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Obchody święta plonów zainaugurowane 

zostały uroczystą mszą świętą w kościele 

p.w. św. Mikołaja w Witkowie, z udziałem 

władz powiatu, gmin oraz zaproszonych gości, 

podczas której zgromadzeni podziękowali 

Stwórcy za tegoroczne zbiory i kolejny rok 

owocnej pracy. Po zakończeniu nabożeństwa 

spod kościoła wyruszył barwny korowód 

dożynkowy prowadzony przez Samorządową 

Ork i e s t r ę  Dę tą  M ia s t a  i  Pow ia tu  

Gnieźnieńskiego. Kolorytu dodawali 

przebrani w ludowe stroje członkowie 

zespołów wokalnych oraz imponujące wieńce 

dożynkowe reprezentujące poszczególne 

gminy Powiatu Gnieźnieńskiego oraz sołectwa 

gminy Witkowo. Rozśpiewany korowód, do 

którego stopniowo dołączali mieszkańcy 

miasta, przemaszerował głównymi ulicami 

Witkowa na Stadion Miejski, gdzie odbyła się 

dalsza część dożynek.

Uroczystości obrzędowe święta plonów 

rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania 

hymnu oraz wysłuchania hejnału Powiatu 

Gnieźnieńskiego i hejnału Gminy Witkowo. 

Następnie głos zabrali gospodarze dożynek, 

czyli burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - 

Krzysztof Szkudlarek oraz Starosta 

Gnieźnieński - Dariusz Pilak. Dożynki to czas 

dziękczynienia za szczęśliwe zbiory darów 

ziemi. Są one symbolem przywiązania do 

tradycji narodowej, a dzielenie się chlebem to 

znak wzajemnego szacunku i uznania. Są one 

uwieńczeniem całorocznej pracy rolnika, 

k t ó r y  b a r d z o  c z ę s t o  z m a g a  s i ę  

z przeciwnościami natury. Tak też było w tym 

roku, wszyscy pamiętamy mroźną zimę, brak 

pokrywy śnieżnej i potrzebę wiosennych 

przesiewów niemalże wszystkich upraw. 

Dożynki to czas podsumowań i refleksji, 

zarówno nad przeszłością, jak i przyszłością. 

Właśnie w takim uroczystym dniu 

zastanawiam się, jakich słów użyć by wyrazić 
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W niedzielę 2 września br. na Stadionie Miejskim w Witkowie odbyły się 

Dożynki Powiatowo - Gminne, podczas których rolnicy podziękowali za 

tegoroczne plony, a tłumnie zgromadzona publiczność korzystała z ciekawych 

atrakcji zapewnionych w bogatym programie imprezy.

Dożynki Powiatowo - Gminne w Witkowie

swoją wdzięczność, uznanie, szacunek, podziw 

i podziękowanie dla trudu, jakiego 

dokonaliście, by zebrać zbiory z ziemi dającej 

nam wszystkim chleb. Z wielkim szacunkiem 

chylę głowę przed bochnami chleba 

i wieńcami, przed symbolami, w których 

zawarta jest wasza troska, lęk i obawa 

o przyszłość swoich gospodarstw, ale z drugiej 

strony te symbole zawierają wiarę i nadzieję 

na lepsze jutro. Właśnie za te wiarę i nadzieję 

bardzo Wam dzisiaj dziękuję. Nie każdy zna 

pracę rolnika, nie każdy potrafi solidaryzować 

się z jego niepokojem o dobrą pogodę, ale 

każdy pragnie chleba na swoim stole. Wszyscy 

przynosimy owoce swojej pracy, każdy z nas 

ma wpływ na uprawę roli, która nazywa się 

Polska. W tym uroczystym dniu pragnę całej 

b r a c i  r o l n i c z e j  z ł o ż y ć  s e r d e c z n e  

podziękowania i życzyć dalszego rozwoju 

Waszych gospodarstw, coraz wyższych 

plonów, satysfakcji z pracy na roli i dobrego 

zdrowia - mówił Krzysztof Szkudlarek. 

Następnie burmistrz powitał wszystkich 

zgromadzonych oraz zaproszonych gości, 

wśród których znaleźli się m.in.: Posłowie na 

Sejm RP: Tadeusz Tomaszewski, Paweł Arndt 

oraz przedstawiciel Posła na Sejm RP 

Zbigniewa Dolaty - Andrzej Kwapich, Senator 

Piotr Gruszczyński, Prezydent Miasta Gniezna 

- Jacek Kowalski, Przewodniczący Rady 

Powiatu Gnieźnieńskiego - Zdzisław Kujawa, 

Przewodnicząca Rady Miasta Gniezna - Maria 

Kocoń, Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Witkowie - Bogusław Mołodecki, 

burmistrzowie i wójtowie wszystkich gmin 

powia tu  gn ieźn ieńsk iego ,  a  także  

przedstawiciele rad gmin, wojska oraz 

instytucji i organizacji rolniczych. Następnie 

głos zabrał współgospodarz dożynek - 

Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak. 

Na wstępie wyraził serdeczne podziękowania 

dla wszystkich osób, które przyczyniły się do 

tego, że po jedenastu latach, ponownie udało 

się zorganizować w Witkowie Dożynki 

Powiatowo - Gminne. W ten uroczysty dzień 

zamykamy kolejny rok pracy na roli. Cieszę 

się, że mogę być z Wami, tu w Witkowie 

i wspólnie dziękować za to co ziemia zrodziła 

przez ostatnie dwanaście miesięcy. Praca na 

roli to nie tylko dążenie do radości i zysku 

z osiągniętych plonów, to przede wszystkim 

ciężki wysiłek okraszany wyrzeczeniami 

cd. str. 15
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Krzysztof Szkudlarek. Przypomniał zebranym 

tragiczną historię II Wojny Światowej, 

zapoczątkowaną napaścią hitlerowskich 

Niemiec na Polskę, zaznaczył również, fakt iż 

pochłonęła ona miliony ofiar zarówno w 

Europie, jak i w Azji oraz Afryce, gdzie toczyły 

się działania wojenne. Na zakończenie 

przemowy podkreślił jak ważne są coroczne 

spotkania, podczas których mieszkańcy 

lokalnych społeczności oddają hołd poległym i 

symbolicznymi kwiatami upamiętniają ich 

bohaterską postawę i oddanie Ojczyźnie. 

Po zakończeniu przemówienia z kościelnej 

wieży odegrany został utwór „Cisza”, 

następnie zgromadzeni złożyl i  pod 

pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 

symboliczne wiązanki kwiatów i zapalili 

znicze. 

Na zakończenie spotkania wykonano 

wspólną fotografię. 
(W.D.)

73 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
Pierwszy dzień września to bardzo ważna data w historii Polski, gdyż tego 

dnia, 1939 r. hitlerowskie Niemcy zaatakowały nasz kraj, co dało początek 

trwającej sześć kolejnych lat II Wojnie Światowej. 

