
Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny       Nr 8 / 2012

ISSN 1730-606X
Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-  gospodarcze

Otwarta zagroda - Dni Pola w Witkówku strona 8

Półkolonie „Sport - Uśmiech - Zabawa 2012” strona 10

35. Piesza Pielgrzymka Promienista wyruszyła strona 3

VI Turniej Plażowej Siatkówki strona 5

„Pinokio” w amfiteatrze strona 13

Roztańczone „Świerszcze” w Skorzęcinie strona 15

Dożynki Powiatowo - Gminne strona 2/16



  8-2012  8-2012

G o s p o d a r s t w o  p r o w a d z o n e  j e s t  

samodzielnie od 1988 roku. Rodzina liczy 

6 osób - Pan Tomasz, dzisiejszy starosta 

Dożynek Powiatowych, żona Małgorzata 

i czworo dzieci: Hanna - 16 lat, Wojciech - 14 lat, 

Zofia - 11 lat i Katarzyna - 5 lat. Państwo 

Szeszyccy posiadają wykształcenie wyższe 

rolnicze.

Od roku 2006 powierzchnia gospodarstwa 

wynosi 140,89 ha, w tym 135,7 ha użytków 

rolnych, o klasach bonitatacyjnych od II - IVb. 

Daje to ponad 230 ha przeliczeniowych. 

W gospodarstwie prowadzona jest tylko 

produkcja roślinna. 

Uprawiane są następujące rośliny: pszenica, 

rzepak, kukurydza, buraki cukrowe, kminek 

i trawy nasienne (wiechlina łąkowa). 

Gospodarstwo wyposażone jest we wszystkie 

n i e z b ę d n e  m a s z y n y  i  u r z ą d z e n i a  

do prowadzenia wymienionych kierunków 

produkcji. Usługowo korzysta się jedynie 

z kopania, czyszczenia i transportu buraków.

Od 2011 roku gospodarstwo uczestniczy 

w programie rolno - środowiskowym, pakiet 

r o l n i c t w o  z r ó w n o w a ż o n e ,  w a r i a n t  

zrównoważony system gospodarowania. 

Gospodarstwo skorzystało z funduszy 

u n i j n y c h  ( S A PA R D ,  S P O  i  P R O W )  

na zmodernizowanie i uzupełnienie parku 

maszynowego.

Dodatkową działalnością w gospodarstwie 

Państwa Szeszyckich jest produkcja brykietów 

z trocin. 
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Dożynki to święto dziękczynienia za zebrane plony podczas żniw i uwiecznienie 

całorocznego trudu pracy na roli. Szczególną rolę w nich odgrywają starostowie 

dożynek, którzy reprezentują wszystkich rolników. W tegorocznych dożynkach 

powiatowo - gminnych honory te pełnić będą: 

- jako starosta Powiatowy Dożynek Powiatowo - Gminnych Pan Tomasz Szeszycki z Witkówka 

i Starościna Pani Maria Smelkowska z Miejscowości Brzóski gm. Czerniejewo.

- jako starostowie Gminni: 

Pani Arleta Mikołajczak z Małachowa Złych Miejsc oraz Pan Tomasz Wędzikowski 

z Mąkownicy

Starostowie dożynek

Opis gospodarstwa Pana Tomasza Szeszyckiego

Pan Tomasz Wędzikowski z żoną Sylwią 

prowadzą samodzielnie gospodarstwo rolne od 

roku 2000. Posiadają dwoje dzieci, córkę 

Wiktorię lat 12 i syna Filipa lat 10.

Pan Tomasz posiada wykształcenie wyższe 

rolnicze, a Pani Sylwia średnie handlowe.

Posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni 

około 90 ha, w tym 48 ha dzierżawy. Grunty są 

w klasach bonitacyjnych od III do V. 

Powierzchnia przeliczeniowa to około 70 ha.

Państwo Wędzikowscy prowadzą tylko 

produkcję roślinną, w tym żyto - 20 ha, 

pszenżyto - 20 ha, rzepak - 20 ha, kukurydza 

na ziarno - 15 ha, użytki zielone - 5 ha  

i ziemniaki przemysłowe nawadniane na areale 

10 ha.

Gospodarstwo dysponuje kompletem 

sprzętu mechanicznego niezbędnego do 

prowadzenia wyżej wymienionej produkcji.

W latach 2004 - 2008 wykorzystując 

fundusze unijne zmodernizowano i uzupełniono 

park maszynowy. Od roku 2010 gospodarstwo 

u c z e s t n i c z y  w  p r o g r a m i e  r o l n o  -  

środowiskowym w pakietach: ochrona gleb, 

rolnictwo zrównoważone i ekstensywne trwałe 

użytki zielone.   

Starosta Gminny

Pani Arleta Mikołajczak, wraz z mężem 

Jaros ławem prowadzą  samodz ie ln ie  

gospodarstwo rolne od 1994 roku. Posiadają 

dwoje dzieci, syna Rafała lat 18 i córkę Karolinę 

w wieku 13 lat. Oboje posiadają wykształcenie 

średnie rolnicze.

Gospodarują na powierzchni 69,80 ha, 

w tym 69 ha to użytki rolne. Uprawiane są 

następujące rośliny: pszenica, pszenżyto, 

jęczmień jary, kukurydza na zielonkę, buraki 

cukrowe i trwałe użytki zielone. Gospodarstwo 

specjalizuje się w produkcji mleka.

W gospodarstwie są wszystkie niezbędne 

maszyny do prowadzenia produkcji o tej 

strukturze. Na modernizację i uzupełnienie 

parku maszynowego skorzystano z funduszy 

europejskich. Gospodarstwo uczestniczy 

w programie rolno - środowiskowym 

w wariancie ochrona gleb i wód.
(B.R.M.)

Starościna Gminna 
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spora grupa wyruszała z Witkowa na Jasną 

Górę.

W tegorocznej, jubileuszowej pielgrzymce, 

odbywającej się pod hasłem: „Kocham 

Kościół”, zdecydowały się wziąć udział 

52 osoby. Tradycyjnie została ona 

zainaugurowana uroczystą mszą świętą, 

podczas której uczestnicy modlili się 

o wytrwałość w marszu i szczęśliwe dotarcie na 

Jasną Górę. Po zakończeniu mszy pielgrzymi, 

ze śpiewem na ustach, przeszli ulicą 

Poznańską i zgodnie z tradycją zatrzymali się 

pod krzyżem przy ul. Strzałkowskiej, 

by pożegnać się z rodzinami i przyjaciółmi. 

W pożegnaniu pątników wzięli udział także 

przedstawiciele władz miasta, na czele 

z burmistrzem Krzysztofem Szkudlarkiem, 

który życzył wędrowcom powodzenia 

i zapewnił, że będzie duchowo wspierać 

pielgrzymów podczas tygodniowego marszu. 

Po ostatnich uściskach i życzeniach 

od najbl iższych rozśpiewana grupa 

pielgrzymów ruszyła w kierunku Mielżyna. 

Witkowscy pątnicy dotrą na Jasną Górę 

piątego sierpnia, lecz zanim to nastąpi mają 

do pokonania liczącą 248 km trasę, wiodącą 

przez: Drzewce, Tuliszków, Turek, Jeziorsko, 

Brzeźnio, Felinów i Miedźno. Przewodnikiem 

tegorocznej pielgrzymki został ks. Rafał 

Chareński. 

Wśród osób, które zdecydowały się 

wyruszyć na pielgrzymkowy szlak znajdują 

się zarówno nowicjusze, jak i doświadczeni 

wędrowcy, którzy pokonywali tą wymagającą 

trasę już kilkanaście razy. Liczącą już 35 lat 

tradycja Pieszej Pielgrzymki Promienistej jest 

w Witkowie bardzo silna i na pewno nigdy nie 

zaniknie, gdyż zawsze znajdą się osoby chcące 

w ten sposób umocnić swoją wiarę i wychwalać 

imię Boga. 
(W.D.)

35. Piesza Pielgrzymka Promienista wyruszyła
W niedzielę 29 lipca, już po raz trzydziesty piąty z Witkowa wyruszyła Piesza 

Pielgrzymka Promienista na Jasną Górę. Przed pątnikami biorącymi udział 

w jubileuszowym pielgrzymowaniu tygodniowa wędrówka, podczas której mają 

do pokonania 248 km.

