 

opowiadań/zdjęć/prac  p las tycznych 

pt. Jesienny spacer dla uczniów, gdzie 

wygranego wyłonią uczniowie poprzez 

głosowanie. 

Realizacja poszczególnych zadań nie 

stanowiła dla nas problemu. Wiele z nich 

zostało ujętych w planie pracy świetlicy na 

bieżący rok szkolny zanim dowiedzieliśmy się 

o konkursie. Tematyka zadań była jasno 

określona, a formę realizacji wybieraliśmy 

taką, która była dla nas możliwa. Uczniowie 

wykazali się dużym zaangażowaniem, 

aktywną postawą, z uwagą słuchali siebie 

nawzajem i współpracowali.
(sp)
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27 czerwca br. w Mąkownicy po raz kolejny odbył się Festyn Rodzinny.

Organizatorem imprezy były: Rada Sołecka i Sołtys Mąkownicy, 

Rada Sołecka i Sołtys Odrowąża, Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan 

w Gnieźnie, Młodzieżowe Centrum Kariery w Witkowie, Ośrodek Kultury 

Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Festyn swoją obecnością zaszczycili goście 
w osobach: Pan Krzysztof Szkudlarek - 
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Pan 
Andrzej Kwapich - Radny Rady Powiatu 
Gnieźnieńskiego, Pani Monika Andrzejaszek - 
Radna Rady Miejskiej w Witkowie, Pan Adam 
Kowalski - Radny Rady Miejskiej w Witkowie.

Imprezę prowadziła Pani Monika Grenda, 
która przygotowała wiele ciekawych atrakcji. 
Dzieci wraz z rodzicami mogły wziąć udział 
w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych 
m.in.: w przeciąganiu liny, konkursie 
„mumia”, czy talent show.

Na festynie nie mogło zabraknąć meczu 
piłki nożnej, który sędziował p. Józef 
Grobelny.

Dodatkowymi atrakcjami był zamek 
dmuchany. Każde dziecko otrzymało wafelki, 
soczki, kiełbaski, watę cukrową i popcorn. 
Wszyscy uczestnicy festynu mogli skosztować 
grochówki z wkładką.

Ciekawą niespodzianką był pokaz 
pierwszej pomocy, który przygotowali 
Strażacy z OSP Witkowo. W trakcie imprezy 
został wypuszczony do nieba balon wraz 

z krótkim listem.

Festyn nie były możliwy gdyby nie 
ży cz l iwoś ć  w ie lu  o sób .  Se rdeczne  
podziękowania należą się dla p. Małgorzaty 
Kasprzyk, p. Sylwii Wędzikowskiej, p. Anny 
Wojciechowskiej, p. Janiny Wędzikowskiej, 
p. Ewy Domagały, p. Teresy Kasprzyk, p. Ewy 
Kozłowskiej, p. Krystyny Kozłowskiej, 
p. Barbary Nowak, p. Damiana Zawodnego, 
p. Anny Kudlińskiej, p. Łukasza Łykowskiego.

Część słodyczy została przekazana przez 
gości, za co również podziękowała p. Janina 
Wędzikowska Sołtys Mąkownicy.

Impreza  zos ta ła  dof inansowana 
z funduszu sołeckiego i środków własnych 
p. Janiny Wędzikowskiej i p. Teresy Kasprzyk.

Przy okazji organizacji festynu można 
było wesprzeć finansowo małą Maję 
Kamińską. Na ten cel zebrano kwotę 520,00 
zł. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni 
z festynu, tym bardziej, że wieczorem odbyła 
się zabawa taneczna przy muzyce zespołu 
EMILII  KOZIELSKIEJ.

(A.K.)

Rodzinny Festyn w Mąkownicy!

Stypendia szkolne

Informuję, że do dnia 15 września 2015r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do 

dnia  15 października 2015r w UGiM w Witkowie pok. nr 20 można składać 

wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie 

stypendium szkolnego. 

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

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

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

Miesięczna wysokość dochodu na osobę 
w rodzinie ucznia uprawniająca o ubieganie 
się o pomoc materialną o charakterze 
socjalnym, nie może przekroczyć 456,00 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 
250 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 UGiM Witkowo 
w Biurze Informacji lub ze strony internetowej 
www.witkowo.pl.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Krzysztof Szkudlarek

W dniu 24.07.2015r. Zarząd „PROMYKA” zorganizował spotkanie dla Jubilatów 

obchodzących 90-lecie urodzin są to: p. Leokadia Trzaskawka, p. Elżbieta Skora, 

p. Kazimiera Nowakowska i p. Eugenia Jasińska. W spotkaniu czestniczyli też 

członkowie rodzin Jubilatów. 

W imieniu Zarządu, Jubilatów oraz 
zaproszonych gości w osobach: Burmistrza 
Gminy i Miasta Witkowo  Krzysztofa 
Szkudlarka i jego zastępcy Mariana 

Gadzińskiego powitał Prezes Ludwik Rajzel. 
Spotkanie odbyło się przy kawie, torcie 
urodz inowym i  lampce  szampana.  
Tradycyjnego kwiatka i listy gratulacyjne 
wręczał Prezes Ludwik Rajzel, a Burmistrz 
Krzysztof Szkudlarek wręczał upominek od 
Gminy, życząc wszystkim Jubilatkom dalszego 
dobrego zdrowa i pogody ducha na co dzień. 
Spotkanie przebiegło w bardzo przyjemnej 
atmosferze. Na koniec zrobiono wspólne 
zdjęcie. 

(B.M.)

„PROMYK” Witkowo - spotkanie z „JUBILATAMI”
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Kolonia profilaktyczna w Lądku Zdroju

Wakacje to czas odpoczynku i regenerowania sił do pracy w nowym roku 

szkolnym, zwłaszcza, że towarzyszy temu wspaniała, słoneczna pogoda 

i okolica, w której wypoczywamy. W dniach 13 - 23 lipca br. dzieci i młodzież 

z gminy Witkowo, dzięki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, mogła wypoczywać na Ziemi Kłodzkiej. 

Uczestnicy wyjazdu zakwaterowani byli 
w Ośrodku Wypoczynkowym „ Bankowy”, 
który położony jest wśród gór i lasów w części 
uzdrowiskowej miasta - Lądka Zdroju. 
Głównym celem kolonii profilaktycznych 
było tak wpłynąć na młodego człowieka, by 
mógł lepiej radzić sobie z problemami 
i wyzwaniami otaczającego świata. Ponadto 
ważnym elementem oczekiwanej pracy 
profilaktycznej było tworzenie atmosfery 
dającej dzieciom i młodzieży poczucie 
zaufania, bezpieczeństwa, ciepła i radości. 
Aby powyższy cel zrealizować, turnus miał 
w swoim programie trzy bloki zajęciowe: blok 
edukacyjny, sportowy i profilaktyczny. 
W bloku edukacyjnym uczestnicy nabywali 
r ó ż n y c h  z d o l n o ś c i  m a n u a l n y c h  
i artystycznych, np. wykonując plakaty 
o tematyce profilaktycznej (omawianej 
z zajęciach). Ponadto kadra kolonii 
przygotowała dla uczestników konkurs 
plastyczny pt. „Wakacyjnym szlakiem”, 
w k t ó r y m  n a g r o d z o n o  s i e d m i o r o  
wykonawców najciekawszych prac : Angelikę 
Kaźmierczak, Dominika Łukowskiego, 
D a g m a r ę  M a j c h r z a k ,  H e l e n ę  
Kozłowską, Jakuba Szcześniaka, 
Amelię Karwasińską i Mateusza 
Matczaka. Uczestnicy kolonii odbyli wiele 
wycieczek pieszych i autokarowych po 
najbliższej okolicy. Już pierwszego dnia 
zwiedzili Lądek Zdrój- rynek, najstarszą 
pijalnię wód mineralnych - „Wojciech 
Zdrój”. W kolejnych dniach w czasie pieszych 
wycieczek dzieci i młodzież poznała 
niezapomniane miejsca: źródło wód 
mineralnych „Jadwiga”, Arboretum - ogród 
botaniczny, Stawy Biskupie i po raz pierwszy 
zdobyliśmy Górę Trzech Krzyży, z której 
roztaczała się przepiękna panorama Lądka 
Zdroju i widoczny był nasz ośrodek. 
Wyjątkowa okazała się wycieczka piesza - 
g ó r s k a  d o  Ś n i e ż n i c k i e g o  P a r k u  
Krajobrazowego. W czasie wędrówki 
mijaliśmy: skałę „Samotnik”, punkt widokowy 
„Trojan” - tu zaobserwowaliśmy zmiany od 
ubiegłego roku - wycięto wszystkie drzewa 
wokół skał, „Skalną Basztę”. Witkowianie 

zwiedzali nie tylko najbliższą okolicę 
zamieszkania, czyli Lądek Zdrój, ale także 
mieli okazję poznać Ziemię Kłodzką i jej 
przepiękne miejsca. 