W tym roku obchodzimy siedemdziesiątą 

trzecią rocznicę tego wydarzenia. Z tej okazji 

z o r g a n i z o w a n e  z o s t a ł o  s p o t k a n i e  

patriotyczne przy Pomniku Powstańców 

Wielkopolskich, w którym wzięli udział 

przedstawiciele władz samorządowych, 

organizacji pozarządowych, ksiądz proboszcz 

Stanisław Goc, uczniowie i młodzież 

z witkowskich szkół oraz mieszkańcy 

Witkowa.

Sobotnia uroczystość rozpoczęła się 

punktualnie o godzinie 9.00.  Gdy swoje 

miejsca zajęły już poczty sztandarowe, głos 

zabrał burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - 

Awans zawodowy nauczycieli
Dnia 29 sierpnia 2012r. odbyły się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie 

postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela 

mianowanego.  

Wniosek o wszczęcie postępowania 

egzaminacyjnego złożyło 2 nauczycieli 

kontraktowych, którzy ubiegali się o stopień 

awansu nauczyciela mianowanego;

1. Pani Justyna Maria Gromadzińska - 

nauczyciel wychowania przedszkolnego 

w Przedszkolu Miejskim w Witkowie,

2. Pani Małgorzata Walczykiewicz - nauczyciel 

języka niemieckiego w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Mielżynie.

W związku z tym Burmistrz GiM Witkowo 

powołał Komisję Egzaminacyjną w składzie: 

Marian Gadziński - przewodniczący - 

przedstawiciel organu prowadzącego,

Marek Machiński - przedstawiciel organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny,

dyrektor danej placówki oświatowej, oraz 

dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez 

ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania.

K o m i s j e  E g z a m i n a c y j n e  p o  

przeprowadzeniu egzaminu, podczas którego 

nauczyciele prezentowali swój dorobek 

zawodowy oraz odpowiadali na pytania 

członków komisji uznały, że w/w nauczyciele 

zdali egzamin na stopień nauczyciela 

mianowanego.

Postępowanie egzaminacyjne dla 

nauczycieli kontraktowych ubiegających się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

odbywa się w następujący sposób:

1. W pierwszej kolejności dokonuje się analizy 

formalnej dokumentacji.

2. W pr zypadku ,  gdy  wn iosek  o raz  

dokumentacja spełniają wymogi formalno-

prawne przeprowadza się dalsze postępowanie 

egzaminacyjne.

3. W czasie egzaminu nauczyciel dokonuje 

prezentacji własnego dorobku zawodowego oraz 

odpowiada na pytania członków komisji 

do t y c zą ce  m iędzy  i nnymi :  do robku  

zawodowego, znajomości przepisów dotyczących 

prawa oświatowego itp.

4. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie 

przez nauczyciela wymagań niezbędnych do 

uzyskania stopnia awansu zawodowego, według 

punktowej skali od 0 do 10 punktów.

5. Komis ja  egzaminacy jna podejmuje  

rozstrzygnięcia w obecności, co najmniej 2/3 

składu osobowego swoich członków.

6. Jeżeli średnia arytmetyczna punktów wynosi, 

co najmniej 7 egzamin uznaje się za zakończony 

wynikiem pozytywnym. 

Po spełnieniu tych warunków komisja 

egzaminacyjna wydaje nauczycielowi 

stosowne zaświadczenie o wyniku egzaminu.
(M.P.)
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 w SP3

szkole. Zapewniła wszystkich, że dołoży 

wszelkich starań, aby nauka i praca 

przebiegała w dobrej atmosferze, wzajemnej 

życzliwości i poinformowała, że zapewnienia 

jakie otrzymali rodzice i pracownicy 

zlikwidowanej Szkoły nr 2 podczas spotkań 

z O r g a n e m  P r o w a d z ą c y m  b ę d ą  

respektowane. Pani Dyrektor przedstawiła 

wicedyrektorów placówki: panią Małgorzatę 

Napierałę i pana Tomasza Deskowskiego. 

3 września, po Mszy Świętej, uczniowie, 

rodzice, zaproszeni goście i pracownicy 

spotkali się w hali widowiskowo - sportowej. 

Pani dyrektor Anna Pawluk serdecznie 

powitała zebranych. Wiele ciepłych słów 

skierowała pod adresem pierwszoklasistów 

i ich rodziców. Życzyła samych sukcesów 

w nowym roku szkolnym, aby przez naukę 

każdy, na miarę możliwości, rozwijał się 

umysłowo i czerpał radość z przebywania w tej 

Połączenie Szkół Podstawowych nr 2 i nr 3 spowodowało, że tworzymy teraz Szkołę Podstawową nr 3 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie. 

Życzenia pomyślności w nauce skierowali do 

uczniów również: Burmistrz Gminy i Miasta 

Witkowo - pan Krzysztof Szkudlarek oraz pani 

Katarzyna Wojtyra - przewodnicząca Rady 

Rodziców, która na ręce wychowawców klas 

pierwszych przekazała dla dzieci słodki 

upominek. Wakacyjne miesiące to czas 

realizacji zaplanowanych remontów w szkole. 

Dzięki środkom finansowym przekazanym 

przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie 

odświeżona została sala lekcyjna oraz swój 

wygląd zmieniły korytarze na I i II piętrze 

w budynku B. I jak zawsze, we wrześniu, 

powitała nas czysta i bezpieczna szkoła. 

Trzeba przyznać, że jesteśmy teraz dużą 

placówką liczącą, 706 uczniów, 55 

pracowników pedagogicznych i  16 

administracji i obsługi. 

(ab) 
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Lato na lotnisku w Powidzu 
W dniu 10.08.2012 r. Zarząd Stowarzyszenia „PROMYK” Oddział w Witkowie 

zorganizował wycieczkę na lotnisko w Powidzu. 

W wycieczce wzięło udział 56 osób, 

członków, sympatyków oraz ich wnuki. 

Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Zwiedziliśmy 

hangary, samoloty typu Herkules 130 oraz 

helikopter typu W - 3 i SU - 22. Kierownikiem 

wycieczki z ramienia 33. Bazy Lotnictwa 

Transportowego był Pan major mgr inż. 

Grzegorz Schmidt. Zarząd Stowarzyszenia 

składa serdeczne podziękowania Dowódcy 33. 

Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu 

i jego zastępcy za wyrażenie zgody na 

zorganizowanie takowej wycieczki, a Panu 

majorowi za przewodnictwo.

Zarząd Stowarzyszenia „PROMYK” 

Oddział w Witkowie

Alkohol, papierosy, narkotyki. 
Wyraź swój sprzeciw. I działaj!

Gmina i Miasto Witkowo w 2012 roku przystąpiła do Ogólnopolskiej 12. Edycji Akcji 

Edukacyjno - Profilaktycznej „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”, w której bierze udział 

ponad 1000 miast i gmin z całego kraju.

rówieśników czy dorosłych. Ponieważ na 

każdym etapie rozwoju człowieka - nie tylko 

nastolatka bardzo ważne jest uświadomienie 

sobie, co jest dla niego najważniejsze, według 

jakich wartości chce żyć i co chce zrealizować.