Myśląc o tegorocznej pielgrzymce, można 

rzec, że ponad trzydzieści lat minęło jak jeden 

dzień. Wiele osób pewnie nie zdawało sobie 

dotychczas sprawy, jak długą tradycją może 

poszczycić się Piesza Pielgrzymka Promienista 

Witkowo - Jasna Góra. W tym roku pielgrzymi 

wyruszyli na swój szlak już po raz trzydziesty 

piąty. Historia witkowskiej pielgrzymki ma 

swój początek w 1977 r., kiedy to dziewięć 

osób, pod przewodnictwem ks. Tomasza Pety, 

zdecydowało się pieszo pokonać drogę do 

Częstochowy. Przez kolejne lata pielgrzymka 

zyskiwała kolejnych zwolenników, a co za tym 

idzie liczba pielgrzymów systematycznie 

wzrastała. Każdego roku, nie bacząc na 

trudne czasy stanu wojennego, czy 

nieprzychylność władz państwowych 

pielgrzymi wyruszali z Witkowa, by umacniać 

swoją wiarę i zanosić na Jasną Górę intencje 

mieszkańców gminy. Na początku lat 90 - 

tych, po transformacji systemowej naszego 

kraju, także pielgrzymka zdecydowanie 

rozkwitła. Z roku na rok coraz więcej osób 

decydowało się wyruszyć na szlak, a świetna 

atmosfera panująca wśród wędrowców, 

skutkowała tym, że ludzie z innych zakątków 

Polski pragnęli pielgrzymować wraz 

z Witkowianami. W jubileuszowej, dwudziestej 

pielgrzymce w 1997 r. wzięła udział 

rekordowa l i czba 160 osób.  Choć  

w późniejszych latach frekwencja nie była już 

tak wielka, to nieprzerwanie, każdego roku 

IV Międzynarodowe Spotkania Młodych Wokalistów zakończone!
W dniach 2 do 8 lipca Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie 

zorganizował po raz czwarty w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie 

spotkania młodych wokalistów. 

W tegorocznych spotkaniach uczestniczyło 

16 młodych adeptów sztuki wokalnej 

z Witkowa, Gniezna, Rzgowa z woj. łódzkiego 

oraz z miasta Umań na Ukrainie. Oprócz 

codz iennych warsztatów uczes tn i cy  

prezentowali swoje umiejętności na letniej 

scenie plenerowej. 
(S.R.)
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Letnie wędrówki po Roztoczu

Na szlaku letnich wędrówek znalazł się 

również Zamość, miasto którego starówka jest 

wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa 

Kultury UNESCO. Młodzież podziwiała piękny 

renesansowy rynek wraz z ratuszem oraz 

fortyfikacje obronne twierdzy Zamość. 

Gimnazjaliści zwiedzili też miejski ogród 

zoologiczny, w którym mogli zobaczyć 

egzotyczne zwierzęta skonfiskowane 

przemytnikom przez służby celne na polskich 

granicach. Przez pięć dni pobytu na Roztoczu 

dało się zauważyć również liczne drewniane 

domy, które powszechnie są zamieszkiwane 

przez ludzi.

Czas na wyjeździe upływał bardzo szybko, 

a piękna słoneczna pogoda sprzyjała pieszym 

wędrówkom. Jednakże w piątek 20 lipca 

gimnazjaliści wyruszyli w podróż powrotną do 

domu. Na ich trasie znalazł się jeszcze Lublin, 

stolica województwa lubelskiego. Uczniowie 

odbyli kilkugodzinny spacer po mieście. 

Zobaczyl i  m. in.  s tarówkę,  okazały 

Zamek Lubelski oraz Bramę Grodzką 

i reprezentacyjną ul icę Krakowskie 

Przedmieście. Po ostatnich wędrówkach 

młodzi turyści wyjechali pociągiem do Słupcy, 

w której czekali na nich rodzice. Opiekunami 

wyjazdu byli nauczyciele z gimnazjum - 

Tomasz Majchrzak oraz Elżbieta Drozdowska. 

(T.M.)

Punktem docelowym był Zwierzyniec 

położony nad malowniczą rzeką Wieprz, mała 

miejscowość określana mianem „miasta - 

ogrodu”. Takie określenie nawiązuje do dużej 

powierzchni terenów zielonych (lasy, parki 

i ogrody), które w tym miasteczku się 

znajdują. Na uwagę w Zwierzyńcu zasługuje 

również zabytkowy kościół „na wodzie”, 

odres taurowywany  park  Ordynac j i  

Zamojskich - Zwierzyńczyk czy zabytkowe 

zabudowania Browaru „Zwierzyniec”.

Podczas  p ię c iodn iowego  poby tu  

gimnazjaliści wędrowali po Roztoczańskim 

Parku Narodowym oraz Szczebrzeszyńskim 

Parku Krajobrazowym. Uczniowie zwiedzili 

Ośrodek Edukacyjno - Muzealny RPN, 

w którym podziwiali piękną wystawę 

dotyczącą walorów przyrodniczych parku oraz 

powędrowali do zagrody hodowlanej dzikich 

koni - koników polskich. Na trasie pieszych 

wędrówek znalazła się także miejscowość 

Szczebrzeszyn, w której „chrząszcz brzmi 

w trzcinie”. Podczas pobytu w tym miasteczku 

odwiedzili wspomnianego chrząszcza, 

podziwiali piękną synagogę oraz cerkiew 

prawosławną. Spróbowali także lokalnego 

specjału „piróga biłgorajskiego”, tzn. bułeczki 

nadziewanej specjalnym farszem (grzyby, 

kapusta i ryż). Turyści - gimnazjaliści 

wędrowali również wąwozami lessowymi, 

które są charakterystyczne dla Wyżyny 

Lubelskiej.

W poniedziałek 16 lipca 2012 r. miłośnicy pieszych wędrówek należący do Grupy 

Turystycznej „Siedem” działającej w witkowskim gimnazjum udali się na letnie 

wędrowanie po krainie wąwozów - Roztoczu. 

W dniu wybuchu powstania Reichsführer SS 

Heinrich Himmler, powołując się na dyspozycję 

Hitlera, wydał rozkaz zniszczenia miasta 

i wyniszczenia ludności cywilnej Warszawy. 

Powstanie trwało 63 dni zakończyło się klęską 

militarną Polaków, ale dzięki tej walce w wielu 

ludziach obudził się duch walki o Wolność 

o Ojczyznę.

W tym roku przypadła 68. rocznica 

wybuchu tego powstania. W Witkowie dla 

upamiętnienia tej rocznicy o godzinie 17.00 

uruchomiono syreny alarmowe. Ponadto pod 

Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 

przedstawiciele władz oraz Rady Miejskiej 

w Witkowie uczcili minutą ciszy wszystkich 

poległych w 1944 roku oraz złożyli kwiaty 

i zapalili znicze w hołdzie walczących w czasie 

Powstania Warszawskiego. Burmistrz 

podkreślił także, że mimo dużej odległości, 

jaka nas dzieli od Warszawy, Witkowianinie 

również uczestniczyli w walkach powstańczych 

w 1944r. Jedną z takich osób był Adam Borys, 

który w Powstaniu Warszawskim dowodził na 

Woli batalionem „Parasol”.

(S.J.)

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00, 

na rozkaz dowódcy Armii Krajowej gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego. 

68. Rocznica wybuchu 
Powstania Warszawskiego

Uprzejmie informujemy, 

że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, 

na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz 

Burmistrzem Gminy i Miasta w Witkowie organizują, 

w dniu 2012-09-03 (poniedziałek) o godz. 13.00 

w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, sala nr 1 pogadankę - spotkanie 

edukacyjne dla mieszkańców gminy, podczas której zainteresowanym uczestnikom, którzy ukończyli 

50 lat rozdane zostaną specjalne probówki do przygotowania materiału do badań na obecność krwi 

utajonej w kale (profilaktyka raka jelita grubego),

a w dniu: 2012-09-06 (czwartek)

 pobierana będzie krew na oznaczenie poziomu PSA, w ramach profilaktyki nowotworów gruczołu 

krokowego (prostaty). W badaniu mogą wziąć udział mężczyźni od 50 roku życia. 

Miejsce pobierania krwi: Urząd Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1,

 sala nr 1 od godz. 9.00 do 13.00

Krew można pobierać po zjedzeniu posiłku!

Laborantka pobierająca krew na PSA będzie odbierała również próbówki z kałem.

Na wszystkie badania proszę zabrać dowód osobisty!!

Zapisy na badania przyjmuje: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie 

pokój nr 8, Tel. 61 477 81 94 w.32

Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy oraz wskazanego lekarza rodzinnego.

Wszystkie badania finansowane są z budżetu Województwa Wielkopolskiego
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Festyn rodzinny „Mamo, Tato co Wy na to?”
Dnia 1 lipca 2012 roku w Ośrodku dla Dzieci TABOR przy ul. Strzałkowskiej 24a 

w Witkowie odbył się festyn rodzinny, którego organizatorem było Stowarzyszenie 

na Rzecz Dzieci i Młodzieży LIDER. 

