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Turystyczne atrakcje gminy Witkowo
W związku z okresem wakacyjnym warto wspomnieć o miejscach, gdzie można
go pożytecznie i miło spędzić.
Niezwyk le kolo rowy m i malownicz o
położonym ośrodkiem wypoczynku letniego
jest Skorzęcin- perła turystyczna naszego
regionu. Bogata flora i fauna zachęca
zwolenników odpoczynku na łonie natury, a
za ple cze han dl owo -gast r ono m ic zn e ,
dyskoteki i imprezy okol icznościowe
przyciągają amatorów zabawy i wakacyjnego

szaleństwa. Każdy z urlopowiczów znajdzie
tutaj interesujące zajęcie dla siebie.
Skorzęcin położony jest pomiędzy Jeziorami
Niedzięgiel i Białym, które cieszą swym
urokiem oraz czystym i ciepłym akwenem
wodnym. Piękna, piaszczysta plaża i łagodne
dno to atuty bezpiecznego i wyśmienitego
od po czy nk u n a d obrz e str ze żo ny m
kąpielisku.
Najmłodszym turystom proponujemy zabawę

w wesołym miasteczku, gdzie przeżyją
ekscytującą p rzygodę na „Diabelskim
Młynie” i „Fali” oraz potrenują swoją
sprawność intelektualną na automatach do
gry i fizyczną w czasie jazdy na rowerkach
czterokołowych.
Miłośnicy aktywnego wypoczynku znajdą tu

ogrom atrakcji: korty do tenisa ziemnego,
boiska do gry w siatkówkę , koszykówkę i
piłkę ręczną. Liczne wypożyczalnie sprzętu
wo dneg o poz wolą na dosk onale nie
umiejętności podczas uprawiania sportów
takich jak kajakarstwo, windsurfing czy
żeglarstwo.
Wspólnie wypoczywające rodziny mogą
skorzystać z dobrodziejstw natury i wybrać
się do lasu nagrzybobranie, powędkować czy

spędzić aktywnieczas na rowerachwybierając
jedną z dwóch ścieżek: Pętla Ma ła 6,5 km lub
Pętla Duża 20km. Zwolenników spacerów
zachęcają natomiast zielony i czarny szlak
turystyczny oraz zabytkowe dęby. Wycieczki
piesze i rowerowe mają dobroczynny wpływ
na zdrowie, wzmacniają więzi rodzinne oraz
sprzyjają poznawaniu ciekawych obiektów
krajoznawczych, pozostawiając w pamięci
tęczowe wspomnienia.
Letnie popołudnia i wieczory turyści mogą
spędzić wlicznych ogródkach, restauracjach i
kawiarniach na dobrze oświetlonym molo lub
przy chłodzie fontanny. Wyjątkowo ciekawym
miejscem jest amfiteatr na Orlej Górze (119 m
n.p.m. ), gdzie pr zy dźwięka ch m uzyki
odbywają się ogniska, wystawy psów z
rodowodami i inne imprezy kulturalno-
rozrywkowe.
Ośrodek oferuje ponad 6 tysięcy miejsc
noclegowych. Turyści mają do wyboru domy
wczasowe, hotele, domki campingowe oraz
pole namiotowe, gdzie jest moż liwość
ustawienia namiotu, campingu, samochodu
czymotocykla.
W Skorzęcinie o dbywają się ró wnież
interesujące widowiska i imprezy sportowe:
Mistrzostwa Polski Jachtów Żaglowych,
p lażow e tu rnieje piłk arskie, Otwarte
Mistrzostwa Wielkopo lski w Pły waniu
Długodystansowym,ZlotMiłośników Kadetów
KTK-KadettTuning Klub, i wiele innych.
Na terenie gminy znajdują się również inne
m iejsc a le tnisko we p ołożone wśró d
niezwykłej aury przyrodniczo- krajobrazowej.
Przyjazny klimatmiejscowości takich jak Gaj-
nad Jeziorem Ostrowickim, Wiekowo i wieś
Skorzęcinzachęca do odwiedzin. Swym nieco
b aśniowym ekok limate m in spiru je do
pieszy ch i wodnych wycieczek Jezioro
Czarne, któregobrzegiporośnięte są trzciną, a
w mokradłach słychaćradosny śpiew dzikiego
ptactwa. Miejsca te są prawdziwym rajem dla
wędkarzy. Wioski letniskowe polecamy
szczególnie osobom miłującym spokój, ciszę i
wypoczynek w harmonii z naturą.
Bogactwo turystyczne gminy zachęca do
poznawania jej uroków, doświadczania

atrakcji kra jobrazowych, kulturalnych i
rozrywkowych. Wypoczynek w Skorzęcinie
c zy innej miejscowości letnisko wej z
pewnością dostar czy o gromu emocji i
wzbogaci turystów o efektowne i zajmujące
wspomnienia.