Wyczynem dla kolonistów było wejście na 
Śnieżnik - 1425,65 m n.p.m. - zwany też 
Śnieżnikiem Kłodzkim - najwyższy, 
graniczny szczyt po polskiej stronie 
w Sudetach Wschodnich i w Masywie 
Śnieżnika. Po drodze mijaliśmy Jaskinię 
Niedźwiedzią, gdzie zwiedziliśmy zewnętrzną 
wystawę i poznaliśmy historię tego miejsca. 
Po zdobyciu szczytu i krótkim odpoczynku 
w schronisku pod Śnieżnikiem przeszliśmy 
trasą Żmijowiec na Czarną Górę, z której 
zeszliśmy do Ośrodka Narciarskiego „Czarna 
Góra”. Tu dla kolonistów atrakcją był przejazd 
kolejką grawitacyjną „Czarna Żmija”. 

Jazda po wyprofilowanym torze 
z l i c z n y m i  z a k r ę t a m i  d o s t a r c z a  
emocjonujących przeżyć zarówno zimą 
i latem! 

Poznając ten malowniczy teren kolejnego 
dnia, dotarliśmy także do Złotego Stoku, gdzie 
mieliśmy okazję zwiedzić „Kopalnię Złota”. 
Atrakcjami tego miejsca okazały się: sztolnia 
Gertruda, spotkanie z Gnomem, spotkanie 
z Alchemikiem, podziwianie podziemnego 
wodospadu (niestety, woda w tym roku tylko 
siączyła, gdyż jest to efekt suszy), przejazd 
tramwajem, mennica, płukanie złota, 
muzeum minerałów. 

Korzystając ze wspaniałej, słonecznej 
p o g o d y  w  p i ą t k o w e  p o p o ł u d n i e  
przebywaliśmy na kompleksie basenów, gdzie 
oprócz kąpieli wodnych zażywaliśmy kąpieli 
słonecznych. Pobyt na basenie to poznawanie 
podstawowych elementów w nauce pływania, 
to zabawy w wodzie, zjeżdżalnia..., 
to spotkanie z ratownikiem. Dwukrotnie 
udaliśmy się nad Zalew w Starej Morawie, 
gdzie urzekły nas atrakcje, z których 
mogliśmy skorzystać. Zalew w Starej 
Morawie to sztuczny zbiornik wodny 
retencyjno-rekreacyjny o powierzchni 5,5 ha 
w pobliżu wsi Stara Morawa, ok. 1,3 km od 
Stronia Śląskiego. Wybudowany został 
z funduszy europejskich. Oddany został 

oficjalnie do użytku 7 lipca 2007r. 

Aktywny wypoczynek na basenie 
i wodach Zalewu, przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa to także nabywanie ważnych 
umiejętności, które zapisane zostały 
w Programie kolonii. Ważnym blokiem 
tematycznym był blok profilaktyczny. 
Uczestnicy wypoczynku wakacyjnego, oprócz 
udziału w zajęciach sportowo - rekreacyjnych, 
uczestniczyli w zajęciach dotyczących edukacji 
z zakresu profilaktyki uzależnień. Poruszane 
zagadnienia to: nikotynizm, alkoholizm, 
narkomania, anoreksja. Zajęcia wzbogacone 
zostały filmami edukacyjnymi, a uczestnicy 
zajęć wykonywali prace plastyczne o tematyce 
profilaktycznej. Ponadto ważnym tematem, 
poruszanym niemal codziennie, była 
asertywność. Asertywności uczyliśmy się 
nie tylko w teorii ... 

Kolejną wycieczką poza Lądek był wyjazd 
do Dusznik Zdroju. Tu zwiedziliśmy 
Muzeum Papiernictwa i uczestniczyliśmy 
w lekcji muzealnej oraz warsztatach czerpania 
papieru. Z wielką uwagą uczestnicy wysłuchali 
informacji dotyczącej historii papiernictwa, 
odpowiadali na zadawane pytania. Każdy 
z uczestników samodzielnie czerpał papier 
biały i kolorowy, który otrzymał na pamiątkę. 
Więcej informacji i Muzeum można znaleźć na 
stronie: www.muzpap.pl Następnie udaliśmy 
s i ę  d o  P a r k u  Z d r o j o w e g o ,  g d z i e  
skorzystaliśmy w Pijalni Wód z wód 
leczniczych, zwiedziliśmy okalający pijalnię 
park, wysłuchaliśmy kilku utworów Chopina 
przy fontannie… 

Kolejnego dnia udaliśmy się także na 
Przełęcz Lądecką, by pieszo dotrzeć na Górę 
Borówkową - wieżę widokową, miejsce 
spotkań Polskiej Opozycji lat 70 - 80 
z Opozycją Czeską. Dojście do tego miejsca 
wiodło granicą państw: Polski i Czech. Trasa 
powrotna wiodła przez piękną i malowniczą 
wieś Lutynię.

W duchu sportowym kibicowaliśmy 
naszemu wychowawcy - p. Pawłowi 
Piniarskiemu, który w niedzielę (19 lipca) 
wziął udział w biegu górskim na Trojan na 
dystansie 10 km. Był to jeden z siedmiu 
biegów w ramach III Dolnośląskiego 
Festiwalu Biegów Górskich, jakie odbyły 
się w Lądku Zdroju. Panu Pawłowi 
gratulowaliśmy zajętego miejsca. W kategorii 
wiekowej zajął 3 miejsce. GRATULUJEMY ! 

W czasie kolonii nie zabrakło zajęć 
spor towych ,  p rawie  każdego  dn ia  
korzystaliśmy z boiska wielofunkcyjnego - 
„ORLIK”. Każdy z uczestników mógł zagrać 
w piłkę nożną, p. siatkową, p. koszykową. 
Zagraliśmy także mecz towarzyski w piłkę 
nożną z kolonią z Sokółki ( Almatur). Wynik 
oficjalny - 11 : 1 dla kolonii z Witkowa 
(nieoficjalnie było 13:1, sędzia nie uznał 
2 goli). Odbył się także Kolonijny Dzień 
Sportu. Najlepszymi sportowcami okazali się: 

- kat. dziewczęta: 1)Samanta Kacprzak, 
2) Lilianna Białas, 3) Lidia Zielińska 

- kat. chłopcy: 1) Jakub Grześkowiak, 
2)Jakub Szymański, 3) Wiktor 
Woźniak.

Dla kolonistów zorganizowano także 
konkurs wiedzy krajoznawczo - 
turystycznej, dotyczący zwiedzanych 

miejsc. W konkursie tym najlepszą wiedzą 
wykazali się: Ola Wendland - I m., 
Dominik Łukowski - II m., Lidia 
Zielińska i Amelia Karwasińska - III m. 
Wychowawcy zorganizowali także konkurs na 
„ Czyściocha” kolonii, który miał mobilizować 
wszystkich do dbania o czystość w miejscu 
zamieszkania jak i osobistą. „Czyściochami” 
zostali chłopcy: Mateusz Kuliński, Kacper 
Kipar i Cezary Wawrzecki. 