Wsparcia w przeprowadzeniu imprezy 

udzielił Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, 

wolontariusze z Polskiego Stowarzyszenia 

Pedagogów i Animatorów KLANZA z Poznania, 

firma ANBUD oraz firma TABOR. Już o godz. 

15:00 plac, na którym prowadzone były 

zabawy zapełnił się dziećmi, które 

z niecierpliwością czekały na nowe zabawy 

i niespodzianki. Na dobry początek KLANZA 

przeprowadziła ciekawe zabawy z chustą 

animacyjną oraz tańce integracyjne. Warto 

zauważyć, że nie tylko dzieci, ale nawet ich 

rodzice i dziadkowie chętnie włączali się 

w proponowane działania. Wiele osób znało 

ten rodzaj zabawy z poprzedniego roku, 

jednakże KLANZA nie tylko powtórzyła układy 

taneczne z ubiegłego roku, ale również 

nauczyła nas nowych zabaw przy muzyce. 

Po wspólnych tańcach przyszedł czas na 

zabawy z przyrządami własnoręcznie 

wykonanymi przez członków LIDERA, a także 

pracowników firmy TABOR. Dzieci wraz 

z rodzicami mogły pograć w mini-cymbergaja, 

nauczyć się chodzić po linie oraz na 

szczudłach. Dużym zainteresowaniem cieszyło 

się stoisko cyrkowe, gdzie można było nauczyć 

się kręcenia talerzami i żonglowania. Dbając 

o rozwój dzieci pamiętaliśmy też o zabawach 

ćwiczących koordynację wzrokowo-ruchową, 

jakimi były: zabawa serem szwajcarskim, 

labirynt czy chodzenie parami na nartach 

letnich. W lipcowym słońcu pięknie 

prezentowały się wielkie bańki mydlane. 

Można było także pochwalić się swoim 

talentem plastycznym lepiąc przeróżne 

figurki z kolorowej masy solnej. Stoisko 

z bampami oblegane było głównie przez 

małych i dużych mężczyzn projektujących 

przeróżne budowle. Rodziny równie chętnie 

korzystały z kawiarenki, gdzie można było 

zjeść pyszny deser lub ciasto przygotowane 

przez kuchmistrza Mirona Rybackiego. 

Nowością na tym festynie były kiełbaski 

z grilla.  Dużym zainteresowaniem cieszyła się 

loteria Fantowa „Wygraj z Liderem”. 

Ponieważ każdy los wygrywał dzieci 

odchodziły od stoiska z zadowoloną miną. 

Dodatkowo wszyscy czekali na losowanie 

nagrody głównej, którą był Wielki Miś 

sponsorowany przez firmę ANBUD. Jesteśmy 

szczęśliwi, że rodziny, które przyszły na festyn 

zostały na nim do samego końca, a na 

twarzach dzieci przez cały czas gościł uśmiech. 

Dziękujemy wszystkim gościom, którzy 

przyjęli zaproszenie na festyn: pani sekretarz 

Gminy i Miasta Witkowo Elżbiecie Kiełpińskiej, 

ks. proboszczowi Stanisławowi Goc, Siostrom 

S łużebn i c zkom.  Wyrazy  og romne j  

wdzięczności za wspólnie spędzony czas 

w miłej rodzinnej atmosferze składamy 

przede wszystkim dzieciom i ich rodzicom, 

dz iadkom,  op iekunom.  P ragn iemy 

poinformować, że wszystkie zarobione na 

festynie pieniądze zostały przekazane na 

konto Stowarzyszenia Lider i będą stanowiły 

część wkładu własnego na realizację projektu 

„Rozwojowy zawrót głowy”, adresowanego do 

młodzieży gimnazjalnej z terenów wiejskich 

naszej gminy.

(A.R.)

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży LIDER

Bracia Stachowiakowie z Poznania zwycięzcami!
W niedzielę 12 sierpnia Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zorganizował 

na plaży w Skorzęcinie kolejny turniej siatkówki plażowej, w którym to udział wzięli 

zawodnicy z Witkowa, Gniezna, Trzemeszna, Mogilna, Wrześni, Poznania, Rawicza, 

Kostrzyna oraz Łodzi. 

Po 7 godzinach zmagań najlepszymi 

parami okazały się: w kategorii pań I miejsce 

zdobyła para złożona z zawodniczek 

pochodzących z Witkowa i Wrześni - Rakoczy 

Aleksandra - Katarzyna Wyrozumialska. II 

miejsce przypadło Justynie Bąk w parze 

z Justyną Guzik (Trzemeszno - Mogilno), III 

miejsce zdobyły Magdalena Brzewińska 

z Emilią Przybylską (Trzemeszno).

W kategorii panów zwyciężyła para braci 

S tachowiaków z  Poznan ia ,  k tór zy  

w finałowym meczu pokonali parę Mikołaj 

Tłoczek - Marcin Wlazik z Wrześni. III miejsce 

przypadło parze Marek Kowalczyk - 

Lewandowski Damian z Trzemeszna.

(S.R.)
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upieczoną kiełbaskę, chleb ze smalcem 

i pysznymi kiszonymi ogórkami. Czas ogniska 

urozmaicały wspólne śpiewy i zabawy. 

Zabawy jednoczyły zarówno seniorów, 

rodziców jak i dzieci. 

Inną inicjatywą seniorów było włączenie się 

w akcję charytatywną „Szyjemy lalki dla 

El izy”. Wraz z wolontariuszami ze 

Stowarzyszenia Lider, dzieci i seniorzy uszyli 

kilka lalek dla chorej Elizy Balickiej.

Obecnie trwa wakacyjna przerwa - ale 

wszyscy z niecierpliwością czekamy na 

wznowienie zajęć w KLUBIE JUNIORA 

I SENIORA we wrześniu.

(M.R.)

Klub Juniora i Seniora

W dniu 27 marca br. odbyło się posiedzenie 

Komisji Grantowej, powołanej przez Zarząd 

Stowarzyszenia Światowid. Jej zadaniem było 

ocenienie formalne i merytoryczne wniosków 

złożonych w ramach Programu Działaj 

Lokalnie VII. Na konkurs wpłynęło 

36 wniosków z czego dotację otrzymało 

14 wniosków. Jedną z organizacj i  

składających projekt była grupa nieformalna 

INTEGRACJA z Witkowa, a organizacją 

aplikującą wniosek był OKSiR w Witkowie. 

W skład grupy Integracja wchodzą: 2 seniorki 

p. Izabela Piaskowska i p. Anna Nawrocka, 

pedagog p. Aleksandra Jędrzejak, 3 

wolontariuszki ze Stowarzyszenia na Rzecz 

Dzieci i Młodzieży LIDER: Magdalena Walczak, 

Natalia Czerniejewska oraz Agnieszka 

Rybacka i psycholog Małgorzata Rybacka, 

koordynator programu. Dzięki dotacji od 

kwietnia do września bieżącego roku 

odbywają się spotkania seniorów i dzieci 

w ramach KLUBU JUNIORA I SENIORA. 

Do tej pory seniorzy wraz z dziećmi 

spotkali się 5 - krotnie. Bardzo cieszymy się 

z tego, że  rośnie liczba osób biorących udział 

w tym projekcie. Spotkania mają bardzo 

spontaniczny, niewymuszony charakter 

(mieszczący się jednak w założeniach 

programu).  Pierwsza godzina spotkania to 

gry i zabawy seniorów i dzieci. Seniorom 

bardzo spodobała się gra w UNO (gra 

W marcu bieżącego roku odbyła się kolejna edycja programu Działaj Lokalnie VII 

Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 

Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenia Światowid, w ramach której 

można było składać wnioski na realizację projektów obejmujących swym 

działaniem dzieci lub osoby starsze. 

karciana). Jest ona po prostu hitem tych 

spotkań. Rozpoczęliśmy również rozgrywki 

w piłkarzyki w drużynach senior - junior. 

Również one budzą wiele radości i pozytywnej 

energii. Dzieci bardzo lubią zabawy z panią 

Olą (pedagog). W każdym spotkaniu pomaga 

nam jeden lub więcej wolontariuszy ze 

Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży 

LIDER. Każde spotkanie kończy się wspólnie 

przygotowanym poczęstunkiem. Podczas 

jednego z upalnych czerwcowych spotkań 

orzeźwiliśmy się deserem lodowo - owocowym 

sprawdzając równocześnie naszą znajomość 

gwary poznańskiej.  

W ramach Klubu Juniora i Seniora 

przyjęliśmy zaproszenie od wolontariuszy 

LIDERA i wybraliśmy się z nimi na 

V Ogólnopolski Dzień Tańca z Klanzą do 

Poznania na Cytadelę. Uczestnictwo w tej 

i m p r e z i e  b a r d z o  p o m o ż e  n a m  

w przygotowaniu wrześniowego festynu. 