Iza Bagrowska
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ds. opracowania Programu Rozwoju Lokalne-
go ankieta, usystematyzowała hierarchię waż-
ności zadań w poszczególnych obszarach 
działania.   

Założenia Strategii zrównoważonego roz-
woju Gminy i Miasta Witkowo w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego zmierzają do 
racjonalnego wykorzystania zasobów natural-
nych, wyeliminowania czynników zagrażają-
cych środowisku oraz poprawy stanu istnieją-
cego we wszystkich podstawowych kompo-
nentach środowiska naturalnego.  
- W celu określenia priorytetów i w konse-
kwencji działań, jakie stoją przed samorzą-
dem gminnym w dziedzinie ochrony środowi-
ska, Rada Miejska w Witkowie uchwaliła 
zmiany Gminnego Programu Ochrony Śro-
dowiska, zatwierdzonego w 2000r. Celem 
uchwalenia GPOŚ było realizowanie między-
narodowych zobowiązań naszego kraju, a w 
szczególności podjętych w związku z przystą-
pieniem Polski do Unii Europejskiej.  
Program nawiązuje bezpośrednio do Polityki 
Ekologicznej Państwa na lata 2004-2006 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-
2012. Podejmuje zagadnienia ochrony środo-
wiska, surowców, materiałów i energii oraz 
poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa 
ekologicznego. Stanowi rozwinięcie na pozio-
mie lokalnym Programu Ochrony Środowiska 
Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Planu Gospo-
darki Odpadami dla Powiatu Gnieźnieńskiego.  
- Opracowany w 2004r. Gminny Plan Gospo-
darki Odpadami obejmuje zagadnienia go-
spodarki odpadami na terenie Gminy i Miasta 
Witkowo, w tym usuwania negatywnych skut-
ków bytowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej przez człowieka. Zasadniczym 
celem dokumentu jest określenie zadań w 
dziedzinie gospodarki odpadami oraz stwo-
rzenie możliwości uzyskania wsparcia finan-
sowego na realizację tych zadań z funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej. 
- Opracowane Programy Odnowy Obszarów 
Wiejskich Gminy Witkowo na lata 2004-
2006 nawiązują do zapisów Strategii zrówno-
ważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo w 
zakresie odnowy wsi oraz poprawy warunków 
życia na wsi. W Programach zapisano szereg 
działań gospodarczych, infrastrukturalnych i 
społecznych, a także w dziedzinach edukacji, 
kultury i sportu, ochronie środowiska przyrod-
niczego i kulturowego. W Programach Odno-
wy Obszarów Wiejskich zawarte zostały kon-
cepcje rozwoju poszczególnych wsi na terenie 
Gminy Witkowo. 
- Uszczegółowienie strategii w zakresie roz-
woju turystyki i rekreacji stanowi Program 
rozwoju turystyki i rekreacji na terenie 

Strategia zrównoważonego rozwoju 
Gminy i Miasta Witkowo jest programem 
rozwoju społeczno-gospodarczego, opraco-
wanym na okres 15 lat.  

Powstała w drodze społecznego współ-
działania. Przy współpracy z władzami Gminy 
wyłoniono reprezentantów społeczności lokal-
nej i przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych, uczestniczących w pracach nad strate-
gią. 

Podstawę do wyznaczenia strategii dzia-
łania dla Gminy Witkowo stanowiła diagnoza - 
„Raport o stanie Miasta i Gminy Witkowo 
2000r.” opracowany przez pracowników Urzę-
du Gminy i Miasta w Witkowie w 2000r. 

Strategia została zatwierdzona uchwałą 
Nr XXII/228/01 Rady Miejskiej w Witkowie 
na sesji w dniu 26 styczna 2001r.  