W ramach pierwszego etapu kampanii 

odbyło się 5 konkursów indywidualnych. 

Wśród laureatów znaleźli się również 

przedstawiciele naszej Gminy, którzy 

otrzymali od organizatorów gry planszowe.   

Są to:

1. Remigiusz Swat i Bartosz Białas

 SP Gorzykowo

2. Wiktoria Bysikiewicz i Adam Karpiński

SP Nr 3 Witkowo

3. Natalia Patrzek i Patryk Pławski

ZSz-P w Mielżynie.

Nagrody zostaną wręczone w/w uczniom 

przez Dyrektorów Szkół na uroczystych 

apelach.

(S.A.)

Partnerami akcji są m.in.: Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu 

i Turystyki oraz Komendant Główny Policji.

Głównymi celami kampanii w 2012 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.

W realizacji zadań dla szkół podstawowych 

pod hasłem „ZDROWY ROZSĄDEK DAJĘ RADĘ” 

zwrócono szczególną uwagę na wspieranie 

wiary uczniów w możliwości realizacji celów 

życiowych. Aby poznać smak satysfakcji ze 

swych działań, dzieci muszą nauczyć się 

stawiać sobie cele do osiągnięcia.

P r o g r a m  k a m p a n i i  d l a  s z k ó ł  

gimnazjalnych pod hasłem „WIERZĘ W SIEBIE 

- ODRZUCAM NAŁOGI” ma na celu 

kształtowanie niezależnego sposobu 

k o m u n i k o w a n i a  s i ę  u c z n i ó w  -  

z poszanowaniem odmiennego zdania 

Święto Plonów w Mielżynie

Chcąc podziękować za zebrane plony Rada Sołecka, Zarząd Kółka Rolniczego 

oraz Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Mielżynie 25 sierpnia br. zorganizowali 

Dożynki Wiejskie. 

Uroczystości Święta Plonów rozpoczęły się 

Mszą Św., którą odprawił proboszcz 

Mielżyńskiej Parafii. Następnie wszyscy 

przeszli do Świetlicy Wiejskiej, gdzie 

tradycyjnie zostali poczęstowani przez 

Zastępcę Burmistrza GiM Witkowo Mariana 

Gadzińskiego oraz ks. Proboszcza Krzysztofa 

Domagalskiego chlebem upieczonym 

z tegorocznej mąki. Czas tych obchodów 

umilał  występ „Witkowskiej  Kapel i  

Odjazdowej” bardzo serdecznie przyjęty 

przez wszystkich zgromadzonych. Dużym 

zainteresowaniem cieszyły się stoiska 

z napojami i ciastem, a także loteria fantowa. 

Zadbano także o najmłodszych, dla których 

ustawiono trampolinę. Dzięki ładnej pogodzie 

Dożynki Wiejskie stały się bardzo dobrą 

okazją do integracji wszystkich mieszkańców 

oraz dobrym pomysłem do wspólnej zabawy.

(S.J.)
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10 miesięcy wytężonej pracy

Mimo końca wakacji uczniowie w większości 

z uśmiechem na twarzy witali rok szkolny 

2012/2013. Przewodnim hasłem tego roku 

będzie „Z nauką w przyszłość”, ponieważ taką 

nazwę nosi projekt realizowany w szkole. 

Przed nimi dziesięć miesięcy nauki. Do jak 

najlepszego wykorzystania tego czasu 

namawiali uczniów dyrektor szkoły Marian 

Łukowski  oraz burmistrz Witkowa 

Krzysztof Szkudlarek. - Oferujemy wam 

klucze, klucze do wiedzy. Czy wykorzystacie 

Wakacje minęły. Młodzież z gimnazjum w Witkowie 3 września udała się do 

kościoła, a następnie do hali sportowej, aby zainaugurować nowy rok szkolny.

wszystkie? Na to pytanie uzyskamy 

odpowiedź 28 czerwca 2013 roku - powiedział 

gospodarz szkoły. Gospodarz gminy Krzysztof 

Szkudlarek dodał - Beztroskie, letnie, 

wakacyjne dni są już przeszłością. Przed Wami 

czas wytężonej pracy. Kwiatami przywitano 

nowych nauczycieli. Pani Agnieszka Boruta 

będzie nauczała języka angielskiego, 

ks. Rafał Chareński religii, a Pani Dorota 

Feręc będzie tymczasowo pełniła rolę 

pedagoga szkolnego.  

(K.Ch.)

Dożynki sołeckie w Małachowie Złych Miejsc

 Impreza rozpoczęła się o godzinie 17.00, 

powi taniem l i czn ie  zgromadzonych 

mieszkańców sołectwa oraz Krzysztofa 

Szkudlarka Burmistrza Gminy Witkowo 

i Łukasza Grabowskieo Radnego Rady 

Miejskiej w Witkowie przez Sołtys Elżbietę 

Grabowską. Następnie starostowie dożynek: 

Pani Joanna Rurek, Marek Rurek i Artur 

Lazarek przekazali na ręce Sołtysa chleb 

dożynkowy, który został upieczony 

z tegorocznej mąki.

Obchodom tegorocznych dożynek 

towarzyszyło również wiele dodatkowych 

atrakcji, jak m.in.: pokaz sprawnościowy OSP 

Witkowo, czy też wiejski poczęstunek 

z o r g a n i z o w a n y  p r z e z  P a n i e  z e  

W sobotę, 25 sierpnia w Małachowie Złych Miejsc odbyły się dożynki sołeckie.

S towar zyszen ia  Ak tywnych  Kob ie t  

w Małachowie. Wiele wysiłku zostało włożone 

w przygotowanie dekoracji. Wzorem lat 

ubiegłych, nie mogło też zabraknąć loterii 

fantowej, która cieszyła się dużym 

zainteresowaniem.

Impreza dożynkowa zakończyła się 

zabawą taneczną, podczas której mieszkańcy 

do późnych godzin nocnych bawili się przy 

muzyce DJ Barleeya.

Tegoroczne święto plonów  można uznać za 

bardzo udane. Komitet Organizacyjny pragnie 

złożyć podziękowanie sponsorom oraz 

wszystkim osobom, które przyczyniły się do 

zorgan izowania  dożynek so łeck i ch  

w Małachowie Złych Miejsc.

(Ł.G.)
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Półkolonie w Małachowie i Kołaczkowie - podsumowane

wycieczki, wśród których znalazły się wyjazd 

do ZOO w Poznaniu, Jupilandu w Gnieźnie 

oraz wyjazdy do Skorzęcina.

Dużą wagę przywiązujemy nie tylko do 

atrakcyjnego programu, ale także do doboru 

kadry opiekunów, tak by dzieci w sposób 

atrakcyjny i bezpieczny mogły spędzić 

zaplanowany turnus. W związku z tym dziećmi 

o p i e k o w a ł a  s i ę  d o ś w i a d c z o n a  

G rupa  60  d z i e c i  u c z e s t n i c z y ł a  

w różnorodnych zabawach, wyjazdach 

i wycieczkach, zostały one zorganizowane dla 

dzieci, których półkolonie w większości 

stanowią jedyną zorganizowaną formę 

wypoczynku podczas letnich wakacji. 