Zarówno seniorzy jak i dzieci byli zachwyceni 

r a d o s n ą  a t m o s f e r ą  s p o t k a n i a  

i profesjonalnym prowadzeniem tańców 

integracyjnych przez animatorów Klanzy, 

którzy w kilka minut potrafili nauczyć kilkuset 

osobową grupę wspólnego tańca.

Seniorzy nie tylko uczestniczą w Klubie, ale 

również go współtworzą. To z ich inicjatywy 

zorganizowaliśmy ognisko integracyjne, na 

którym można było zjeść własnoręcznie 
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Rządowy program pomocy uczniom w 2012r. „Wyprawka szkolna”
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje, że do dnia 10 września 2012r. 

można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 

rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły 

podstawowej.

na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 

ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. 

Nr 139, poz. 992 z póź.zm.), tj. 504 zł netto 

na jedną osobę w rodzinie w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku; 

� pochodzących z rodzin niespełniających 

kryterium dochodowego, w przypadkach 

określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej, z wyłączeniem 

uczniów klas I szkół podstawowych 

(np. 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) na podstawie 

decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza 

uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie 

udzielona pomoc, zgodnie z powyższym 

kryterium, nie może przekroczyć w danej 

gminie 5% ogólnej liczby uczniów w klasach II-

IV szkół podstawowych.

� u c z n i o m  n i e p e ł n o s p r a w n y m  

uczęszczającym do szkól podstawowych 

i gimnazjów. 

Sposób realizacji Programu: 

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców 

ucznia (prawnych opiekunów, rodziców 

zastępczych),  a także nauczyciela,  

pracownika socjalnego lub innej osoby, za 

zgodą przedstawiciela ustawowego lub 

Dofinansowanie przysługuje również 

uczniom:

� słabo widzącym,

� niesłyszącym,

� z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

lekkim,

� z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 

� posiadającym orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 

71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty, uczęszczający w roku 

szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych 

i gimnazjów. 

Kryteria przyznawania pomocy: 

Pomoc w formie dofinansowania do 

zakupu podręczników uczeń może 

otrzymać ze względu na jedno 

z czterech wyszczególnionych poniżej 

kryteriów:

� pochodzących z rodzin spełniających 

kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 

8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 

poz. 1362, z późn. zm.), z wyłączeniem 

uczniów klasy I szkoły podstawowej tj. 

do 351 zł dochodu netto na jedną osobę w 

rodzinie w miesiącu poprzedzającym miesiąc 

złożenia wniosku; 

� uczniom klasy I szkoły podstawowej, 

pochodzącym z rodzin, w których dochód na 

osobę nie przekracza kryterium dochodowego 

rodziców zastępczych. 

Wniosek należy złożyć do dyrektora 

szkoły, do której będzie uczęszczał 

uczeń w roku szkolnym 2012/2013 do 

dnia 10 września 2012r. 

Do wniosku należy załączyć, w zależności 

od sytuacji zaświadczenie o wysokości 

dochodów (w uzasadnionych przypadkach 

oświadczenie o wysokości dochodów), lub 

uzasadnienie wniosku (w przypadku ucznia, 

którego rodzina nie spełnia kryterium 

dochodowego, lecz znajduje się w trudnej 

sytuacji życiowej) lub orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydanego przez 

publiczną poradnię psychologiczno - 

pedagogiczną.

W przypadku ubiegania się o pomoc 

dla ucznia, którego rodzina korzysta 

ze świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej, można przedłożyć - zamiast 

zaświadczenia o wysokości dochodów - 

zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń 

pieniężnych z ośrodka pomocy społecznej.

Wartość pomocy nie może przekroczyć 

kwot wymienionych poniższej:

� dla uczniów klas I-III szkół 

podstawowych - do kwoty 180 zł

� dla uczniów niepełnosprawnych klas 

I-III szkół podstawowych - do kwoty 

180 zł

� dla uczniów klas IV szkoły 

podstawowej - do kwoty 210 zł

� dla uczniów niepełnosprawnych klas 

IV-VI szkół podstawowych - do kwoty 

210 zł

� dla uczniów niepełnosprawnych 

gimnazjum - do kwoty 325 zł

Dyrektor szkoły dokonuje zwrotu zakupu 

podręczników po przedłożeniu przez rodziców 

ucznia (opiekunów prawnych) dowodu 

zakupu. 

Dowodem zakupu jest faktura VAT 

wystawiona imiennie na ucznia, rodzica 

(opiekuna prawnego) lub rachunek, paragon 

lub oświadczenie o zakupie podręczników.

W przypadku oświadczenia o zakupie 

podręczników należy złożyć informację 

o rozliczeniu wydatków tylko w ramach 

omawianego programu.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Krzysztof Szkudlarek

15 sierpnia obchodziliśmy 
Święto Wojska Polskiego

W rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, stoczonej w 1920 roku 

z bolszewikami, obchodzimy Święto Wojska Polskiego. 

Z tej okazji pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich złożono kwiaty i zapalono znicze, 

by w ten sposób uczcić pamięć i męstwo polskich żołnierzy, zwłaszcza uczestników wojny polsko 

- bolszewickiej.

(K.Dz.)
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kwalifikowanego materiału siewnego i innych 

środków do produkcji rolnej.

Na zakończenie Pan Janusz Winiarski 

i Pan Zbigniew Stajkowski poinformowali 

zgromadzonych o aktualnie prowadzonych 

przez nich działaniach w zakresie rolnictwa na 

t e r en i e  pow ia t u  gn i e źn i eń sk i ego .  

Pan Winiarski nadmienił też, ze tegoroczne 

XII Dożynki Powiatowe odbędą się 

w Witkowie, a Starostą będzie Pan Tomasz 

Szeszycki.

Spotkanie zakończył, Pan Bolesław 

Kaźmierczak, kierownik Zespołu Doradczego 

w powiecie gnieźnieńskim dziękując 

wszys tk im uczes tn ikom za udz ia ł ,  

prelegentom za fachowe i ciekawe wykłady, 

go spoda r zom za  go ś c i nno ś ć  o raz  

organizatorom za przygotowanie i sprawne 

przeprowadzenie Dni Pola.

 Do zobaczenia za rok na terenie innej 

gminy.

(K.T.) 

Otwarta zagroda - Dni Pola w Witkówku

W tym roku spotkanie odbyło się na 

terenie gminy Witkowo, w miejscowości 

Witkówko.

Gospodarzami imprezy, która odbyła się 

w czerwcu, byli Państwo Małgorzata i Tomasz 

Szeszyccy. W tym miejscu chciałbym im bardzo 

podziękować za udostępnienie gospodarstwa 

i wszelką pomoc udzieloną w czasie 

przygotowań i przebiegu spotkania. Temat 

wiodący tegorocznej Otwartej Zagrody to  

„Alternatywne kierunki produkcji roślin 

w gospodarstwie”. 

Na spotkanie przybyło około 50 rolników 

z powiatu gnieźnieńskiego i zaproszeni goście. 

Obecni byli Pan Krzysztof Szkudlarek 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Pani Anna 

Kwapich - inspektor ds. rolnictwa w gminie 

Witkowo, Pan Janusz Winiarski - Starostwo 

Powiatowe w Gnieźnie oraz Pan Zbigniew 

Stajkowski - delegat Wielkopolskiej Izby 

Rolniczej z powiatu Gnieźnieńskiego.

Prelegentami wykładów byli: 

Pan Tomasz Szeszycki, który szczegółowo, 

ze swadą i niuansami przedstawił technologię 

Tradycyjnie, jak co roku Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Poznaniu, Zespół Doradczy w powiecie gnieźnieńskim organizuje spotkanie 

szkoleniowo - informacyjne dla rolników z powiatu pod nazwą 

„Otwarta Zagroda - Dni Pola”.

uprawy kminku i wiechliny łąkowej na nasiona 

oraz omówił rys historyczny uprawy ziół 

w Polsce, a następnie zaprezentował pokaz 

produkcji brykietów z trocin. 

Następnie Pan Przemysław Piotrowski 

z wrzesińskiej firmy AGRA Technologie 

Przyszłości przedstawił ofertę produktów 

nawozów i odżywek dla roślin nowej generacji.

Pan Krzysztof Furdal z kłeckoskiego 

przedsiębiorstwa INTER - LERS, producenta 

prefabrykowanych konstrukcji drewnianych, 

zaprezentował ofertę i możliwości zastosowań 

takich rozwiązań w budownictwie do celów 

rolniczych, ale także innych.