Przyjęty dokument określa wizję rozwoju 
dla Gminy i Miasta Witkowo, jego cele strate-
giczne i programy operacyjne. Zawarty w Stra-
tegii materiał stanowi rejestr koniecznych i 
pożądanych przeobrażeń gminy w różnych 
dziedzinach, zapewniających jego zrównowa-
żony rozwój.  

Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy 
i Miasta Witkowo to dokument zawierający 
postulaty i dążenia społeczności lokalnej. Sta-
nowi ona o kierunkach rozwoju gminy, 
z których za najważniejsze uznano: 
- rozwój infrastruktury technicznej w zakresie 
komunikacji i transportu, wodociągów, kanali-
zacji i gazownictwa, 
- racjonalizację wykorzystania zasobów natu-
ralnych gminy i poprawienie stanu środowiska 
naturalnego, 
- poprawę warunków wychowania i nauczania 
dzieci i młodzieży w gminie, 
- stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębior-
czości oraz sterowanie lokalnym potencjałem 
gospodarczym w kierunku zrównoważonego 
rozwoju Gminy, 
- rozwój różnych form budownictwa mieszka-
niowego oraz stymulowanie racjonalnej gospo-
darki istniejącymi zasobami mieszkaniowymi, 
- rozwój handlu i usług, 
- rozszerzenie zakresu świadczeń z tytułu 
opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz 
poprawę jakości świadczonych usług w tym 
zakresie, 
- rozwój bazy sportowej i rekreacyjno-
wypoczynkowej, 
- poprawę bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego w Gminie, 
- wdrażanie społeczeństwa w techniki informa-
cyjne i komunikacyjne. 

Organem odpowiedzialnym za realizację 
polityki władz Gminy na poziomie operacyjnym 
jest Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, na 

którym spoczywa inicjatywa i właściwe kom-
petencje w zakresie realizacji i nadzoru nad 
implementacją poszczególnych strategicznych 
programów gospodarczych. Poprzez ich 
wdrożenie mają zostać osiągnięte poszcze-
gólne - zidentyfikowane cele strategiczne 
rozwoju Gminy, którym przyporządkowano 
opracowane programy.  

Opracowana strategia corocznie podda-
wana jest kontroli. Dokonywany jest przegląd 
celów i zadań strategicznych oraz postępów i 
trudności wynikających z realizacji strategii. 
Na podstawie raportów oraz sprawozdań z 
realizacji strategii zrównoważonego rozwoju 
dostarczanych każdego roku przez placówki i 
organizacje pozarządowe dokonywana jest 
ocena jej realizacji. Wskaźnikowy system 
monitoringu pozwala na dokładne zbadanie 
zachodzących zmian oraz stopnia ich zgodno-
ści z założeniami strategii. 

Raz do roku na sesji absolutoryjnej Bur-
mistrz Gminy i Miasta w Witkowie przestawia 
Radzie Miejskiej sprawozdanie z postępów w 
realizacji strategii. 

Opracowana Strategia zrównoważonego 
rozwoju to „scenariusz” na podstawie, którego 
realizowane są określone cele, zadania oraz 
kierunki działania w wyznaczonym horyzoncie 
czasowym. Strategia stanowi podstawę two-
rzenia budżetu Gminy Witkowo, przyczynia 
się do efektywnego rozwoju samorządu lokal-
nego przy racjonalnym wykorzystaniu istnieją-
cych zasobów. 

Strategia jest dokumentem kroczącym, 
podlegającym aktualizacji. Jej uzupełnienie 
i uszczegółowienie stanowią dokumenty pro-
gramowe, opracowane z inicjatywy Burmistrza 
Gminy i Miasta.  