Wszyscy wyróżnieni uczestnicy 
kolonii w wymienionych konkursach 
otrzymali dyplomy, książki i drobne 
upominki rzeczowe przygotowane 
przez wychowawców ( dzięki sponsorom, 
którzy chcieli pozostać anonimowymi). 
Na zakończenie kolonii wszyscy otrzymali 
okolicznościowe Dyplomy uczestnictwa 
w kolonii profilaktycznej, z kartkami 
c z e rpanego  pap i e ru ,  ma t e r i a ł am i  
promocyjnymi gminy Witkowo i gminy Lądek 
Zdrój. 

W tym miejscu uczestnicy Kolonii 
profilaktycznej pragną podziękować 
wszystkim, dzięki którym mogli przeżyć 
wspaniałe chwile w ciągu tych kilku dni 
i podziwiać Ziemię Kłodzką. Podziękowania 
kierujemy dla: Pana Burmistrza Gminy 
i Miasta Witkowo i Gminnej Komisji 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Witkowie. 

(na)
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SPROSTOWANIE

W Witkowskich Wiadomościach Samorządowych nr 7/2015  ukazał się artykuł pt. Zakończenie roku 

szkolnego w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie (s. 8).  W informacji o zaproszonych gościach na 

uroczystość ukończenia naszego  gimnazjum  przez uczniów klas III (akapit 3) poprzez niedopatrzenie 

autor artykułu pominął nazwisko Pana Łukasza Grabowskiego, Przewodniczącego Komisji Oświaty, 

Sportu i Rekreacji.
Serdecznie przepraszamy - 

Dyrekcja Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie

Rządowy program pomocy uczniom w 2015r.
- „Wyprawka szkolna”

Informuję, że do dnia 11 września 2015r. można składać wnioski 

o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów 

rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach III szkoły 

podstawowej i w klasach IV technikum.

Dofinansowanie przysługuje również 

uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym, 

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym 

z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

- posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, o którym mowa 

w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających 

w roku szkolnym 2015/2016 do szkół: szkół 

podstawowych (z wyjątkiem klas I, II i IV), 

gimnazjów (z wyjątkiem klasy I), szkół 

ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół 

zawodowych, liceów ogólnokształcących, 

t e c h n i k ó w  l u b  s z k ó ł  s p e c j a l n y c h  

przysposabiających do pracy dla uczniów 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz dla 

u c zn i ów  z  n i epe ł no sp rawno ś c i am i  

sprzężonymi.

Wniosek o dofinansowanie zakupu 

podręczników do kształcenia ogólnego, w tym 

podręczników do kształcenia specjalnego, 

dopuszczonych do użytku szkolnego przez 

ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania, składa się do dyrektora szkoły, 

do której uczeń będzie uczęszczał w roku 

szkolnym 2015/2016.

O pomoc w formie dofinansowania na 

zakup podręczników mogą ubiegać się:

- uczniowie na podstawie kryterium 

dochodowego [kryterium dochodowe wynosi 

574 zł netto na osobę w rodzinie, o którym 

mowa w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r.  o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 

2015, poz. 114)], 

- uczniowie poza kryterium dochodowym 

[w przypadkach określonych w art.7 - 

bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej 

lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach 

opiekuńczo - wychowawczych, przemocy 

w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 

wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji 

kryzysowej - ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 

182 ze zmianami)], na podstawie decyzji 

dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Dokumentowanie dochodu:

Do wniosku o dofinansowanie zakupu 

podręczników z programu „Wyprawka 

szkolna” dla uczniów spełniających kryterium 

dochodowe należy dołączyć:

- w przypadku korzystania ze świadczeń 

rodzinnych lub świadczeń rodzinnych wraz 

z dodatkami wystarczy przedstawić 

zaświadczenie (bądź kserokopię decyzji) 

o pobieraniu świadczenia,

lub

- rodziny, które do tej pory nie korzystały 

z tej formy pomocy mogą w najbliższych 

miesiącach (lipiec, sierpień) złożyć w Miejsko-

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Witkowie wniosek o to świadczenie, 

lub

- tylko w wyjątkowych sytuacjach dołączyć 

do wniosku zaświadczenie (z Urzędu 

Skarbowego) o wysokości dochodów 

osiąganych przez członków rodziny w roku 

2013 wraz z zaistniałymi zmianami do dnia 

złożenia wniosku o dofinansowanie do zakupu 

podręczników oraz inne dokumenty wskazane 

w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. 

w sprawie sposobu i trybu postępowania 

w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 3), 

- a w wyjątkowych i uzasadnionych 

przypadkach zamiast zaświadczenia może być 

dołączone oświadczenie o wysokości 

dochodów.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

„ PROMYK”  Witkowo w Trzemesznie

Zarząd „ Promyka” zorganizował wyjazd dla członków na spotkanie 
Integracyjne do Trzemeszna, które organizował Oddział „Promyka” Trzemeszno, 
zapraszając wszystkie Oddziały, jak Centrum „PROMYKA” Gniezno, Oddział 
„PROMYKA” Kiszkowo, Oddział „PROMYKA” Witkowo. W wyjeździe wzięło 
udział 51 osób. 

Atrakcją spotkania były rozgrywki 

sportowe, gdzie I miejsce zajęła drużyna 

z Wi tkowo ot r zymując  medale  za  

poszczególne konkurencje. Na zakończenie 

rozgrywek odbyło się wręczenie medali, były 

rozdzielone puchary wręczone przez 

Burmistrza Trzemeszna, które odebrali 

Prezesi „PROMYKÓW”. Na zakończenie 

Prezes Oddziału Witkowo Ludwik Rajzel 

podziękował wszystkim uczestnikom za 

uczestnictwo i zangażowanie. Spotkanie 

zakończono o godz.  21.00.
(B.M.)

Pielgrzymka na Jasną Górę
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Odział Rejonowy 

w Witkowie zorganizował pielgrzymkę na Jasną Górę.

Celem pielgrzymki był udział we mszy świętej, modlitwa w intencji emerytów i ich rodzin. 

Uczestnicy zapoznali się ze zbiorami, badaniami historycznymi, historią sanktuarium oraz 

klasztoru Paulinów. Zwiedzający wykazali zadowolenie z odbytej pielgrzymki.
(na)
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Małachowsko - Kołaczkowska KOLONIADA 2015 

We wtorek, 4 sierpnia blisko 100 dzieci na placu przy świetlicy w Małachowie Złych Miejsc uczestniczyło w sportowej 

„Koloniadzie 2015”. Organizatorem przedsięwzięcia były sołectwa Małachowo Złych Miejsc oraz Kołaczkowo przy 

współpracy Wielkopolskiego Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego RAZEM, Gminnej Komisji Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i OKSiR-u w Witkowie.

P o z a  l i c z n y m i  k o n k u r e n c j a m i  

lekkoatletycznymi organizatorzy zapewnili 

dzieciom mnóstwo ciekawych rozrywek. 

Na boisku przy świetlicy w Małachowie stanął 

dmuchany zamek, a strażacy z OSP Witkowo 

uruchomili dla zawodników orzeźwiającą 

kurtynę wodną.

To już piąte zajęcia tego typu, które 

odpowiadają na potrzeby rodziców 

i opiekunów, którzy szczególnie w okresie 

ALKOHOL, PAPIEROSY, NARKOTYKI ! 
GRAJMY W JEDNEJ DRUŻYNIE ! POWIEDZ „STOP” NIETRZEŹWYM KIEROWCOM !

Gmina i Miasto WITKOWO w 2015 roku przystąpiła do Ogólnopolskiej 15. 

Jubileuszowej Edycji „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” oraz do kampanii 

„ODPOWIEDZIALNY KIEROWCA - 2015”, w których bierze udział ponad 2000 

miast i gmin w Polsce.

żniw i intensywnych prac polowych mogą 

zaproponować swoim dzieciom uczestnictwo 

w interesujących zajęciach pod dobrą opieką 

wyspecjalizowanej kadry. Sport i kultura 

fizyczna to bardzo dobry sposób nie tylko na 

zagospodarowanie wolnego czasu, ale 

i kształtowanie charakteru, naukę współpracy 

w grupie i panowania nad emocjami.