Trzeba tu nadmienić, że na terenie gminy 

Witkowo konstrukcje tej firmy znajdują się 

w gospodarstwie Pana Jana Szcześniaka 

w Folwarku i właśnie w Witkówku u Państwa 

Szeszyckich. 

Kolejny prelegent, Pan Jarosław Niestarta 

reprezentujący firmę ROLIMPEX NASIONA 

przedstawił zasady kontraktacji, lustracji 

i kwalifikacji upraw nasiennych oraz ofertę 

d o t y c z ą c ą  m o ż l i w o ś c i  n a b y c i a  
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Stypendia szkolne

Stypendium szkolne jest

przyznawane na:

a) wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia 

po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora 

szkoły,  kolegium nauczyc ie lsk iego,  

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 351,00 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 

207 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

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje, że do dnia 15 września 2012r., 

a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2012r w UGiM 

w Witkowie pok. nr 20 można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego. 

Trzecioklasiści w Bibliotece
na spotkaniu z książką

Po raz kolejny postanowiliśmy spotkać się 

z czytelnikiem: młodym, samodzielnie 

radzącym sobie z tekstem literackim, uczniem 

zaczynającym okres wakacji. Wakacje 

to okres, gdzie po 10 dniach swobody od 

szkoły, obowiązków wstawania i uczenia się, 

zaczyna doskwierać „nuda”.

Każda inicjatywa, która prowadzi 

do czytania i to niezależnie od tego, gdzie się 

odbywa jest potrzebna. Liczymy, że każdy 

odwiedzający bibliotekę, to potencjalny 

zadowolony człowiek, nasz przyszły czytelnik. 

My ze swej strony dokładamy wszelkich 

starań, aby książki w naszej bibliotece żyły, 

dobieramy je pod względem upodobań 

i sugestii czytelników.

Chcielibyśmy wzmocnić zainteresowania 

książką. Zachłysnęliśmy się technikami 

multimedialnymi i żyjemy w przekonaniu, że 

kultura obrazkowa za nas wszystko załatwi. 

Jednak tak nie jest i długo jeszcze tak nie 

będzie.

My bibliotekarze zawsze się cieszymy gdy 

widzimy, że ludzie, a w szczególności dzieci 

wracają do czytania. Nasze spotkania to 

metoda małych kroków, które zaowocują 

trochę później. Nigdy nie osiągniemy stu 

procentowego czytelnictwa, jednak liczymy na 

pozytywne, zwyżkujące rezultaty. Dlatego 

zachęcamy dzieci, do odwiedzania naszej 

biblioteki i propagujemy wśród nich 

czytelnictwo i książki.

(B.Sz.)

Wpajamy dzieciom od najmłodszych lat felietonowe słowa Paula Coelho: 

„książka ma swoje własne życie i nie powinno być skazane na leżenie 

bezczynnie na półkach...”.

Czas wspomnień

Na letniej scenie plenerowej w Skorzęcinie 

światowe przeboje ostatniego 40 - lecia 

zaprezentował Paweł Bączkowski. Znane 

melodie bardzo przypadły do gustu 

zgromadzonej wokół fontanny publiczności, 

czego dowodem były trzykrotne bisy 

w wykonaniu piosenkarza. 

(S.R.)

We wtorek 14 sierpnia Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie 

zorganizował koncert muzyki rozrywkowej pt. „Czas wspomnień”. 



( p l a c ó w k i ) ,  w y c i e c z e k  p i e s z y c h  

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 (np.: siatkówka, 

piłka nożna, „dwa ognie” itp.) i indywidualne 

(np.: tenis stołowy), a także gry i zabawy 

ruchowe.

Dzieci skorzystały z wyjazdów do Ośrodka 

Wypoczynkowego w Skorzęcinie, w trakcie 

których korzystały z kąpieli wodnych 

i plażowania, a także z przejażdżki na 

karuzelach.

Ważnym elementem tych zajęć była 

Spartakiada Sportowo - Rekreacyjna 

Półkolonii „Sport - Uśmiech - Zabawa 2012”, 

która odbyła się 1.08.br w Gnieźnie. W trakcie 

imprezy dzieci mogły rywalizować między 

s o b ą  w  r ó ż n y c h  k o n k u r e n c j a c h  

indywidualnych i grupowych, a za które 

zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale. 

Warto również wspomnieć, że Półkolonia ze 

Skorzęcina zdobyła II miejsce w kwalifikacji 

końcowej. 

Zajęcia turystyczno - krajoznawcze

Zajęcia te ukierunkowano na dobre 

poznanie najbliższego terenu i okolicy.

Zorganizowano wycieczki autokarowe i piesze 

(podchody), a także zajęcia mające na celu 

kształtowanie zainteresowań krajoznawczo - 

turystycznych. 

Półkoloniści wzięli udział w Pikniku 

Sportowo - Kulturalnym w ramach widowiska 

plenerowego „KORONACJA KRÓLEWSKA”, 

który odbył się 28.07.br. w Gnieźnie.

W ramach Pikniku dzieci wzięły udział 

m.in. w: turnieju strzelania z łuku, strzelania 

z m a c h i n  o b l ę ż n i c z y c h ,  z b i j a n i u  

średniowiecznych kręgl i ,  konkurs ie 

plastycznym. Zwycięzcy poszczególnych 

 

 

konkurencji otrzymali upominki rzeczowe 

związane z historią Miasta Gniezna.

Zajęcia kulturalno - oświatowe

W ramach tych zajęć odbyły się m.in.:

- gry i zabawy świetlicowe;

- zajęcia taneczne, muzyczne i plastyczne;

- Chrzest na Półkolonistę, który odbył się na 

Orlej Górze w Skorzęcinie.

- Pokaz kuglarstwa z elementami samoobrony 

wykonany pr zez  grupę  s tudentów 

ze Zduńskiej Woli.

- Konkurs na „Najładniejszy zamek z piasku”, 

który wygrała Półkolonia z Ruchocinka.

- Piknik Ekologiczny „Dobre rady na złe 

odpady” który odbył się 26.07.br w Parku 

w Kołaczkowie, a którego celem było 

wytworzenie trwałych nawyków i zachowań 

w duchu ekologicznego stylu życia w domu, 

w szkole i w najbliższym otoczeniu. Dzieci przy 

pomocy wychowawców musiały się do niego 

odpowiednio przygotowywać, a tematyka 

dotyczyła: „Recykling - nowe ze starego”, 

Śmieciomoda (strój ekologiczny), scenka 

tematyczna: „O Rycerzu Recyklingu i Wróżce 

Segregacji”. Na zakończenie Pikniku odbyło 

się ognisko z pieczeniem kiełbasek.

- Zakończenie półkolonii połączone 

z dyskoteką i zabawą przy muzyce 

p. Wojciecha Graczyka. W trakcie imprezy 

odbyła się część oficjalna, w trakcie której 

odbyło się podziękowanie organizatorom, 

w s p ó ł o r g a n i z a t o r o m ,  s p o n s o r o m ,  

wychowawcom, wolontariuszom i wszystkim, 

którzy otworzyli swoje serca i wsparli naszą 

Akcję.

Na zakończenie dzieci otrzymały słodkie 

upominki, a także gadżety w ramach 

degustacji produktów Zakładów Mięsnych 

„SOKOŁÓW”.

Zajęcia edukacyjne

Program półkolonii ukierunkowany był 

również na edukację i integrację dzieci, także 

Półkolonie „Sport - Uśmiech - Zabawa 2012”

Głównym organizatorem Akcji Lato, już od 

12 lat, było Stowarzyszenie Młodych 

Wielkopolan, a współorganizatorem 

Wielkopolska Wojewódzka Komenda 

OHP w Poznaniu - Klub Pracy 

w Witkowie, Urząd Gminy i Miasta 

Witkowo oraz Sołtysi i Rady Sołeckie: 

Ruchocinka, Mąkownicy, Skorzęcina 

i Sokołowa. 

W tegorocznych półkoloniach uczestniczyło 

90 dzieci w przedziale wiekowym 5 - 14 

lat, którymi opiekowała się 10 - osobowa 

kadra  wychowawcza,  w tym 

wolontariusze. 

Dzieci spotykały się w 3 placówka:

- Świetlicy Wiejskiej w Mąkownicy - 35 

dzieci (kierownik: Joanna Adamczewska, 

wychowawcy: Ilona Musidlak, Magdalena 

Bekas, Agnieszka Kozińska);

- Świetlicy Wiejskiej w Ruchocinku - 31 

dz iec i  (k ie rown ik :  A r l e ta  Bekas ,  

wychowawcy:  Angel ika Szymańska,  

Mirosława Mikołajczak);

- Świetlicy Wiejskiej w Skorzęcinie - 24 

dzieci (kierownik: Paweł Piniarski, 

wychowawcy: Martyna Musidlak, Krzysztof 

Nowiński).