Zarządzeniem Burmistrza z dnia 14 maja 
2004r. powołano zespoły do spraw opracowa-
nia programów rozwoju gminy, w skład któ-
rych weszli radni Rady Miejskiej, kierownicy 
jednostek organizacyjnych gminy, przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych i przedsię-
biorców. W pracach zespołów mogli uczestni-
czyć także zainteresowani mieszkańcy gminy. 
Zespoły we współpracy z pracownikami Urzę-
du Gminy i Miasta i specjalistami, opracowały 
następujące dokumenty planistyczne, które po 
uchwaleniu przez Radę Miejską, przyjęto do 
realizacji: 
- Program Rozwoju Lokalnego Gminy 
i Miasta Witkowo na lata 2004-2006, obej-
muje analizę i diagnozę wszystkich dziedzin 
życia w Gminie, wyznacza wizję jej rozwoju i 
opisuje planowane przedsięwzięcia inwesty-
cyjne przy wsparciu środków strukturalnych 
Unii Europejskiej na lata 2004-2006. Przepro-
wadzona w trakcie spotkań członków zespołu 

c.d. str. 4 

      Akcja Społeczna Przejrzysta PolskaAkcja Społeczna Przejrzysta Polska  
   Zasada Przewidywalności   Zasada Przewidywalności  
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c.d. ze str. 3 
Gminy Witkowo. Program jest deklaracją 
przyszłego stanu Gminy w zakresie turystyki i 
rekreacji, do którego będą dążyli w ciągu 
najbliższych 15 lat mieszkańcy, jak i władze 
samorządowe. Jego opracowanie uzasadnio-
ne było wzrostem znaczenia turystyki i rekre-
acji, jako jednej z ważnych dziedzin gospodar-
ki Wielkopolski i Powiatu Gnieźnieńskiego. 

Strategia zrównoważonego rozwoju Gmi-
ny i Miasta Witkowo wraz z opracowanymi 
programami i planami, będącymi jej uszcze-
gółowieniem, stanowią najważniejsze doku-
menty planistyczne polityki lokalnej, rozwoju 
społecznego i gospodarczego Gminy.  

Opracowane dokumenty planistyczne są 

konsekwentnie wdrażane przez władze samo-
rządowe, co potwierdzają przedsięwzięcia 
zrealizowane w Gminie Witkowo, wpływające 
na systematyczny i planowy rozwój wszyst-
kich dziedzin życia gminy. 

Cele i kierunki zawarte w dokumentach 
planistycznych Gminy i Miasta Witkowo zgod-
ne są z kierunkami i priorytetami strategiczny-
mi dokumentów wyższego rzędu (Strategia 
Województwa Wielkopolskiego). Z tego 
względu Gmina Witkowo może ubiegać się 
o współfinansowanie planowanych przedsię-
wzięć z zewnętrznych źródeł.  

Wszystkie planowane przedsięwzięcia 
Gminy Witkowo zgodne są z założeniami 

strategii, a ich realizacja wpływa na zachowa-
nie równowagi społecznej, gospodarczej 
i ekonomicznej. Zarządzanie Gminy zgodne 
ze strategią, powoduje systematyczny 
i prawidłowy rozwój gospodarczy Gminy i 
przyczynia się również do podniesienia jakości 
życia jej mieszkańców. 

Wdrażanie opracowanej strategii promuje 
walory i możliwości rozwojowe Gminy Witko-
wo oraz tworzy warunki do zrównoważonego 
rozwoju, co jest zgodne z europejską polityką 
regionalną. 

 
(S.M.) 

1.Czy zapoznali się Państwo ze Strategią zrównoważonego rozwoju Gminy i 
Miasta Witkowo?   
 tak   
 nie 
(Jeżeli zaznaczyli Państwo odp. „nie” proszę zakończyć wypełnianie ankiety). 
 2. Czy informacje dotyczące dokumentów planistycznych są dla Państwa? 
 zrozumiałe 
 wystarczająco zrozumiałe   
 niezrozumiałe 
 3. W jaki sposób dotarła do Państwa informacja o strategii? 
 Witkowskie Wiadomości Samorządowe   
 strony internetowe urzędu (www.witkowo.pl lub www.bip.witkowo.pl) 
 prasa lokalna 
 inne, jakie? ........................................................................................................  
Wypełnioną ankietę należy złożyć w sekretariacie UGiM w Witkowie.  

 Ankieta W celu przybliżenia Państwu aktualne-
go strategicznego dokumentu rozwo-
jowego, jakim jest Strategia Zrówno-
ważonego Rozwoju Gminy i Miasta 
Witkowo, umieściliśmy na stronach 
internetowych www.witkowo.pl, na 
podstronie Przejrzysta Polska oraz w 
Witkowskich Wiadomościach Samo-
rządowych, informacje na jej temat. Za 
pośrednictwem strony internetowej 
oraz Witkowskich Wiadomości Samo-
rządowych kierujemy do Państwa an-
kietę, która pozwoli uzyskać odpo-
wiedź na pytanie dotyczące skutecz-
ności przekazania informacji. 