W programie działań przygotowano bardzo 

atrakcyjne zajęcia sportowe, plastyczne, 

techniczne, turystyczne i integracyjne oraz 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne „Razem” we współpracy 

z Urzędem Gminy i Miasta w Witkowie zorganizowało już po raz kolejny dla 

dzieci z terenu gminy Witkowo półkolonie, które trwały od 13 do 25 sierpnia. 

Półkolonie odbywały się w Świetlicy Wiejskiej w Kołaczkowie.

i wykwalifikowana kadra wychowawców - 

zaznaczają przedstawiciele Stowarzyszenia 

Łukasz Grabowski i Andrzej Kwapich. Radość 

dzieci i uśmiech zadowolenia to najlepsze 

w y n a g r o d z e n i e  d l a  w s z y s t k i c h  

i dowód na to, że warto takie przedsięwzięcia 

wspierać. Jeśli tylko w następnych latach uda 

się nam pozyskać więcej środków, 

zamierzamy swoją ofertę rozszerzyć 

i zwiększyć liczbę uczestników, a mamy 

dowody, że istnieje taka potrzeba.

W sobotę w ostatni dzień półkolonii 

nastąpiło podsumowanie. Spotkanie odbyło 

się w przyjaznej i wesołej atmosferze przy 

pucharach lodowych. Organizatorzy 

podziękowali za pomoc w dofinansowaniu 

zadania publicznego Burmistrzowi Gminy 

i Miasta Witkowo oraz współorganizatorom 

OKSIR-owi ,  So łec twom Ko łaczkowo 

i Małachowo Złych Miejsc, a także prywatnym 

sponsorom. 

Szczególnie ciepłe słowa oraz uznania 

padły również pod adresem Kierownika 

półkolonii Pana Bartłomieja Łobodźca 

i opiekunek, którzy sprawowali opiekę 

i czuwali nad bezpieczeństwem uczestników. 

(na)

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 
informuje, 

że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą 
Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1

w Witkowie w dniu 3.09.2012r.
WYWIESZONY  ZOSTAŁ WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI , 

POŁOŻONYCH  W GMINIE I MIEŚCIE WITKOWO, 
PRZEZNACZONYCH  DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE 

BEZPRZETARGOWEJ. 
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W myśl tradycji starostowie przekazali na ręce 

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo 

Krzysztofa Szkudlarka i Proboszcza Parafii 

w Gorzykowie - ks. Piotra Kunickiego chleby, 

którymi zostali poczęstowani wszyscy obecni 

na dożynkach. Następnie rozpoczęła się część 

artystyczna, w czasie której swoje talenty 

recytatorsk ie ,  taneczne i  wokalne 

przedstawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w 

Gorzykowie. Dzieci w humorystyczny sposób 

przedstawiły trud pracy rolnika na polskiej 

wsi. Jako kolejny wystąpił Zespół Artystyczny 

„Świerszcze” z Trzemeszna, prezentując różne 

układy taneczne. Na zakończenie części 

artystycznej wystąpiła „Witkowska Kapela 

Odjazdowa”. Atrakcjami dodatkowymi była 

loteria fantowa oraz wystawa maszyn 

rolniczych, a najmłodsi mieli okazję 

skorzystać m.in. z dmuchanego zamku. 

Te g o r o c z n e  o b c h o d y  d o ż y n k o w e  

w Gorzykowie zakończyły się zabawą 

taneczną. 

(S.J.)

Podziękowanie za plony w Gorzykowie

Obchody te rozpoczęły się punktualnie 

o godz. 14.00 Mszą Św., na którą delegacje 

z poszczególnych wsi wniosły przed ołtarz 

wieńce oraz kosze z bochnami chleba, które 

zostały upieczone z tegorocznej mąki. 

Po mszy korowód dożynkowy na czele ze 

starostami Dożynek Panią Beatą Marciniak 

i Panem Bartoszem Nowickim przeszedł na 

Dożynki to czas świętowania i dziękczynienia za zebrane plony, tak też było 

w Gorzykowie, gdzie 9 września br. zorganizowano „Święto Plonów”. 

boisko sportowe, gdzie rozpoczęły się dalsze 

punkty programu dożynkowego. Na początku 

Sołtys Gorzykowa Pan Marian Marciniak 

przywitał zaproszonych gości, wszystkich 

p r zyby ły ch  m ie szkańców So łe c twa  

Gorzykowo i okolicznych miejscowości. 

Zapros i ł  wszys tk i ch  do aktywnego 

uczestnictwa we wspólnym świętowaniu. 
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73. Rocznica agresji sowieckiej na Polskę

W tym dniu oddając hołd ofiarom agresji 

s o w i e c k i e j  p r z e d s t a w i c i e l e  w ł a d z  

samorządowych Gminy i Miasta Witkowa pod 

Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 

w Witkowie złożyli kwiaty oraz zapalili znicze, 

upamiętniając w ten sposób siedemdziesiątą 

trzecią rocznicę napaści Armii Czerwonej na 

Polskę. 

(M.G, S.J)

W dniu 17 września 1939r. Armia Czerwona wkroczyła na teren Polski. 

Była to napaść bez formalnego wypowiedzenia wojny, a zarazem wypełnienie 

tajnego Paktu Ribbentrop - Mołotow. Konsekwencją tego sojuszu był rozbiór 

osamotnionej Polski. Poprzez te działania, co najmniej 5 mln Polaków znalazło 

się pod okupacją sowiecką. Zaczęły się represje w różnych formach 

od rozstrzelania, przez więzienia, obozy i zsyłki, po pracę przymusową.

„DZIADKOWIE TO SKARB!”

Celem projektu jest znaczące zwiększenie 

przestrzeni społecznej dla realizacji postulatu 

solidarności międzypokoleniowej. Promowane 

w programie rozwiązania wpływają na 

integrację ze społeczeństwem osób starszych, 

zwiększając w nich poczucie własnej wartości 

oraz tworząc przestrzeń, w której seniorzy 

mogą dzielić się życiowym doświadczeniem.

DOBRA WIADOMOŚĆ - dziadkowie i wnukowie 

wzajemnie się potrzebują, gdyż dziadkowie 

poszerzają świat dziecka o przeszłość, 

opowiadają niezwykłe historie rodzinne, znają 

mnóstwo ciekawych opowieści o tym, co było, 

a przekazując je w fascynujący sposób 

pobudzają wyobraźnię dziecka. Dziadkowie 

mogą również zabrać na wspólny spacer, 

wycieczkę czy spędzić razem upragnione 

wakacje. 

Jest więc okazja, do podziękowania 

dziadkom za ich trud w wychowywaniu swoich 

wnuków dniu 1 października, bowiem właśnie 

w tym dniu obchodzony jest Międzynarodowy 

Dzień Osób Starszych.

„BABCIU, DOBRZE, ŻE JESTEŚ!”

„MÓJ DZIADEK JEST SUPER!”