Koordynatorem Półkolonii była Joanna 

Adamczewska - Lider Klubu Pracy OHP 

w Witkowie.

Tegoroczne półkolonie finansowane były z: 

dotacji Urzędu Gminy i Miasta 

w Witkowie; wkładu własnego SMW; 

wsparcia finansowego sołectw: 

Ruchocinka, Mąkownicy, Skorzęcina 

i Sokołowa; wpłat uczestników 

Półkolonii; wsparcia finansowego 

i rzeczowego sponsorów.

Celem półkolonii było:

Wraz z poprawą pogody 23 lipca w gminie Witkowo rozpoczęły się Półkolonie 

„Sport - Uśmiech - Zabawa 2012”, które trwały do 2 sierpnia 2012 r. (10 dni).

� 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;

�k s z t a ł t o w a n i e  u m i e j ę t n o ś c i  

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 itp. (np. kultura 

spożywania posiłków, sortowanie śmieci).

Dzieci zostały zapoznane z ramowym 

planem dnia i zajęciami programowymi, 

a także regulaminami: p.poż., BHP, obiektu 
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w zakresie profilaktyki uzależnień. Chodziło 

m.in. o wzmacnianie osobowości poprzez 

pogadanki na temat szkodliwości palenia 

papierosów, zażywania narkotyków 

i spożywania alkoholu, a także sposoby 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 

umiejętność  podejmowan ia  decyzj i ,  

umiejętność powiedzenia „nie” - asertywność. 

Blok ten obejmował również zwrócenie uwagi 

na kulturę słowa i zwrotów grzecznościowych.

W ramach tych zajęć odbyły się także 

pogadanki i spotkania z przedstawicielami 

Straży Pożarnej (p. Karina Wawrzyniak OSP 

Skorzęcin) i Ratownikiem (p. Czesław 

Nowaczyk).

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 naukowych.

Każdego dnia dzieci dostawały drugie 

śniadanie, obiad i napoje. Obiady zostały 

przygotowane przez Panie kucharki 

z G i m n a z j u m  w  W i t k o w i e  

i „Camping Mieszko” Waldemara 

Adamczewskiego w Skorzęcinie. 

Pogoda dopisała, dzieci zadowolone 

i uśmiechnięte, wypoczynek aktywny ale 

przede wszystkim bezpieczny, program i cele 

zrealizowane.

Jednak nasza Akcja letniego wypoczynku 

nie była by możliwa gdyby nie organizatorzy, 

współorganizatorzy, a także wszystkie osoby, 

które przyczyniły się do realizacji naszego 

zadania i postawionych celów, w tym m.in. 

sponsorzy: 

- Bank Spółdzielczy w Witkowie

- Firma „KUBIAK” w Witkowie

- Firma „PRI REAL-BUD” w Witkowie

- PPRHiU „KOS - POL” w Kołaczkowie

- Zakłady Mięsne „SOKOŁÓW”

- Gminna Spółdzielnia „SCH” w Witkowie

- Piekarnia „GLANC” w Witkowie

- Andrzej Dranikowski - Sklep spożywczy 

„JAWA” w Witkowie

- Jerzy Kozłowski - Sklep spożywczy 

w Witkowie

- Zbigniew Tylkowski - Sklep spożywczy 

w Witkowie

- Zakład Poprawczy w Witkowie

- Adam Kowalski - Radny Rady Miejskiej 

w Witkowie

- Port Lotniczy w Bydgoszczy

- Bank Zachodni WBK o1/ Gniezno

Warto również wspomnieć o osobach 

i instytucjach, które z dużym 

zaangażowaniem wsparły naszą 

akcję:

- Gimnazjum w Witkowie, na czele 

z p. Marianem Łukowskim - Dyrektorem 

oraz Paniami z kuchni

- p. Janina Wędzikowska - Sołtys 

Mąkownicy

- p. Zenona i Henryk Szymańscy - Sołtys 

Ruchocinka wraz z żoną

- p. Beata Starczewska - Sołtys Sokołowa

- p. Renata Kozińska - Sołtys Skorzęcina

- Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 

z Ruchocinka 

- Rodzice uczestników półkolonii

- p. Michał Bocheński

- p. Stanisław Rajkowski

- grupa studentów ze Zduńskiej Woli: 

Marzena Gasińska, Adrian Gasiński, Rafał 

Dzierżawski, Dariusz Staniucha.

W czasie trwania półkolonii dzieci miały 

możliwość, chociaż na chwilę, odpocząć od 

codziennych obowiązków i trudności, ale 

także rozwijania umiejętności nawiązywania 

dobrych relacji z rówieśnikami, aktywnego 

i twórczego spędzenia wolnego czasu, poprzez 

udział w zajęciach, które niewątpliwie 

wzbudzały zainteresowanie i radość 

uczestników. 

 (J.A.)

2 listopada 2010 r. rozpoczął swoją działalność Punkt Konsultacyjny Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla Organizacji 

Pozarządowych, mieszczący się w Poznaniu przy Al. Niepodległości 16/18 w budynku „B”, w 

pokoju 012 na IV parterze. 

Jest on dostępny również dla osób niepełnosprawnych ze względu na lokalizację tuż przy 

windzie.

W Punkcie Konsultacyjnym organizacje pozarządowe działające na terenie Wielkopolski 

mogą bezpłatnie uzyskać informacje i porady w zakresie zagadnień prawnych oraz finansowo-

księgowych. Pomoc udzielana jest bezpośrednio podczas indywidualnej wizyty na miejscu, jak 

również drogą elektroniczną, telefoniczną lub za pośrednictwem faxu. 

Oferta Punktu Konsultacyjnego dotyczy szczególnie takich zagadnień jak: 

1. Wsparcie prowadzenia organizacji pozarządowych w zakresie: utworzenia organizacji 

pozarządowej, prawnych i finansowych aspektów ich funkcjonowania, a w szczególności:

� wprowadzania zmian w sferze działalności statutowej, składzie zarządu i radzie,

� prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe,

� sprawozdawczości,

� rezygnacji, likwidacji i wykreślenia z KRS.

2. Konsultacje i doradztwo w zakresie spraw formalno-prawnych oraz z zakresu rachunkowości 

w kwestiach bieżącego funkcjonowania organizacji.

3. Konsultacje i doradztwo w zakresie warunków, kryteriów i procedur dofinansowania 

projektów ze środków publicznych.

4. Analiza sytuacji organizacji pozarządowej i poszukiwanie optymalnych rozwiązań.

Zasady działania Punktu Konsultacyjnego

Konsultanci i specjaliści działają nieodpłatnie.

Publikacje, raporty, poradniki, broszury, ulotki i plakaty, zestawienia dotyczące zasad 

działania i aktywności organizacji pozarządowych wydawane przez Ministerstwa, Urząd 

Marszałkowski, inne instytucje publiczne i organizacje trzeciego sektora udostępniane są 

nieodpłatnie. Konsultanci przyjmują sugestie, uwagi i propozycje dotyczące sposobu i zasad 

działania Punktu Konsultacyjnego. Wszelkie nowinki zamieszczane będą we właściwym dziale 

portalu internetowego Wielkopolskie Wici.

Uprzejmie informujemy, że Punkt Konsultacyjny nie będzie reprezentował organizacji 

pozarządowych przed sądami, instytucjami oraz nie będzie wydawał opinii prawnych. Dlatego 

uprzejmie prosimy, aby w sprawach dotyczących współpracy z Samorządem Województwa 

Wielkopolskiego kontaktować się bezpośrednio z komórkami Urzędu.

W godzinach dyżurów istnieje możliwość uzyskania pomocy bezpośrednio w formie ustnej 

podczas wizyty indywidualnej.

W przypadku zapytań przekazywanych pisemnie lub za pośrednictwem faxu oraz drogą 

elektroniczną (e -mail) - następuje ona w przeciągu 14 dni, a w przypadku bardziej złożonych 

zagadnień prawnych lub księgowych - w terminie 30 dni od daty otrzymania. 

Dyżury konsultantów w Punkcie Konsultacyjnym: 

Finanse i księgowość - poniedziałki, środy godziny od 16 do 18

Prawo - wtorki, czwartki godziny od 16 do 17

Dane kontaktowe:

Tel.: (61) 626 67 14

Fax: (61) 626 67 14

Adresy e-mail: ngo.finanse@umww.pl (sprawy finansowo-księgowe)

  ngo.prawo@umww.pl (sprawy prawne)

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Organizacyjnym i Kadr pod numerem 

telefonu (61) 626 67 13, lub drogą elektroniczną pod adresem: pozytek@umww.pl. oraz na 

stronie internetowej www.wielkoposlkiewici.pl 

 

PUNKT KONSULTACYJNY 
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
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Sobotę 28 lipca tłumy publiczności zebrały się wokół letniej sceny plenerowej 

w Skorzęcinie, by obejrzeć prezentacje w wykonaniu zielonogórskiego kabaretu 

„Made in China”

Pełen znakomitej satyry, wspaniałego humoru program został bardzo ciepło przyjęty przez 

publiczność.