Podczas uroczystego otwarcia „Koloniady” 

Łukasz Grabowski - Przewodniczący Komisji 

Oświaty,  Ku l tur y,  Spor tu  i  Op iek i  

Społecznej powitał zaproszonych gości 

w osobach: Piotra Jóźwika, przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Witkowie oraz radnych 

Franc i szka  Bosack iego  i  Tadeusza  

Śliweckiego, którzy życzyli zawodnikom 

powodzenia w sportowej rywalizacji. 

Słowa uznania dla wszystkich kolonistów 

skierował również Marcin Makohoński, 

dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, 

Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego 

w Gnieźnie, zaznaczając, że sam start 

w zawodach jest już tak naprawdę 

zwycięstwem. Organizatorzy podziękowali 

także za wspieranie przedsięwzięcia 

Andrzejowi Kwapichowi, radnemu powiatu 

gnieźnieńskiego.

(na)

Partnerami akcji są m.in.: Kampania 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, Ministerstwo 

Edukacji Narodowej oraz Komendant Główny 

Policji.

Głównymi celami kampanii w 2015 roku 

jest zwiększenie zaradności dzieci i młodzieży 

w radzeniu sobie w różnych sytuacjach 

życiowych, w szczególności gdy dochodzi do 

prób częstowania alkoholem, papierosami czy 

narkotykami.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod 

hasłem „GRAJMY W JEDNEJ DRUŻYNIE” 

wspiera również działalność nauczycieli 

i rodziców. Szczególnie organizatorom zależy 

na poszukiwaniu i odkrywaniu talentów, pasji, 

zainteresowań dzieci i młodzieży dzięki 

wykorzystaniu doświadczeń dorosłych, 

a t a k ż e  p o p r z e z  p o d e j m o w a n i e  

samodzielnych działań młodych ludzi.

Tematyka 15. Jubileuszowej Kampanii 

zwraca także szczególną uwagę na 

kształtowanie osobowości uczniów przy 

zachowaniu równowagi między rozwojem 

indywidualnym, a wspólnotowym.

Otrzymane materiały jako walory 

edukacyjne, graficzne i praktyczne służą 

także młodzieży szkół podstawowych 

i g imnaz j a l ny ch  w  c e l u  pop rawy  

bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W w/w kampaniach biorą udział :

Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie, 

Zespól Szkolno - Przedszkolny w Mielżynie, 

Szkoła Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego 

w Witkowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

w Gorzykowie, Komisariat Policji w Witkowie.

W ramach tegorocznej kampanii odbyło się 

już sześć konkursów indywidualnych. Wśród 

laureatów znaleźli się uczniowie placówek 

oświatowych z terenu Gminy i Miasta Witkowo 

w osobach :

- Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie - 

Zuzanna Nowaczyk, Martyna Cygankiewicz, 

Klaudia Kubasik, Bartek Wijata, Patrycja 

Josiak, Wiktoria Bruch

- Szkoła Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego 

w Witkowie - Zuzanna Kaźmierska

- Niepubl iczna Szkoła Podstawowa 

w Gorzykowie - Klaudiusz Dardzikowski.

W / w  u c z n i o w i e  o t r z y m a l i  o d  

organizatorów pamiątkowe dyplomy 

i nagrody, które zostaną wręczone na 

uroczystych apelach z okazji rozpoczęcia 

nowego roku szkolnego.
(S.A.)
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Partnerami 10-dniowego wypoczynku byli: 
Urząd Gminy i Miasta Witkowo, Sołtysi i Rady 
So ł e ck i e :  Ru cho c i nka ,  Mąkown i c y  
i Skorzęcina, a także Zespół Szkolno - 
Przedszkolny w Mielżynie.

W tegorocznych półkoloniach uczestniczyło 
100 dzieci w przedziale wiekowym 6-13 lat, 
którymi opiekowała się 11- osobowa kadra 
wychowawcza.

Dzieci spotykały się w 4 placówkach: 
Świetlicy Wiejskiej w Mąkownicy - 25 dzieci 
(wychowawcy: Kalina Piechowiak Joanna 
Żarska); Świetlicy Wiejskiej w Ruchocinku - 25 
dzieci (wychowawcy: Grażyna Flicińska, 
Karina Jaworska); Świetlicy Wiejskiej 
w Skorzęcinie - 25 dzieci (wychowawcy: 
M a r t y n a  R u t e c k a ,  P r z e m y s ł a w  
Robaszk iew i cz ) ;  Zespó ł  Szko lno  -  
Przedszkolny w Mielżynie - 25 dzieci 
(wychowawcy: Karolina Pilarska, Monika 
Perek)

Akcję letniego wypoczynku wspierali 
również wolontariusze. Koordynatorem 
i kierownikiem Półkolonii była Joanna 
Adamczewska.

Tegoroczne półkolonie finansowane były z: 
dotacji Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie; 
środków własnych SMW; wpłat uczestników 
Półkolonii; wsparcia rzeczowego Sołectw: 
Ruchocinek, Mąkownica i Skorzęcin oraz ZS-P 
w Mielżynie; wsparcia f inansowego 
i rzeczowego sponsorów.

Celem półkolonii było:  zagospodarowanie 
czasu wolnego podczas zorganizowania 
wypoczynku w miejscu zamieszkania dla 
dzieci z terenów wiejskich i miejskich, z rodzin 
o niskim statusie materialnym, rodzin 
wielodzietnych; wyrabianie nawyków 
kulturalnego oraz aktywnego spędzania czasu 
wolnego; kształtowanie umiejętności 
komun ikowan ia  s i ę ,  do skona len i e  
współdziałania w zespole oraz integracja 
grupy; rozbudzanie aktywności poznawczej 
oraz rozwijanie zainteresowań; kultura słowa 
i zwrotów grzecznościowych; uświadamianie 
dzieciom roli sportu w kształtowaniu 

charakterów i rozwoju sprawności fizycznej; 
edukacja w zakresie bezpieczeństwa 
i profilaktyki uzależnień - umiejętności 
spędzania czasu wolnego bez sięgania po 
używki; wyrabianie podstawowych nawyków 
higienicznych - zarówno czystości osobistej, 
jak dbałość o sprzęt i lokal; dożywianie, 
kultura spożywania posiłków, integracja 
środowiska lokalnego.

Każdy dzień półkolonii realizowany był 
według ramowego planu dnia. Wszystkie 
zajęcia zostały starannie zaplanowane 
i zostały pomyślnie zrealizowane wg 
następujących bloków tematycznych:

Zajęcia organizacyjno - porządkowe: 
Zajęcia typowo porządkowe związane 

z pełnieniem dyżuru: przygotowanie do 
posiłku i nakrywanie stołów (np. kultura 
spożywania posiłków, sortowanie śmieci).

Dzieci zostały zapoznane z ramowym 
planem dnia i zajęciami programowymi, 
a także regulaminami: półkolonii, p.poż., 
obiektu (placówki), wycieczek pieszych 
i autokarowych, zachowania się podczas 
kąpieli, zachowania się na placach zabaw. 
Wychowawcy spisali również KONTRAKT 
GRUPOWY z uczestnikami zajęć. 

Zajęcia sportowo - rekreacyjne:
W ramach tych zajęć odbyły się m. in.: 

rozgrywki zespołowe i indywidualne, a także 
gry i zabawy ruchowe.

Dzieci skorzystały z dwóch wyjazdów na 
plażę do Przybrodzina w trakcie których 
korzystały z kąpieli wodnych i plażowania.

Ważnym elementem tych zajęć była 
Spartakiada Sportowo - Rekreacyjna 
Półkolonii „Sport - Uśmiech - Zabawa 2015”, 
która odbyła się 28.07.br w Gnieźnie. 
W trakcie imprezy dzieci mogły rywalizować 
między sobą w różnych konkurencjach 
indywidualnych i grupowych, a za które 
zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale. 
Warto również wspomnieć, że Półkolonia 
z Mielżyna zdobyła III miejsce w kwalifikacji 
końcowej.