„Dziadkowie to skarb!” to projekt pod patronatem Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej Władysława Kosiniaka - Kamysza. Dofinansowany jest 

on ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Szantowe klimaty w Skorzęcinie

Trójmiejska grupa szantowa przybliżyła 

licznie zebranej widowni piosenki o tematyce 

żeglarskiej. Ciekawe aranżacje, doskonałe 

brzmienie i treściwe teksty bardzo przypadły 

do gustu publiczności, która cztery razy 

domagała się dodatkowych wykonań.

(S.R.)

W sobotę 18 sierpnia Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie 

zorganizował na letniej scenie plenerowej w Skorzęcinie koncert grupy 

„Trzy Majtki”. 
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wielkiego dzwonu. Ze względu na bliską 

odległość do Lichenia wyjazdy organizowane 

są tak często, jak tylko są chętni. Przy okazji 

wyc ieczek w różne regiony Polski  

odwiedziliśmy także inne znane Sanktuaria 

Maryjne. W 1998r. i 2000r. odwiedziliśmy 

Jasną Górę, a także Kalwarię Zebrzydowską - 

w 1998r. w czasie zorganizowanego wyjazdu 

do Krakowa. Odwiedziliśmy także klasztor 

w Lądzie w 1998r. gdzie, co roku wystawiane 

jest Misterium Męki Pańskiej. Tymi wyjazdami 

w miejsca duchowej odnowy realizujemy słowa 

ewangelisty „Si Deus nobiskum quis contra nos 

- Jeśli Bóg z nami, kto przeciw nam”. Ważną 

dz ia ła lnośc ią  w nasze j  organizac j i  

jest poznawanie dorobku kulturalnego 

naszych poprzedników, którzy tworzyli przez 

wiele wieków wielkie dzieła, które teraz 

możemy podziwiać, co przynosi chlubę 

naszemu krajowi. Dlatego w programie naszej 

działalności kładziemy duży nacisk na 

wyjazdy do różnych i atrakcyjnych 

miejscowości, gdzie podziwiać można zabytki. 

P ierwszą zorganizowaną wycieczką 

po powstaniu koła był wyjazd do Wrocławia 

12.07.1995r., naszego prastarego śląskiego 

miasta, które w średniowieczu było ostoją 

polskości. Pierwsze kroki uczestnicy skierowali 

do słynnej „Panoramy Racławickiej”. Przez 

słynne malowidło wszyscy uczestnicy 

wycieczki mogli przypomnieć sobie piękne 

dzieje Powstania Kościuszkowskiego. W czasie 

odwiedzin we Wrocławiu zwiedziliśmy także 

słynne ZOO. W 1996r. zorganizowana 

została wycieczka mająca na ce lu 

poznanie piękna Ziemi Wielkopolskiej, 

a przede wszystkim zwiedziliśmy Katedrę 

w Gnieźnie - symbol państwowości pierwszych 

Piastów. A nasza wówczas kronikarka 

Marianna Maćkowiak napisała: 

„...Piastowie, Piastowie

dzielni wojownicy

mężnie strzegliście

 dostępu stolicy.

My ich śladem podążamy

Wielkopolskę zwiedzamy”.

Po kilku dniach wyruszyła kolejna 

wycieczka - do Torunia - miasta Kopernika 

oraz Golubia Dobrzynia. W dniach 16-

18.06.1997r. odwiedziliśmy Gdańsk i inne 

nadmorskie miejscowości. Nie sposób opisać 

wszystkie wycieczki organizowane przez nasz 

Związek przez okres 18 lat istnienia. Tylko 

w ostatnim okresie w latach 2008 - 2012 

uczestniczyło ponad tysiąc członków 

i niezrzeszonych w różnych imprezach 

organizowanych przez Zarząd. Oddzielny 

problem to organizowanie w każdym roku 

wczasów rehabil i tacyjnych, a także 

wypoczynkowych nad morzem, a w ostatnim 

okresie w górach. Nasi członkowie 

przyzwyczaili się już do podróżowania, bo jak 

mówi porzekadło „Tylko podróż jest 

prawdziwym życiem, jak i prawdziwe życie 

jest podróżą”.

(M.W.)

„Jedynym promykiem starości są wspomnienia” 
   Historia Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Witkowie (cz.6)

Aby taki cel osiągnąć staramy się 

organizować różnego rodzaju imprezy 

i wspólne wyjazdy z udziałem niezrzeszonych, 

którzy najchętniej uczestniczą w wycieczkach 

historyczno - krajoznawczych poznając piękne 

walory turystyczne naszego kraju. Bowiem 

ludzie oprócz chleba potrzebują tak jak 

w starożytności - igrzysk. Tymi igrzyskami są 

właśnie wyjazdy organizowane w różne 

regiony naszego kraju, aby poznawać zabytki 

i podziwiać piękne krajobrazy. Takie działania 

odrywają ludzi od szarej codzienności 

i pozwalają na podziwianie tego, co tworzyli 

inni przez szereg stuleci, a nam przypadło 

w udziale to wszystko podziwiać. Tradycyjnie 

już od 1995r. organizowane są przez nasz 

Związek wyjazdy do Lichenia (pierwszy 

Istotnym elementem w działalności naszego Związku jest integrowanie 

środowiska naszych członków z osobami, które nie są członkami. 

wyjazd zorganizowany został 27.09.1995r.) 

w celu oddania się uczestników wyciszeniu 

duchowemu. Tam w obecności cudownego 

obrazu można w skupieniu oddać się 

modlitwie. Ta inicjatywa jest kontynuowana 

przez Związek każdego roku w maju i w miarę 

zainteresowania również w okresie jesiennym. 

Uczestnikami są nie tylko członkowie PZERiI, 

ale także ludzie spoza naszej organizacji. 

Uczestnicy tych wyjazdów oprócz przeżyć 

duchowych zapoznają się z historią kościoła 

św. Doroty i cudownego obrazu, a przede 

wszystkim podziwiają Bazylikę i jej 

architekturę. Dla upamiętnienia naszych wizyt 

w Licheniu, członkowie naszego Oddziału 

Re jonowego  u fundowa l i  w  2002r.  

pamiątkową tablicę umieszczoną w pobliżu 

15-lecie PZERiI w Witkowie, po mszy św. 15 listopad 2009r.

Wrocław 12.07.1995 r.

Przed Katedrą w Gnieźnie 01.08.1996r.

W Licheniu 25.06.1997 r.

Licheń 11.05.2010 r.



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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Już wkrótce odbędą się 
X Gnieźnieńskie Powiatowe Targi Pracy 
Tegoroczne Targi Pracy odbędą się we wtorek 9 października 2012 roku w godz. od 11.00 

do 15.00 w Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 3.

Podczas ekspozycji istnieje możliwość pozyskania nowych pracowników.

Udział w Targach jest bezpłatny!

Szczegółowych informacji na temat organizacji Targów Pracy udziela Anna Kamińska pokój 

101 (I piętro),telefon 61 669 70 41,  e-mail - anna.kaminska@pup-gniezno.pl.