(S.R.)

„Made in China” w Skorzęcinie!

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

wadium: 4.000,00 zł

9. domek nr 9 (Rybitwa),
2pow. użytkowa - 25,00 m

cena wywoławcza: 50.000,00 zł

wadium: 4.000,00 zł

10. domek nr 10 (Mewa+Bocian),
2 pow. użytkowa - 25,00 m

cena wywoławcza: 52.000,00 zł

wadium: 4.000,00 zł

Wydanie w posiadanie nabytych 

w drodze przetargu nakładów nastąpi dnia 

15 stycznia 2013r. 

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie, 

jawnie 7 września 2012r. o godz. 11.00 

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta 

w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w sali 

nr 1.

Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. 

Rozstrzygniecie nastąpi w dniu 7 września 2012r. 

godz. 14.30, a pisemnie o wyniku przetargu 

uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni od 

zamknięcia. 

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie 

oferty i wpłata wadium na wybrany domek 

z podaniem numeru i nazwy domku, na konto 

Gminy nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 do 

dnia składania ofert tj.: do godz. 10.00 

dnia 7 września 2012r.

(Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli 

wpłynęło w wyznaczonym terminie na 

rachunek Gminy Witkowo)

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty 

cenowej na więcej niż jeden domek, pod warunkiem 

 Pierwszy szereg

1. domek nr 1 (Tulipan+Lilia), pow. 
2użytkowa - 25,00 m  (pierwszy od bocznej 

alei komunikacyjnej)

cena wywoławcza: 52.000,00 zł

wadium: 4.000,00 zł

2. domek nr 2 (Irys), 
2pow. użytkowa - 25,00 m  

 cena wywoławcza: 50.000,00 zł, 

wadium: 4.000,00 zł

3. domek nr 3 (Fiołek), 
2pow. użytkowa - 25,00 m

cena wywoławcza: 50.000,00 zł

wadium: 4.000,00 zł

4. domek nr 4 (Bratek), 
2pow. użytkowa - 25,00 m

 cena wywoławcza: 50.000,00 zł

wadium: 4.000,00 zł

5. domek nr 5 (Narcyz+Różą), 
2pow. użytkowa - 25,00 m

cena wywoławcza: 52.000,00 zł

wadium: 4.000,00 zł

 Drugi szereg

6. domek nr 6 (Kormoran+Łabędź) 
2 pow. użytkowa - 25,00 m

(pierwszy od bocznej alei komunikacyjnej)

cena wywoławcza: 52.000,00 zł

wadium: 4.000,00 zł

7. domek nr 7 (Czapla),
2 pow. użytkowa - 25,00 m

cena wywoławcza: 50.000,00 zł

8. domek nr 8 (Perkoz),
2 pow. użytkowa - 25,00 m

cena wywoławcza: 50.000,00 zł

na sprzedaż praw majątkowych do nakładów budowlanych w postaci  dziesięciu domków letniskowych w zabudowie szeregowej, posadowionych na gruncie Gminy 

Witkowo w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, na działce oznaczonej nr geodezyjnymi 153 (obecnie teren ośrodka „Camping Mieszko”)

62-230 Witkowo w terminie do dnia 7 września 

2012r. do godziny 10.00.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, 

który wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny 

nabycia. Pozostałe wadia zostaną zwrócone 

niezwłocznie po zamknięciu przetargu, najpóźniej 

w ciągu trzech dni na wskazane w ofercie konto 

bankowe.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg, a nie 

przystąpi do podpisania umowy o nabycie praw 

majątkowych do ww. nakładów budowlanych 

w terminie 14 dni od zamknięcia przetargu, bądź 

nie wpłaci pełnej kwoty do dnia podpisania umowy 

przechodzi na rzecz Gminy Witkowo.

Regulamin przetargu dostępny w siedzibie 

Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, pok. nr 15 i 16 

oraz na stronie internetowej www.bip.witkowo.pl 

oraz www.witkowo.pl 

Bliższych informacji o przetargu udziela Urząd 

Gminy i Miasta w Witkowie pok. Nr 15 lub 16 lub pod 

nr telefonu 61 477 81 94, wew. 13 lub 14 w godz. 

8.00 - 15.30

Przedmiot przetargu można obejrzeć 

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu 

z pracownikiem Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, 

(61 477 81 94 wew. 13) w terminie od 1 do 6 

września 2012r.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania 

przetargu lub jego unieważnienia w przypadku 

zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz 

prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert. 

Witkowo, 2012-07-20

 

uiszczenia wadium na każdy domek, którego 

propozycja cenowa dotyczy.

Oferta powinna zawierać:

� dane oferenta (imię i nazwisko, ew. nazwa 

i siedziba firmy - organ reprezentujący, adres, 

nr telefonu), oraz pełnomocnictwo osoby działającej 

w jego imieniu wraz z podpisami osób uprawnionych 

do działania w jego imieniu, jeżeli pełnomocnik 

został ustanowiony,

� datę sporządzenia oferty i oświadczenie 

oferenta o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży, 

stanem prawnym oraz technicznym w/w nakładów 

(domków) i przyjęciu ich bez zastrzeżeń; (druk 

oświadczenia można pobrać w siedzibie urzędu, 

pok. nr 15 i 16),

� oferowaną cenę zakupu w kwocie nie niższej niż 

cena wywoławcza

� kserokopie dowodu wpłaty wadium;, 

� zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy 

kupna w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku 

przetargu,

� zobowiązanie oferenta do wpłacenia ceny 

kupna najpóźniej do dnia podpisania umowy,

� oświadczenie oferenta, że zapoznał się 

z regulaminem przetargu oraz przyjmuje podane 

w nim warunki bez zastrzeżeń (druk można pobrać 

w tut. urzędzie, pok. nr 15 i 16),

� numer konta bankowego, na które należy 

zwrócić wadium.

Oferty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy 

i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1 pok. 

nr 21 (sekretariat) lub przesłać listem poleconym 

z dopiskiem „przetarg domki OW Skorzęcin”, 

na adres Urząd Gminy i Miasta ul. Gnieźnieńska 1, 
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W niedzielę 12 sierpnia Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zorganizował 

dla dzieci przedstawienie teatralne.

„Pinokio” w amfiteatrze!

Do położonego w Skorzęcinie na Orlej 

Górze amfiteatru przybyło blisko trzysta osób 

aby obejrzeć przedstawienie pt. „Pinokio”.

 Przedstawienie prowadzone przez 

krakowskich aktorów  w znacznej części 

w formie interaktywnej przypadło do gustu 

bardzo licznie zebranej publiczności 

co widoczne było w formie częstych salw 

śmiechu jak również podczas wspólnych 

zabaw. A, że bajka ta miała w swojej treści 

wiele aspektów wychowawczych  to zapewne 

jej prezentacja pozytywnie wpłynie na 

codzienne zachowanie najmłodszych.

(S.R.)

Minęło kilka dni od wycieczki na lotnisko w Powidzu, a nasi członkowie PZERiI 

wyruszają na wyprawę do Biskupina, Gąsawy i Inowrocławia.

Zwiedzamy Biskupin, Gąsawę i Inowrocław

do Inowrocławia., gdzie trochę błądzimy 

po mieście, ale po małych trudach 

ze znalezieniem parkingu zatrzymujemy 

się przy stadionie i udajemy się pod tężnię. 

Tam indywidualnie korzystamy z warunków 

mikroklimatycznych przy tężni spacerując po 

parku.

Wracamy wieczorem zmęczeni ale 

szczęśliwi. A wszystko to działo się 9. sierpnia 

2012r.

(M.W.)

W Biskupinie przy chłodnej ale słonecznej 

pogodzie z wielką uwagą słuchamy pani 

przewodnik, która zapoznaje nas z życiem, 

zamieszkujących osadę warowną z początku 

epoki żelaza, która powstała w latach 747- 

722 p. n. e. i zamieszkana była przez ludność 

kultury łużyckiej. na wyspie było około 100 

chat usytuowanych w 13 rzędach. Odkryta 

została w 1933r. przez nauczyciela miejscowej 

szkoły Walentego Szwajcera. Po zwiedzeniu 

osady część uczestników zwiedza jezioro 

Biskupińskie na pokładzie statku „Diabeł 

Wenecki” popijając kawę lub gorącą 

czekoladę.