Dużo emocji wzbudził wśród uczestników 

Półkolonijny mecz piłki nożnej, który odbył się 
na Orliku w Ośrodku Wypoczynkowym 
w Skorzęcinie, a który sędziował Jakub 
D r z e w i e c k i .  Z w y c i ę ż y ł a  p l a c ó w k a  
z Mąkownicy.

Zajęcia turystyczno - krajoznawcze

Zajęcia te ukierunkowano na dobre 
poznanie najbliższego terenu i okolicy 
„Ciekawe miejsca w mojej okolicy”. W ramach 
tych zajęć odbywały się podchody, gdzie 
zwracano uwagę na rodzaje upraw i zalesienie 
występujące na danym terenie.

Zajęcia kulturalno - oświatowe

W ramach tych zajęć odbyły się m.in.:  
wyjazd do kina Trójka we Wrześni na film 
animowany „W głowie się nie mieści”; gry 
i zabawy świetlicowe, zajęcia taneczne, 
muzyczne i plastyczne; Chrzest na 
Półkolonistę; Konkurs na „Najciekawszą 
budowlę z piasku”, który wygrała placówka 
z Ruchocinka; Piknik Ekologiczny, w trakcie 
którego odbyło się spotkanie z pszczelarzem, 
członkiem Koła Pszczelarskiego Witkowo 
p. Stanisławem Przybylskim; Zakończenie 
półkolonii. W trakcie imprezy odbyła się część 
oficjalna, w trakcie której odbyło się 
podziękowanie organizatorom, partnerom, 
sponsorom, wychowawcom, wolontariuszom 
i wszystkim którzy otworzyli swoje serca 
i wsparli naszą Akcję. Dzieci zaprezentowały 
również dorobek artystyczny półkolonii.

Zajęcia edukacyjne

Program półkolonii ukierunkowany był 
również na edukację i integrację dzieci, także 
w zakresie profilaktyki uzależnień. Chodziło 
m.in. o wzmacnianie osobowości poprzez 
pogadanki na temat szkodliwości palenia 
pap ierosów,  zażywan ia  dopa laczy,  
narkotyków i spożywania alkoholu. Blok ten 
obejmował również zwrócenie uwagi na 
kulturę słowa i zwrotów grzecznościowych.

W ramach tych zajęć odbyła się także 
pogadanka z Ratownikiem oraz spotkanie 
z przedstawicielem Ochotniczej Straży 
Pożarnej ze Skorzęcina - p. Kariną 
Wawrzyniak. Na każdej placówce odbyły się 
również Warsztaty pierwszej pomocy 
p r zep rowadzone  p r ze z  r a t own ika  
medycznego - p. Magdalenę Bekas. 

Placówkę w Mąkownicy odwiedziły dwie 

harcerki - Martyna Żarska i Angelika Mizera, 
które opowiedziały dzieciom, jak w ciekawy 
sposób można się uczyć i zarazem dobrze 
bawić.

W trakcie półkolonii dzieci wzięły udział 
w pokazie naukowym „Fizyka dla smyka”, 
który odbył się w formie warsztatu 
i wprowadzał dzieci w tajemniczy świat 
eksperymentów i reakcji zachodzących 
w naszym otoczeniu.

Każdego dnia dzieci dostawały drugie 
śniadanie, obiad i napoje. Smaczne obiady 
zostały przygotowane przez panie kucharki z 
ZS-P w Mielżynie.

Jednak nasza Akcja letniego wypoczynku 
nie byłaby możliwa gdyby nie organizatorzy, 
współorganizatorzy, a także wszystkie osoby, 
które przyczyniły się do realizacji naszego 
zadania i postawionych celów, które z dużym 
zaangażowaniem wsparły naszą akcję: 
Dyrekcja, kucharki i pracownicy Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego w Mielżynie, 
p. Janina Wędzikowska - Sołtys Mąkownicy 
wraz z Radą Sołecką, p. Zenona i Henryk 
Szymańscy - Sołtys Ruchocinka wraz z żoną 
oraz Radą Sołecką, p. Renata Kozińska - Sołtys 
Skorzęcina wraz z Radą Sołecką, p. Beata 
Starczewska -Sołtys Sokołowa wraz 
z mieszkańcami, p. Gabriela Szeszycka - 
Sołtys Mielżyna, Firma „KUBIAK” w Witkowie, 
PPRHiU „KOS - POL” Sp. z o.o w Kołaczkowie, 
Bogumił Pietruszewski Restauracja „Jabłona” 
w Powidzu, Piekarnia „GLANC” w Witkowie, 
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Witkowie, 
Państwo Magdalena i Przemysław Zawieja, 
p. Artur Biela Auto Handel w Witkowie, 
p. Jerzy Kozłowski Sklep Wielobranżowy 
w Witkowie, Zakład Poprawczy w Witkowie, 
p. Arleta Bekas i p. Ilona Musielak, 
p. Stanisław Rajkowski i p. Michał Bocheński, 
p. Stanisław Przybylski - Członek Koła 
Pszczelarskiego w Witkowie, p. Magdalena 
Bekas - ratownik medyczny, p. Karina 
Wawrzyniak opiekun MDR w Skorzęcinie, 
p. Martyna Żarska i Angelika Mizera - 
harcerki, p. Jakub Drzewiecki - sędzia 
Półkolonijnego meczu piłki nożnej.

Podsumowując można stwierdzić, że 
podstawową korzyścią Półkolonii była 
integracja środowiska miejsko-wiejskiego 
w ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego. 
Zajęcia edukacyjne prowadzone w formie 
zabawy uświadomiły dzieciom, że nauka nie 
musi kojarzyć się wyłącznie z przykrym 
obowiązkiem. Organizowanie tego typu 
letniego wypoczynku jest potrzebne. 
Zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa, 
rozwi jania umiejętnośc i  aktywnego 
i twórczego spędzenia wolnego czasu, a także 
daje wiele satysfakcji z osiągnięć sportowych 
i kulturalnych.

 (J.A.)

Mały jubileusz Półkolonii gm. Witkowo

W terminie od 20 - 31 lipca 2015 r. w gminie Witkowo już po raz 15-
ty Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan zorganizowało Akcję letniego 
wypoczynku  w miejscu zamieszkania Półkolonie „Sport - Uśmiech - 
Zabawa 2015”. 



   8-2015   8-2015  str. 12str. 12

NOWE ZASADY USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW  ORAZ WYKONYWANIA CIĘĆ PIELĘGNACYJNYCH  W OBRĘBIE KORONY DRZEWA

Dnia 28 sierpnia 2015 roku wchodzą w życie zmiany ustawy o ochronie 
przyrody dotyczące usuwania drzew i krzewów oraz zasad cięć pielęgnacyjnych 
w obrębie korony drzewa, które wprowadza art. 29 ustawy z dnia 25 czerwca 
2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2015 roku poz.1045).

Na usunięcie drzewa lub krzewu wymagane jest 
zezwolenie, w którym ustala się opłatę (jeżeli jest 
wymagana) za usunięcie drzewa lub krzewu oraz 
termin usunięcia, przesadzenia lub posadzenia 
innych drzew lub krzewów.

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu 
z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo 
prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie 
dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu 
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - 
wojewódzki konserwator zabytków.

Zezwolenie wydane jest na wniosek posiadacza 
nieruchomości (za zgodą właścic iela tej 
nieruchomości) oraz właściciela urządzeń 
związanych z przesyłem tj. urządzeń do 
doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, 
gazu, energii elektrycznej oraz innych podobnych 
urządzeń (jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają 
funkcjonowaniu tych urządzeń). Zgoda właściciela 
nieruchomości nie jest wymagana w przypadku 
wn io sku  z ł ożonego  p r zez  spó łdz i e l n i ę  
mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, w której 
właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością 
wspólną zarządowi, zarządcę nieruchomości będącej 
własnością Skarbu Państwa, użytkownika 
wieczystego lub posiadacza nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym.

Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób 
zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, 
właścicieli budynków lub lokali niebędących 
członkami spółdzielni oraz osoby niebędące 
członkami spółdzielni, którym przysługują 
spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd 
wspólnoty mieszkaniowej - członków wspólnoty, 
o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia 
na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając 
co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. 
Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 
12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

Wniosek o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzewa lub krzewu musi zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę 
posiadacza i właściciela nieruchomości albo 
właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 
1 Kodeksu cywilnego;

2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym 
władania nieruchomością albo oświadczenie 
o posiadanym prawie własności urządzeń, o których 
mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest 
wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu 
informacji, w przypadku usuwaniu drzew przez 
spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę 
mieszkaniową;

4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 

130cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio 

poniżej korony drzewa;
6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty 

krzew;
7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego 

usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie, czy 
usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem 
działalności gospodarczej;

8) rysunek, mapę albo wykonany przez 
pro jektanta  pos iada jącego odpowiedn ie  
uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania 
działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, 

dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające 
usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do 
granic nieruchomości i obiektów budowlanych 
i s tn ie jących lub projektowanych na te j  
nieruchomości;

9) projekt planu wykonany w formie rysunku, 
mapy lub projektu zagospodarowania działki lub 
terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub 
odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu 
i planowanym terminie wykonania:

a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako 
posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie 
mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub 
o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia 
usuwanych krzewów, stanowiących kompensację 
przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub

b) przesadzenia drzewa lub krzewu
- jeżeli są planowane.
Zezwolenie o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzewa lub krzewu nie będzie wymagane na 
usuwanie m. in:

1) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością 

pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem 
rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych 
roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym 
drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej 
do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5cm 
nie przekracza:

a) 35cm - w przypadku topoli, wierzb, 
kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, 
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego,

b) 25cm - w przypadku pozostałych gatunków 
drzew;

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach;
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem 

rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do 
rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań 
wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych 
parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu 
ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań 
ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 
2000;

7) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki 
ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby 
ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom 
w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

8) drzew lub krzewów stanowiących złomy 
(drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, 
którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania 
czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy 
w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, 
lub katastrofie budowlanej) lub wywroty (drzewo 
lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników 
naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu 
lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofie 
budowlanej) usuwanych przez:

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki 
Sił Zbrojnych RP, właścicieli urządzeń, o których 
mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców 
dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne 
lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne 
podmioty działające w tym zakresie na zlecenie 
gminy lub powiatu,

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu 
oględzin przez organ właściwy do wydania 

zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, 
potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią 
złom lub wywrot;

9) drzew lub krzewów należących do gatunków 
obcych, określonych w przepisach odrębnych.

W przypadkach prowadzenia akcji ratowniczej 
i usuwania drzew lub krzewów stanowiących złomy 
lub wywroty, podmiot w terminie 30 dni od dnia 
usunięcia drzewa lub krzewu będzie musiał 
przekazać, do właściwego organu ochrony przyrody, 
informację o terminie, miejscu i przyczynie ich 
usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni 
usuniętych krzewów, a także dokumentację 
fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub 
krzew. W przypadku usuwania drzew lub krzewów 
stanowiących złomy lub wywroty, osoby lub inne 
podmioty zgłaszają do właściwego organu ochrony 
przyrody zamiar usunięcia takich drzew lub 
krzewów. Następnie przeprowadzone zostaną 
w terenie oględziny drzew lub krzewów 
i sporządzony odpowiedni protokół potwierdzający, 
że drzewa lub krzewy stanowią złomy lub wywroty.

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za 
usunięcia drzewa lub krzewu. Opłata za usunięcie 
drzewa ustalana będzie na podstawie stawki 
zależnej od obwodu pnia mierzonego na wysokości 
130cm i od tempa przyrostu pnia poszczególnych 
gatunków drzew oraz współczynników różnicujących 
stawki w zależności od lokalizacji drzewa. Opłata za 
usunięcie krzewu ustalana będzie na podstawie 
stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego 
p o w i e r z c h n i  p o k r y t e j  k r z e w a m i  o r a z  
współczynników różnicujących stawkę w zależności 
od lokalizacji krzewu. W przypadku naliczenia 
opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu oraz 
uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie 
drzewa lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub 
krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, 
organ właściwy do wydania zezwolenia odracza 
termin uiszczenia opłaty za jego usunięcie na okres 3 
lat od dnia upływu terminu wskazanego 
w zezwoleniu na jego przesadzenie lub wykonanie 
nasadzeń zastępczych.

Nie będzie pobierana opłata za usunięcie:
1) drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest 

wymagane zezwolenie;
2) drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba 

fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest 
związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na 
terenie nieruchomości wpisanej do rejestru 
zabytków;

4) drzew lub krzewów, które zagrażają 
bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących 
obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu 
urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu 
cywilnego (tj. urządzeń służących do doprowadzania 
lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii 
elektrycznej oraz innych podobnych urządzeń);

5) drzew lub krzewów, które zagrażają 
bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego 
albo bezpieczeństwu żeglugi;

6) drzew lub krzewów w związku z przebudową 
dróg publicznych lub linii kolejowych;

7) drzew, których obwód pnia mierzony na 
wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 75cm - w przypadku topoli, wierzb, 
kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, 
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego,

b) 50cm - w przypadku pozostałych gatunków 
dr zew -  w ce lu  pr zywrócenia gruntów 
nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do 
innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem 
terenu, określonym w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego lub decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

8) krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, 
w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 
użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania 
zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu;

9) drzew lub krzewów w związku z zabiegami 
pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach 
zieleni;

10) drzew lub krzewów, które obumarły lub nie 
rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych 
od posiadacza nieruchomości;

11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na 
wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, 
nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli 
zostaną zastąpione w najbliższym sezonie 
wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

12) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika 
z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów 
objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk 
przyrodniczych;

13) drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
14) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest 

związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków 
naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem 
urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów 
wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej 
w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania 
tych urządzeń.

Zgodnie z art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie 
przyrody, prace w obrębie korony drzewa nie mogą 
prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze 
przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się 
w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na 
celu usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, 
utrzymywanie uformowanego kształtu korony 
drzewa lub wykonanie specjalistycznego zabiegu 
w celu przywróceniu statyki drzewa. Zabieg 
w obrębie korony drzewa wykonuje się na podstawie 
dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej,

wskazującej na konieczność przeprowadzenia 
takiego zabiegu, którą przechowuje się przez okres 
5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wymierzy 
administracyjną karę pieniężną za:

1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego 
zezwolenia;

2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody 
posiadacza nieruchomości;

3) zniszczenie drzewa lub krzewu;
4)  uszkodzen ie  dr zewa spowodowane 

wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.
Kara w przypadku w/w. pkt 1-3 ustalana będzie w 

wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa 
lub krzewu, a w przypadku w/w. pkt 4 - w wysokości 
0,6 opłaty za usunięcie drzewa. W przypadku 
usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo 
nierokującego szansy na przeżycie, złomu lub 
wywrotu, kara będzie obniżana o 50%. W przypadku 
usunięcia albo zniszczenia drzewa lub krzewu, albo 
uszkodzen ia  dr zewa w oko l i cznośc iach  
uzasadnionych stanem wyższej konieczności, nie 
będzie wymierzana kara. Organ może umorzyć 50% 
wymierzonej kary osobom fizycznym, które na cele 
niezwiązane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej usunęły lub zniszczyły drzewo lub 
krzew albo uszkodziły drzewo, w przypadku gdy 
osoby te nie są w stanie uiścić kary w pełnej 
wysokości bez znacznego uszczerbku utrzymania 
koniecznego dla siebie i rodziny, jeżeli dochód 
miesięczny na jednego członka gospodarstwa 
domowego nie przekracza 50% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w danym roku.