(na)
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Program aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie będzie realizował program aktywizacji 

zawodowej bezrobotnych zwalnianych z przyczyn niedotyczących pracowników 

oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi.

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie 

informuje, że pozyskał środki z Rezerwy 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej na rzecz 

promocji, łagodzenia skutków bezrobocia 

i aktywizacji zawodowej.

Program aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn 

n i edo ty czą cy ch  p ra cown ików  o raz  

pracowników objętych zwolnieniami 

monitorowanymi (w tym współfinansowane 

z wkładu finansowego Europejskiego 

Funduszu Dostosowania do Globalizacji - EFG) 

będzie realizowany przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Gnieźnie do 31.12.2012 roku.

PUP w ramach programu planuje objąć 

wsparciem osoby bezrobotne zarejestrowane 

w Urzędzie, które zostały zwolnione z pracy 

z przyczyn niedotyczących pracowników.

Program ukierunkowany będzie na 

indywidualne potrzeby osób bezrobotnych.

1. Uczestnicy skierowani zostaną na 

spec ja l i s tyczny proces  poradnic twa 

zawodowego, w trakcie którego wspólnie 

z doradcą zawodowym opracują ścieżkę 

aktywizacji zawodowej, która będzie 

podstawą do skierowania na odpowiednią 

formę wsparcia.

2. Planowane formy wsparcia: szkolenia, 

staże, wyposażenie lub doposażenie 

stanowiska pracy na stworzenie nowego 

miejsca pracy.

Zapraszamy od udzia łu osoby 

bezrobotne zarejestrowane w PUP w Gnieźnie 

zwolnione z przyczyn niedotyczących 

p r a c o w n i k ó w  o r a z  p r a c o d a w c ó w  

zainteresowanych stworzeniem nowego  

miejsca pracy dla w/w osób w ramach 

refundacji.

Zainteresowane osoby powinny zgłosić 

się do pośredników pracy -pokój 5, 6, 7, 14, 

15, 16 w CAZ (parter).

(na)

Warsztatach fotograficznych

Prowadzący - Przemysław Degórski

Forma cykliczna - raz w miesiącu

Uczestnicy - wiek od lat 12

Wpisowe - 5 zł

Pracowni plastycznej

Prowadzący - Krzysztof Żok

Forma cykliczna - 2 godziny tygodniowo

Uczestnicy - dzieci od lat 8

Wpisowe - 10 zł miesięcznie

Pracowni rękodzieła artystycznego

Prowadząca - Małgorzata Łączna

Uczestnicy - dzieci 8 - 11 lat

Wpisowe - 10 zł miesięcznie

Warsztatach teatralnych

Prowadząca - Barbara Nowakowska

Forma cykliczna - 2 godziny tygodniowo

Uczestnicy - młodzież od lat 13

Wpisowe - 5 zł miesięcznie

Pracowni muzycznej

Instrumenty klawiszowe

Prowadzący - Michał Bocheński

Forma cykliczna - raz w tygodniu

Uczestnicy - dzieci od lat 10

Wpisowe - 10 zł miesięcznie

Gitara klasyczna

Prowadzący - Franciszek Piasek

Forma cykliczna - 1 godzina tygodniowo

Uczestnicy - dzieci od lat 10

Wpisowe - 10 zł miesięcznie

Gitara elektryczna

Prowadzący - Damian Paterek

Forma cykliczna - 1 godzina tygodniowo

Uczestnicy - młodzież od lat 15

Wpisowe - 10 zł miesięcznie

Rytmika

Prowadząca - Monika Brzana

Forma cykliczna - 1 godzina tygodniowo

Uczestnicy - dzieci od lat 4 do 6

Wpisowe - 10 zł miesięcznie

Warsztatach tanecznych

 - taniec nowoczesny

Prowadząca - Marietta Kuźniewska

Forma cykliczna - 1 godzina tygodniowo

Uczestnicy - podział na grupy wiekowe: 

8 - 11 lat, 12 - 15 lat , powyżej 15 lat

Wpisowe - 10 zł miesięcznie

Warsztatach tanecznych - zespołu 

folklorystycznego

Prowadzący - Mariusz Zieliński

Forma cykliczne - 2 godziny tygodniowo

Uczestnicy - dzieci i młodzież

Warsztatach literacko - dziennikarskich

Forma cykliczna - 1 godzina tygodniowo

Uczestnicy - młodzież od lat 13

OKSiR zaprasza do udziału w zajęciach

Wpisowe - 5 zł miesięcznie

Capoeira

Prowadzący - Krzysztof Moszyk

Forma cykliczna - 2 godziny tygodniowo

Uczestnicy dzieci od lat 7 do 12

Wpisowe - 40 zł miesięcznie

Robotyka

Prowadzący - Wojciech Chmielewski

Forma cykliczna - 2,5 godziny tygodniowo

Uczestnicy - od lat 6

Wpisowe - 30 zł miesięcznie

KRAN MAGA

Prowadzący - Adam Kruk

Forma cykliczna - 2 godziny tygodniowo

Uczestnicy - osoby pełnoletnie

Wpisowe - do ustalenia

Mieszane sztuki walki

Prowadzący - Łukasz Bosacki

Forma cykliczna - 2 - 4 godzin tygodniowo

Uczestnicy - osoby pełnoletnie

Wpisowe - do ustalenia

Fitness

Prowadząca - Agnieszka Kownacka

Forma cykliczna - 1 godzina tygodniowo

Uczestnicy - osoby dorosłe

Wpisowe - do ustalenia (w zależności od ilości uczestników)

Forma gimnastyczno - relaksacyjno - 

taneczna

Prowadząca - Maria Kwaśnik

Forma cykliczna - 1 godzina tygodniowo

Uczestnicy - osoby dorosłe

Wpisowe - do ustalenia (w zależności od ilości uczestników)

Pogotowia tanecznego

Prowadząca - Maria Kwaśnik

Forma okazjonalna

Uczestnicy - od lat 15

Wpisowe - ustalone indywidualnie

Klubu Seniora

Sekcja turystyczno - krajoznawcza

Forma okazjonalna

Uczestnicy - członkowie Klubu Seniora

Sekcja kulturalno - oświatowa

Forma okazjonalna

Uczestnicy - członkowie Klubu Seniora

Wpisowe - do ustalenia (w zależności od ilości uczestników)

Tenisa ziemnego

Prowadząca - Aneta Szeming

Forma cykliczna - 2 godziny tygodniowo

Uczestnicy - od lat 8

Wpisowe - 50 zł miesięcznie

Piłki nożnej chłopców roczniki od 2000 

do 2007

Prowadzący - Jan Szturomski, Jan Nowaczyk, 

Jarosław Barszcz

Wpisowe 10 zł miesięcznie

OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE ZAPRASZA 

od 1 października 2012 roku do udziału w cyklicznych oraz okazjonalnych zajęciach:

Zapisy prowadzone będą do dnia 22 września 2012 roku pod nr telefonu 61 477 92 77, 

oskir@skorzecin.net.pl lub osobiście w siedzibie OKSiR w Witkowie przy ul. Sportowej 15 od 

poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 do 15.30. Zapraszamy.