Po krótkiej przerwie udajemy się do 

Gąsawy gdzie w 1227r. odbył się Zjazd książąt 

piastowskich, który zwołał książę wielkopolski 

Władysław Laskonogi a w którym uczestniczył 

książę małopolski Leszek Biały-zamordowany 

tam przez rycerzy księcia pomorskiego 

Świętopełka.

W  Gą saw i e  d z i ęk i  up r ze jmo ś c i  

ks. Kwiatkowskiego zwiedzamy kościół 

zbudowany z drewna modrzewiowego 

pochodzący z 1625r. Ksiądz oprowadza nas po 

kościele przedstawiając jego historię 

i opowiada o przepięknym wystroju 

barokowym w postaci rzeźb, a zwłaszcza 

malarstwa na ścianach pokazujących postaci 

różnych świętych.

Po krótkiej przerwie na zakup pamiątek 

u d a j e m y  s i ę  z g o d n i e  z  p l a n e m  
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Majorczyk z Gniezna

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

Telefony
Centrala - Biuro Informacji: tel. 61 4778 194, fax. 61 4778 855 

e-mai: info@witkowo.pl

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

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

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

Infrastruktura, inwestycje, planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne, ustalanie warunków zabudowy, nazewnictwo ulic 

i numeracja nieruchomości tel. 61 4778 194 (w. 24) 

e-mai: infrastruktura@witkowo.pl

Zamówienia publiczne, drogi gminne, oświetlenie uliczne 

i drogowe: tel. 61 4778 194 (w. 24) e-mai: przetargi@witkowo.pl

Gospodarka nieruchomościami tel. 61 4778 194 (w. 13)

e-mai: gospodarka@witkowo.pl

Ochrona Środowiska tel. 61 4778 194 (w. 13)

e-mai: srodowisko@.witkowo.pl

Dodatki Mieszkaniowe tel. 61 4778 194

Urząd Stanu Cywilnego, dowody osob. tel. 61 4778 194 (w. 35) 

e-mai: usc@witkowo.pl

Ewidencja ludności tel. 61 4778 194 (w. 33) e-mai: elud@witkowo.pl

Koncesje alkoholowe, sport, kultura fizyczna, sprawy wojskowe 

tel. 61 4778 194 (w. 32)

Działalność gospodarcza, OSP, kadry tel. 61 4778 194 (w. 32)

e-mai: kadryugim@witkowo.pl

Biuro Rady Miejskiej tel. 61 4778 194 (w. 23) e-mai: rada@witkowo.pl

Rolnictwo tel. 61 4778 194 (w. 23) 

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

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

Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzys tel. 61 4778 194 (w. 18)

e-mai: obronacywilna@witkowo.pl

Finanse: wymiar podatków, księgowość podatkowa tel. 61 4778 194 

(w. 25) e-mai: 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-mai: ow@witkowo.pl, witzarz@witkowo.pl

Księgowość tel. 61 4778 194 (w. 15) e-mai: ksiegowosc@witkowo.pl

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 61 4778 491

Zakład Gospodarki Komunalnej tel. 61 4778 197 

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

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji tel. 61 4779 277 

e-mai: oksir@skorzecin.net.pl   www: www.skorzecin.net.pl

Biblioteka Publiczna Witkowo tel. 61 4778 162

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

Ośrodek Doradztwa Rolniczego tel. 61 4778 194 (w. 28) 

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

Policja tel. 61 4260 360, 61 4260 361, 61 4260 362

Straż Pożarna tel. 61 4778 188

Pogotowie Ratunkowe 999

Pogotowie Energetyczne 991

Dane kontaktoweZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH INFORMACJI

Na mocy porozumienia z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, w Urzędzie 

Gminy i Miasta w Witkowie, w ramach dyżurów pełnionych przez konsultantów 

Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług świadczone są 

bezpłatne usługi informacyjne skierowane m.in. dla przedsiębiorców

i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
Dyżury pełnione są w pierwszy wtorek trzeciego miesiąca każdego 

kwartału, w godz. od 9.00-13.00.

Do końca 2012 roku dyżury w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie 

pełnione będą: 

4 września oraz 4 grudnia.
Zakres bezpłatnej usługi informacyjnej Punktu Konsultacyjnego obejmuje:

�administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania 

działalności gospodarczej, 

�zatrudnianie cudzoziemców, 

�świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych, 

�prawo ochrony konkurencji, 

�społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), 

�ochronę własności intelektualnej, 

�systemy jakości ISO 9001 i HACCP, 

�rozwój zasobów ludzkich, 

�wykorzystywanie technologii informacyjnych, 

�ochronę interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie BIK, baz ZBP), 

�możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł, 

�wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw, 

�prawo zamówień publicznych, 

�zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu 

zaufanego ePUAP, 

�podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU, 

�inne, stwierdzone w trakcie diagnozy. 

W ramach usług informacyjnych świadczonych przez Punkt Konsultacyjny KSU Klienci będą 

mogli skorzystać także z usługi informacyjnej, tzw. opieki nad klientem przy wyborze 

usługodawcy specjalistycznego. Taka usługa polega na wsparciu Klienta przy 

rozpoczęciu współpracy z takim usługodawcą (przykładowo w zakresie: pożyczek, poręczeń, 

innowacji, ochrony środowiska, leasingu, eksportu i wielu innych). Klienci będą mogli wówczas 

liczyć na pomoc w kontakcie w konkretną instytucją/ekspertem, negocjowaniu terminów, 

warunków współpracy klienta z usługodawcą, pomoc w wypełnianiu niezbędnych dokumentów, 

monitorowanie realizacji tej usługi.

Wszystkie usługi świadczone w Punkcie Konsultacyjnym są ewidencjonowane, 

co wiąże się z koniecznością uzyskania danych osobowych Klienta i wyrażenia 

przez niego zgody na przetwarzania danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).

Szczegółowe informacje dotyczące pełnionych dyżurów:

tel.: 63/245 30 95 wew. 62, 28, 31, 33; e-mail: renata.osztynowicz@arrkonin.org.pl

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)”
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Letni wypoczynek w Radkowie
Dnia 01.08.2012r. 40 osobowa grupa dzieci z Gminy Witkowo wyjachała 

na wypoczynek letni do Radkowa, w Górach Stołowych. Dzieci przebywały 

w ośrodku PAFAWAG, położonym niedaleko Zalewu Radkowskiego. 

pozytywne informacje zwrotne. Po 10 dniach 

dzieci wypoczęte i zadowolone wróciły do 

Roztańczone „Świerszcze” w Skorzęcinie
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie  zorganizował w piątek 13 lipca 

prezentację Zespołu Artystycznego „Świerszcze”. 

Kilkuset osobowa widownia wielkimi 

brawami przyjmowała każdą z kilku 

prezentacji w wykonaniu 30 roztańczonych 

dziewcząt. Oprócz wspaniałych umiejętności 

tanecznych podziw publiczności wzbudziły 

kolorowe stroje, w których dziewczęta 

prezentowały poszczególne układy taneczne. 

(S.R.)

Grupą opiekowała się wykwalifikowana 

kadra złożona z pedagogów, psychologa 

i fizjoterapeuty. Podczas pobytu dzieci 

zwiedziły zabytki ziemi kłodzkiej takie jak: 

Bazylika w Wambierzycach, Szlak Ginących 

Zawodów, Muzeum Zabawek, Park Zdrojowy 

w Kudowie - Zdrój. Wieczorami organizowane 

były dyskoteki i ognisko. W zależności 

od pogody grupa korzystała z kąpieli 

słonecznej i wodnej nad zalewem radkowskim 

lub przemierzała górskie szlaki. Zdobyli oni 

Szczeliniec Wielki i przeszli przez labirynt 

Błędnych Skał oraz odpoczęli w schronisku na 

Pasterce. Poza atrakcjami turystycznymi 

g r u p a  u c z e s t n i c z y ł a  w  z a j ę c i a c h  

profilaktycznych podczas, których dzieci 

uczyły się jak uchronić siebie przed 

wpadnięciem w nałogi oraz jak być 

asertywnym.

Podczas deszczowych dni wychowawcy 

organizowali dzieciom najróżniejsze zadania, 

np. Misję Olimpijską oraz wypełniali czas 

pogodnymi porankami i wieczorami czyli 

zabawami integrującymi grupę. Podczas 

codziennych czynności grupa rozwiązywała 

bieżące problemy oraz przekazywała sobie 

Witkowa, by w naszej pięknej gminie spędzić 

dalszą część wakacji.
(M.R.)