(P.J.)
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BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż

1. Lokalu mieszkalnego nr 3, położonego 
w Witkowie przy ul. Kosynierów Miłosławskich 

2 2, o powierzchni użytkowej 46,53 m wraz 
z udziałem w wysokości 7352/33086 
w częściach wspólnych nieruchomości i prawie 
współwłasności działki gruntu oznaczonej 
geodezyjnie nr 1261/1 o pow. 0,1011 ha. 
Lokal usytuowany jest na parterze budynku 
mieszkalnego, składa się z pokoju, kuchni, WC, 
przedpokoju oraz dwóch pomieszczeń 

2gospodarczych o powierzchni 17,07m  
2  i 9,92m . Nieruchomość posiada uregulowany 

stan prawny, opisany w księdze wieczystej 
nr KN1S/00022686/9.
Cena wywoławcza wynosi 40.000,00 
zł netto; Wadium wynosi 8.000,00 zł 
2. Lokalu mieszkalnego nr 2, położonego 
w Witkowie przy ul. Kosynierów Miłosławskich 

2 2, o powierzchni użytkowej 42,20 m wraz 
z udziałem w wysokości 10724/33086 
w częściach wspólnych nieruchomości i prawie 
współwłasności działki gruntu oznaczonej 
geodezyjnie nr 1261/1 o pow. 0,1011 ha. 
Lokal usytuowany jest na poddaszu budynku 
mieszkalnego, składa się z pokoju, kuchni, 
łazienki z WC, przedpokoju oraz pomieszczenia 

2gospodarczego o pow. 18,20m  oraz 
2  pomieszczenia strychowego o pow. 46,84m .

Nieruchomość posiada uregulowany stan 
prawny, opisany w księdze wieczystej 
nr KN1S/00022686/9.
Cena wywoławcza wynosi 40.000,00 
zł netto; Wadium wynosi 8.000,00 zł 
Sprzedaż lokali na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 
2004r. o podatku od towarów i usług 
(tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 
1054 ze zm.) jest zwolniona z podatku 
VAT.
Nieruchomość stanowiąca działkę oznaczoną 
geodezyjnie nr 1261/1 usytuowana jest 
w centralnej strefie miasta wpisanej do rejestru 
zabytków województwa wielkopolskiego 
tworzącej historyczny układ urbanistyczny 
Witkowa pod nr 693/Wlkp/A, na terenie 
n i e o b j ę t y m  m i e j s c o w y m  p l a n e m  
zagospodarowan ia  p r ze s t r zennego .  
W obowiązującym studium uwarunkowań 
i k i e r u n k ó w  z a g o s p o d a r o w a n i a  
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. Budynek, 
w którym położone są lokale wpisany jest do 
gminnej ewidencji zabytków Gminy Witkowo. 
Przetarg odbędzie się 4 września 2015r 

00 o godz.12 w siedzibie Urzędu Gminy 
i M i a s t a  w  W i t k o w i e ,  p r z y  
ul. Gnieźnieńskiej 1, w sali nr 1.
1. Nieruchomości stanowiące przedmiot 
przetargu nie są obciążone ograniczonymi 
prawami rzeczowymi, nie stanowią przedmiotu 
jakichkolwiek zobowiązań i nie ma przeszkód 
prawnych w rozporządzaniu nimi.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wniesienie gotówką wadium (z podaniem 
numeru lokalu) w kasie znajdującej się 
w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie lub na 
konto Urzędu w GBW Konin (BS Witkowo) nr 43 
8538 0002 0000 0677 2000 0008 w terminie 
do dnia 1 września 2015r.
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 
wnies ione,  jeże l i  wpłynę ło  w 
wyznaczonym terminie na rachunek 
Gminy Witkowo. Wadium ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał od 
zawarcia umowy.
5. 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 
m n i e j  n i ż  1 %  c e n y  w y w o ł a w c z e j  
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych.
6. Wybrany nabywca zobowiązany jest do 
uiszczenia ustalonej ceny nabycia przed 
zawarciem aktu notarialnego.
7. Koszty związane z zawarciem aktu 
notarialnego oraz ujawnieniem praw własności 
w księdze wieczystej ponosi nabywca.
8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
n i e r u c h o m o ś c i  n i e  p r z y s t ą p i  b e z  
usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu 
organizator może odstąpić od zawarcia umowy, 
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
9 .  S z c z e g ó ł o w y c h  i n f o r m a c j i  
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.
 10. Lokale mieszkalne można oglądać 
po uprzednim uzgodnieniu terminu 
z pracownikiem Urzędu GiM Witkowa 
tel. 61 4 778-194 wew. 13.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Krzysztof Szkudlarek

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA W WITKOWIE
z dnia 27 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 6 ust.5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym 
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks 
Wyborczy (Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Witkowie 
Nr IV/31/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie podziału Gminy i Miasta Witkowo na 
stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic numerów oraz siedzib podaje się do publicznej 
wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych 
siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibach obwodowych 
komisji właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach przystosowanych 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 
6 września 2015 r. 

Lokale komisji otwarte będą w dniu 6 września 2015 roku /niedziela, w godzinach 6.00 - 22.00.

Wyborcy mogą głosować korespondencyjnie. Stosowny wniosek należy złożyć Burmistrzowi do dnia 22 

sierpnia 2015 r.  Wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy w dniu głosowania kończą 75 lat mogą 

głosować za pośrednictwem pełnomocnika. Termin składania Burmistrzowi wniosków o sporządzenie aktu 

pełnomocnictwa do głosownia upływa w dniu 28 sierpnia 2015 r.

lokale wyznaczone do głosowania korespondencyjnego.

Burmistrz Gminy i Miasta

 /-/Krzysztof Szkudlarek



   8-2015   8-2015  str. 14str. 14

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, witkowo@witkowo.pl, WWW: www.witkowo.pl, www.bip.witkowo.pl 

Centrala - Biuro Informacji: tel. 61 4778 194, fax. 61 4778 855 e-mail: info@witkowo.pl

Sekretariat: tel. 61 4778 194 (w. 38) e-mail: sekretariat@witkowo.pl

Sekretarz: tel. 61 4778 194 (w. 21) e-mail: sekretarz@witkowo.pl 

Skarbnik: tel. 61 4778 194 (w. 17) e-mail: skarbnik@witkowo.pl

Infrastruktura, inwestycje, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, ustalanie 

warunków zabudowy, nazewnictwo ulic i numeracja nieruchomości tel. 61 4778 194 (w. 24) 

tel. kom. 512 910 745 e-mail: infrastruktura@witkowo.pl

Zamówienia publiczne, drogi gminne, oświetlenie uliczne i drogowe: tel. 61 4778 194 (w. 24) 

e-mail: przetargi@witkowo.pl

Gospodarka nieruchomościami tel. 61 4778 194 (w. 13), e-mail: gospodarka@witkowo.pl

Ochrona Środowiska tel. 61 4778 194 (w. 13), e-mail: srodowisko@witkowo.pl

Dodatki Mieszkaniowe tel. 61 4778 194 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.  505 325 590, 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) e-mail: rada@witkowo.pl

Rolnictwo tel. 61 4778 194 (w. 23) e-mail: rada@witkowo.pl

Promocja tel. 61 4778 194 (w. 31) e-mail: promocja@witkowo.pl

Oświata tel. 61 4778 194 (w. 18) e-mail: oswiata@witkowo.pl

Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzys tel. 61 4778 194 (w. 18), e-mail: obronacywilna@witkowo.pl

Finanse: wymiar podatków, księgowość podatkowa tel. 61 4778 194 (w. 25) 

e-mail: podatki@witkowo.pl
Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin, umowy dzierżawy, wystawianie faktur VAT, 

sporządzanie listy płac, prowadzenie spraw ZUS, prowadzenie spraw z zakresu podatku 

dochodowego tel. 61 4778 194 (w. 14) e-mail: ow@witkowo.pl, witzarz@witkowo.pl

Księgowość tel. 61 4778 194 (w. 15) tel. kom.  505 352 591, e-mail: ksiegowosc@witkowo.pl

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 61 4778 491

e-mail: opswitkowo@konin.lm.pl 

Zakład Gospodarki Komunalnej tel. 61 4778 197 

e-mail: biuro@zgk-witkowo.pl   www: www.zgk-witkowo.pl

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie tel. 61 4779 277 

e-mail: oksir@skorzecin.net.pl   www: www.oksir.witkowo.pl, www.skorzecin.net.pl

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo tel. 61 4778 162

e-mai: bibliotekawitkowo@wp.pl   www: www.biblioteka-witkowo.com.pl

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego tel. 61 4778 194 (w. 28), 797 501 687, 61 679 15 03 

e-mail: krzysztof.tamiola@wodr.poznan.pl

Urząd Pocztowy Witkowo ul. Armii Poznań 4, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 98 33, 

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 9.00-17.00 Sobota: 9.00-12.00

Agencja Pocztowa ul. Czerniejewska 12a, 62-230 Witkowo, tel. 695 302 162

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 10.00-17.00

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

HDK WITKOWO
Zaprasza na akcje poboru krwi, które odbędą się w 2015 roku:

12 września i 12 grudnia od godz.8:30 w sali OSP Witkowo

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Witkowo

Porady prawne obejmują różne dziedziny prawa, w tym prawa: pracy, spadkowego, 
rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego, bankowego, konsumenckiego oraz ubezpieczeń 
społecznych.