(S.R.)
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Stowarzyszenie Światowid serdecznie zaprasza do udziału w konkursie 

fotograficznym „Zabytki Architektury Naszej Wsi”. Konkurs ma na celu 

promocję dziedzictwa kulturowego i architektonicznego obietków typowych 

dla wsi, a zarazem podnoszenie walorów estetycznych i rozwoju twórczego 

dla osób amatorsko wykonujących zdjęcia.

Konkurs fotograficzny
„Zabytki Architektury Naszej Wsi”

W konkursie mogą brać udział mieszkańcy 

do 20 roku życia jak i starsi z terenu 14 gmin 

objętych działaniem stowarzyszenia 

(Czerniejewo, Czerwonak, Gniezno, Kiszkowo, 

Kleszczewo, Kłecko, Kostrzyn, Łubowo, 

Mieleszyn, Nekla, Niechanowo, Pobiedziska, 

Trzemeszno, Witkowo).

Regulamin konkursu wraz z formularzem 

z g ł o s z e n i o w y m  d o  p o b r a n i a  n a  

www.swiatowidlubowo.pl.

Niniejszy konkurs rozpoczął się 20 maja 

2012 roku, natomiast termin wysyłania prac 

konkursowych  upływa 30 września 2012r.

L a u r e a t o m  k o n k u r s u ,  K o m i s j a  

Konkursowa przyzna w obu kategoriach 

wiekowych nagrody w postaci bonów 

towarowych o wartości 1200 zł za miejsce 

pierwsze, 1000 zł za miejsce drugie i 700 zł za 

miejsce trzecie.

Dzięki rozpropagowaniu tego konkursu na 

terenie Państwa sołectwa będzie możliwa 

promocja nie tylko Państwa wsi, ciekawych 

nieodkrytych miejsc, ale także odkrycie 

talentów, które na pewno istnieją na waszym 

terenie działania.

(na)

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez 

Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Chcemy przestrzec przed firmami 

komercyjnymi przesyłającymi osobom, które 

założyły działalność gospodarczą, oferty 

dokonania wpisu w prowadzonych przez 

siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do 

ty ch  re je s t rów n ie  upoważn ia  do  

wykonywania działalności gospodarczej na 

terytorium Polski i nie jest wymagany przez 

przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące 

konieczność uiszczenia opłaty za wpis do 

„rejestru przedsiębiorców”, są w istocie 

ofertami handlowymi, o czym świadczą 

informacje zamieszczone drobnym drukiem. 

Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata 

za wpis stanowi przychód firmy, która 

wysyłając pismo wprowadza adresatów 

w błąd, sugerując publicznoprawny 

i obligatoryjny charakter tej opłaty.

Ewidencje tworzone przez tego typu firmy 

stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych 

bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, 

zawartych w publicznych rejestrach CEIDG 

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.publi

c . u i / S e a r c h . a s p x  c z y  t e ż  R E G O N  

(http://www.stat.gov.pl/regon/), w których 

rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym 

przypomina również zamieszczony na stronie 

h t tp ://www.mg.gov.p l/node/16665 

komunikat Ministra Gospodarki.

Do wszystkich przypadków oferowania 

wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą 

należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

(na)

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zaprasza do korzystania z hali 

widowiskowo - sportowej w Witkowie przy ul. Czerniejewskiej 12. 

Pełnowymiarowa płyta boiska do piłki ręcznej, boiska do siatkówki, koszykówki oraz innych 
2gier zespołowych, a także trzy sale od 30 do 110 m  czekają na miłośników fitness, tańca, sztuk 

walki, gimnastyki korekcyjnej oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych. Bliższe informacje tel. 61 477 92 

77 lub oksir@skorzecin.net.pl lub www.oksir.witkowo.pl.

(S.R.)

OKSiR zaprasza do korzystania z hali
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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 kontaktowe

Zarząd Stowarzyszenia Światowid wraz z Andrzejem Pieczyńskim Prezesem 

Fundacji Scena Pobiedziska serdecznie zaprasza Państwa do udziału 

w FESTIWALU FORM TEATRALNYCH CZTERY ŻYWIOŁY Edycja 2012 r. 

pt. „Gdzieżeśmy się porodzili - ziemia, słowo, wierzenia”. 

FESTIWALU FORM TEATRALNYCH
CZTERY ŻYWIOŁY

Celem festiwalu jest podniesienie świadomości mieszkańców dotyczącej regionu, historii, 

obyczajów, zwyczajów, połączenia życia człowieka z naturą, afirmacji życia i śmierci z okresu 

wczesnosłowiańskiego i jego wpływu na przenikanie w teraźniejszość.

Szczegółowe informacje na temat festiwalu i warunków uczestnictwa w nim znajdują się 

w regulaminie, który jest do pobrania na www.swiatowidlubowo.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w festiwalu. Więcej informacji na temat festiwalu można 

uzyskać w biurze Stowarzyszenia Światowid, mieszczącym się w Urzędzie Gminy w Łubowie oraz 

pod numerem telefonu (61) 427 59 50.

(na)
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Dożynki Powiatowo - Gminne w Witkowie
największe przeboje, które wprowadziły 

zgromadzoną publiczność w doskonały 

nastrój. Trwający blisko półtorej godziny 

k o n c e r t  t a k  b a r d z o  p o d o b a ł  s i ę  

zgromadzonym, że nie obyło się bez bisu, po 

którym scena zasypana została kwiatami 

rzucanymi przez największe fanki. 

Po występach artystów przystąpiono do 

rozlosowania głównych nagród w trzech 

loteriach fantowych. Kilku szczęśliwców 

wróciło do domu z cennymi nagrodami, wśród 

których znalazły się min.: rower, kuchenka 

mikrofalowa, zmywarka, telewizor LCD, 

odkurzacz.

Obchodom tegorocznych dożynek 

towarzyszyło również wiele innych atrakcji, 

jak m.in.: wystawa maszyn rolniczych, płodów 

rolnych, warzyw i kwiatów, park zabaw dla 

najmłodszych czy stoiska ze specjałami 

wiejskiej kuchni. 

W ramach święta plonów odbył się również 

konkurs wieńcy żniwnych. Jury konkursu, po 

długich naradach, zdecydowało, że pierwsze 

miejsce należy się wieńcowi wykonanemu 

przez mieszkańców Małachowa Złych Miejsc, 

drugie miejsce przypadło wieńcowi 

z Gorzykowa, a trzecie zdobyli mieszkańcy 

Ruchocina. Wszystkie wsie, które wykonały 

wieńce konkursowe otrzymały nagrody 

i poświęceniami. Trudna pogoda w mijającym 

roku była tego dobrym przykładem. Jednak 

poradziliście sobie z tymi przeciwnościami. 

Patrząc przez pryzmat wsi naszego powiatu 

widzę jak zmienia się rolnictwo. Coraz częściej 

korzystacie z nowoczesnych rozwiązań, 

programów unijnych, a nie brakuje także 

rolników zachowujących tradycyjne sposoby 

pracy na roli oraz gospodarstw ekologicznych. 