Z porady prawnej będzie można skorzystać w pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach od 
18,oo do 20,oo w Świetlicy Terapeutycznej w Witkowie przy ulicy Sportowej 15 (korty tenisowe).

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady powinny w miarę możliwości zabrać ze sobą 
dokumentację dotyczącą ich spraw, co pozwoli na dokładniejsze zapoznanie się z problemem.

Burmistrz Gminy i Miasta 
Krzysztof Szkudlarek

Informuję, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad 
prawnych, których udziela radca prawny Pan Łukasz Reselski 
(przerwa wakacyjna do 4 września).

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 518)

informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i  Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 10 lipca 2015r.

WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI,  POŁOŻONEJ W OŚRODKU 
WYPOCZYNKOWYM W  SKORZĘCINIE PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE 

BEZPRZETARGOWEJ

OGŁOSZENIE

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI PSÓW

Przypomina się, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy i Miasta Witkowo, przyjętym Uchwałą Nr XXII/212/2012 Rady 

Miejskiej w Witkowie z dnia 27 grudnia 2012 roku (tekst jednolity Dz. Urz. 

Woj. Wielkopolskiego z 2014 roku poz. 5711), do obowiązków właścicieli psów 

należy m. in. natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez 

zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, 

terenach zielonych, itp. 

Nieczystości te należy umieszczać 

w specjalnie przeznaczonych do tego rodzaju 

odpadów koszy ulicznych lub w innych 

koszach ulicznych przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych. Obowiązek 

ten nie dotyczy osób niewidomych 

i korzystających z psów przewodników.

Ponadto do obowiązków właścicieli 

utrzymujących zwierzęta domowe należy 

stały i skuteczny dozór, nie wprowadzanie 

zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, 

z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla 

zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., 

postanowienie to nie dotyczy osób 

niewidomych, korzystających z pomocy psów 

przewodników, nie wprowadzanie zwierząt 

domowych na tereny placów gier i zabaw, 

piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk, boisk 

szkolnych, ogródków przedszkolnych oraz na 

inne tereny objęte zakazem na podstawie 

odrębnych uchwał Rady Miejskiej.

Zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi 

dopuszczalne jest wyłącznie na terenach 

zielonych do tego przeznaczonych, tylko 

w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość 

sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, 

postanowienie to nie dotyczy psów ras 

uznawanych za agresywne. Zwolnienie przez 

właściciela nieruchomości psów ze smyczy na 

terenie nieruchomości może mieć miejsce 

w sytuac j i ,  gdy nieruchomość jest  

zabezpieczona w sposób uniemożliwiający jej 

opuszczenie przez zwierzę i wykluczający 

dostęp osób trzecich oraz odpowiednio 

oznakowana w widocznym miejscu tabliczką 

ze stosownym ostrzeżeniem.

/-/ Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
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Gotowanie w Gminie Witkowo ciągle trwa...

W niedzielę 2 sierpnia w świetlicy wiejskiej w Mielżynie odbyły się kolejne sołeckie  warsztaty kulinarne. Pomimo akcji 

żniwnej w  zajęciach liczny udział brały mieszkanki sołectw Mielżyna, Gorzykowa oraz Małachowa Złych Miejsc. W spotkaniu 

uczestniczył Prezes Stowarzyszenia Światowid Pan Zygmunt Nowaczyk.

z carvingu - sztuki dekorowania żywności - na 

długo pozostaną w pamięci uczestniczek 

warsztatów.

Takie spotkania to doskonała forma 

i n t e g r a c j i  ś r o d o w i s k a .  Wa r s z t a t y  

przeprowadzone zostały w ramach projektu 

pt. „Gotujemy razem smacznie i kolorowo”, 

który realizuje grupa nieformalna M-G-M 

złożona z mieszkańców sołectw Małachowo 

Złych Miejsc, Mielżyna i Gorzykowa. Projekt 

dofinansowany jest ze środków programu 

„Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności oraz Stowarzyszenia 

Światowid.

Kierownikiem projektu jest Gabriela 

Szeszycka - Sołtys Sołectwa Mielżyn, 

a pomagają jej min. witkowscy radni Monika 

Andrzejaszek, Łukasz Grabowski i Adam 

Kowalski. Następne spotkanie planowane jest 

już niebawem w Gorzykowie. 

(na)

królika według starych mielżyńskich receptur, 

który cieszył się dużym zainteresowaniem 

uczestniczek projektu. Nie mniej zajęcia 

w których dominowały specjały kuchni 

śródziemnomorskiej. Pan Adam Kowalski 

z Mielżyna zaprezentował pokaz wędzenia 

Instruktaż podczas warsztatów zapewniła 

niezawodna Agata Dobrzykowska z Poznania. 

W s p ó l n i e  p r z y g o t o w a n o  p o t r a w y,  

W ramach promocji literatury Biblioteka Publiczna w Witkowie zaprosiła dzieci 

przedszkolne i wczesnoszkolne na kolejny spektakl teatralny. Tym razem aktorzy 

Teatru Art.-Re z Krakowa przygotowali przedstawienie Pt. „Skarbnikowe dary” 

oparte na motywach baśni Gustawa Morcinka, które dzieci zobaczyły w środowe 

przedpołudnie. 

Ze względu na ilość widzów, spektakl został 
przedstawiony trzy razy. Jako pierwsi na 
widowni zasiedli uczniowie klas I Szkoły 
Podstawowej w Witkowie, następnie dzieci 
z Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17 
i ul. Jasnej 38a na końcu dzieci przedszkolne 
i uczniowie klas I szkół podstawowych 
z Mielżyna i Gorzykowa. Te ostatnie dzięki 
szczególnemu zaangażowaniu rodziców, 
którzy dowieźli swoje pociechy. 

Bogata kolorowa sceneria, muzyka, 
piosenki (m. in. „Poszła Karolinka”) i stroje 
regionu śląskiego stworzyły atmosferę do 
wspólnej zabawy. Aktorzy przywieźli ze sobą 
specjalnie przygotowane stroje ludowe, 
w których dzieci mogły razem z nimi 
zatańczyć trojaka - śląski taniec ludowy. 
Artyści przywieźli również nie znane już 

młodemu pokoleniu, zabytkowe przedmioty, 
które niegdyś były w codziennym użyciu. Mali 
widzowie dowiedzieli się jak wyglądała i do 
czego służyła maselnica, zobaczyli też jak 
prano na tarce. Była to znakomita okazja do 
poznania folkloru i zwyczajów, gdyż 
w spektaklu wykorzystano elementy gwary 
śląskiej, żartów i powiedzeń specyficznych dla 
tego regionu.

Widzowie poznali przygody bohaterów 
według specjalnie napisanego scenariusza, 
a wszystkich chętnych zapraszamy do 
biblioteki w celu zapoznania się z baśnią 
Gustawa Morcinka pt. „O tym, jak górnik 
Maślak kramarzył ze Skarbnikiem”, którą 
znajdziemy w zbiorze baśni i legend śląskich 
zatytułowanym „Jak górnik Bulanda diabła 
oszukał”.

(W.G.)

„Skarbnikowe dary”