Dziś rolnik to obrotny przedsiębiorca, logistyk, 

osoba, która musi odpowiednio zaplanować 

swój czas, poznać nowe trendy by nie 

pozostawać w tyle za innymi. Życzę Wam, aby 

przyszły rok był lepszy od tegorocznego, 

byśmy spotkali się na kolejnych dożynkach 

w dobrej atmosferze. Życzę udanej zabawy, 

ten dzień należy do Was! - powiedział Dariusz 

Pi lak. Po zakończeniu przemówień 

gospodarzy,  Zespół  P ieśni  i  Tańca 

„Przygodzice” zaprezentował „obrzęd 

c h l e b a ” ,  p r z y p o m i n a j ą c  t r a d y c j e  

towarzyszące żniwom. Następnie starostowie 

dożynek: powiatowych - Pani Maria 

Smelkowska z Brzózek i Pan Tomasz Szeszycki 

z Witkówka oraz gminnych - Pani Arleta 

Mikołajczak z Małachowa Złych Miejsc i Pan 

Tomasz Wędzikowski z Mąkownicy, przekazali 

na ręce gospodarzy chleby dożynkowe, 

którymi gospodarze dożynek podzielili się 

z zebranymi. Gdy ten tradycyjny obrzęd 

dobiegł końca przyszedł czas na wyróżnienia 

przyznawane przez starostę. Najpierw 

odznakę honorową Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi otrzymali: Pan Roman Walczak 

z Mielżyna, Pan Szymon Przespolewski 

ze Skorzęcina, Pan Janusz Nowaczyk 

z Ruchocinka, Pan Jacek Barc z gminy 

Gniezno, Pan Tadeusz Bereziński i Pan 

Zbigniew Domagalski z gminy Mieleszyn, Pan 

Bogumi ł  Kapuśc iński ,  Pan Tadeusz 

Nowakowski z gminy Gniezno, Pan Jarosław 

Nitka i Pan Roman Winiarski z gminy Kłecko. 

Następnie Starosta Gnieźnieński nadał 

specjalne wyróżnienie za szczególne zasługi 

dla wsi i wkład w odkrywanie smaków Powiatu 

Gnieźnieńskiego i promowanie małej 

Ojczyzny - Pani Stefanii Marciniak 

z Małachowa Kępe. Nagrody otrzymali także 

rolnicy z gmin powiatu, którzy wyróżniają się 

w różnych kategoriach rolniczych. 

Na zakończenie części oficjalnej życzenia 

i listy gratulacyjne złożyli również zaproszeni 

goście, po czym przyszedł czas na dobrą 

zabawę, o co zadbali prezentujący się na 

scenie artyści. Wśród licznych zespołów, które 

umilały zebranym pobyt na dożynkach 

znalazły się m.in.: Zespół Wokalny 

„Semplicze” z Lubinia, Zespół Artystyczny 

„Świerszcze”.

 O godzinie 17.00 tłum na stadionie 

zdecydowanie się powiększył, gdyż 

mieszkańcy całego powiatu przybyli by 

zobaczyć występ - zespołu „TOP ONE”. 

Kultowy zespół zaprezentował swoje 

pieniężne adekwatne do zdobytego miejsca.

Wzorem lat poprzednich dożynkom 

towarzyszył również turniej piłki nożnej, 

w którym pierwsze miejsce zdobyła drużyna 

z Kamionki, drugie sołectwo Ćwierdzin, 

a trzecie ekipa z Mielżyna. Zorganizowano 

także zawody strzeleckie, w których pierwsze 

miejsce zdobył Pan Mariusz Petelski, drugie 

Pan Leszek Sawicki, a trzecie przypadło Panu 

Tadeuszowi  Zarycznemu.  Spec ja lne 

wyróżnienie otrzymała także najlepsza wśród 

kobiet - Pani Dorota Zawieja. 

Całodzienna impreza dożynkowa 

zakończyła się zabawą taneczną, podczas 

której mieszkańcy do późnych godzin nocnych 

świetnie bawili się przy muzyce zespołu 

„Fortesimo”.

Tegoroczne święto plonów zakończyło się 

dużym sukcesem. Przez całą niedzielę 

mieszkańcy powiatu mieli okazję do świetnej 

zabawy w Witkowie i na pewno na długo 

zapamiętają spędzony tutaj czas. 

O r g a n i z a t o r z y  p r a g n ą  z ł o ż y ć  

podziękowania sponsorom oraz wszystkim 

osobom, które pr zyczyni ły  s ię  do 

zorganizowania Dożynek Powiatowo - 

Gminnych - Witkowo 2012.

(W.D.)
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Corocznie obchodom dożynek towarzyszy konkurs wieńców żniwnych, tak było 

i tego roku podczas dożynek Powiatowo - Gminnych, które odbyły 

się 2 września w Witkowie.

Konkurs wieńców dożynkowych

w składzie: Przewodnicząca Komisji - Maria 

Dykszak, członkowie: Iwona Nadowicz-Mróz, 

Gertruda Polak, Honorata Glanc, Beata 

Tamioła, Marian Łukowski i Kazimierz Zamiar. 

Jury nadało 5 wyróżnień. Pierwsze miejsce 

i nagrodę w wysokości 500 zł zdobył wieniec 

nr 8 z Sołectwa Małachowo Złych Miejsc, 

drugie miejsce zdobyło Sołectwo Gorzykowo 

wieniec nr 6 - 400 zł, trzecie miejsce i nagrodę 

w wysokości 300 zł otrzymało Sołectwo 

Ruchocin - wieniec nr 5, czwartym miejscem 

i nagrodą wysokości 200 zł wyróżniono 

Sołectwo Mąkownica - wieniec nr 9, piąte 

miejsce zajęło Witkowo wieniec nr 2 i 150 zł. 

Pozostałe Sołectwa, które nie zostały 

nagrodzone, wyróżniono kwotą w wysokości 

100 zł. Nagrody wręczone zostały przez 

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.

(S.J.)

Wieńce dożynkowe są tradycyjnym 

elementem wpisanym w obchody święta 

plonów, wykonane z kłosów zbóż, owoców, 

warzyw, kwiatów są uosobieniem zebranych 

plonów. W tym roku na stadionie sportowym 

w Witkowie pojawiły się wieńce żniwne 

wykonane przez poszczególne Sołectwa 

z Gminy Witkowo, ale także i wieńce 

wykonane przez gminy z Powiatu 

Gnieźnieńskiego. 

W konkursie brało udział 15 wieńcy 

z terenu gminy Witkowo, a oceniała je komisja 

Malenin

Skorzęcin

Małachowo Złych Miejsc I miejsce

Mielżyn

Witkowo

Ruchocin III miejsce

Mąkownica IV miejsce

Witkówko

Wiekowo V miejsce

Gorzykowo II miejsce

Ostrowite

Małachowo Wierzbiczane

Strzyżewo

Ruchocinek

Witkowo (ogrody działkowe)