(W.R.) 

Ankieta - Zasada PrzewidywalnościZasada Przewidywalności 

 
 

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie poszukuje kandydatów na 
stanowisko Inspektora w Referacie Finansowo-Budżetowym 
Główne obowiązki: 
 

- przeprowadzanie kontroli finansowych w jednostkach organizacyj-
nych gminy, sporządzanie protokołów, sprawozdań oraz wniosków 
pokontrolnych, 
- kontrola zgodności planów finansowych i miesięcznych sprawozdań 
jednostek oświatowych gminy, 
- sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych, 
- opracowywanie materiałów, informacji i analiz dotyczących wykona-
nia budżetu gminy, 
- opracowywanie we współpracy ze Skarbnikiem harmonogramu do-
chodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta w Witkowie i ich aktualiza-
cja,  
- współpraca ze Skarbnikiem gminy w sporządzaniu sprawozdań z 
wykonania budżetu gminy  i  Urzędu Gminy i Miasta, 
-prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
- wykonywanie innych prac zlecanych przez przełożonych. 
 

Wykształcenie: 
- ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe 
studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub 
ekonomiczne studia podyplomowe. 
 

Wymagania konieczne:  

- wiedza z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i planowania 
budżetowego, 
- umiejętność obsługi programów księgowych, 

- umiejętność biegłej obsługi komputera  
(w środowisku Windows, pakiet Ms Office), 
- minimum - 3 letnie doświadczenie zawodowe,  
- zdolności analityczne, samodzielność, kreatywność. 
 

Wymagania pożądane: 
- staranność, rzetelność, obowiązkowość, 
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, 
- kultura pracy i kultura osobista. 
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego 
dowodu osobistego, 
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie za-
wodowe, 
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o 
niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych do celów rekrutacji, 
- życiorys i list motywacyjny. 
 

Dokumenty należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 25 
sierpnia 2005 r. pod adres: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie ul. Gnieź-
nieńska 1, 62-230 Witkowo. 
 

Inne informacje: 
- zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o 
terminie rozmowy wstępnej, 
- oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone, 
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0-61 4778194 w 21. 

 

Burmistrz  
/-/Krzysztof  Szkudlarek 

Ogłoszenie 

http://www.witkowo.pl
http://www.bip.witkowo.pl
http://www.witkowo.pl
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Osiem zwycięstw, jeden remis i dwie 
porażki - taki jest bilans seniorów Vit-
covii w rundzie wiosennej w rozgryw-
kach poznańskiej klasy A, zapewniają-
cej temu zespołowi pierwsze miejsce w 
tabeli i awans do klasy okręgowej.  
O szczegółową analizę tej rundy poprosiliśmy 
byłego pi łkarza, a obecnie działacza tego klubu, 
Wojciecha Topolskiego, podając wynik spotka-
nia. Inauguracja rozrywek w klasie okręgowej, 
nastąpi w dniu 20 sierpnia (sobota) br.. Rywa-
lem naszych piłkarzy będą Zjednoczeni Trze-
meszno. 

Dariusz Roemer  

Analiza występów seniorów Vitcovii w rundzie wiosennej. 
Wyniki spotkań: 
1 Rożnovia Rożnowo  Vitcovia Witkowo 0 1 6,0 pkt 
2 KS Łopuchowo Vitcovia Witkowo 0 3 9,0 pkt. 
3 GKS Gułtowy Vitcovia Witkowo 3 2 5,0 pkt. 
4 Mieszko II Gniezno Vitcovia Witkowo 1 2 9,5 pkt. 

5 Concordia  
Murowana Goślina Vitcovia Witkowo 1 3 0 pkt. 

6 Czarni Czerniejewo Vitcovia Witkowo 2 1 3,0 pkt. 
7 Fara Pelikan Żydowo Vitcovia Witkowo 0 5 9,5 pkt. 
8 Pogoń Książ Wlkp. Vitcovia Witkowo 0 0 7 pkt. 
9 TS Skórzewo Vitcovia Witkowo 2 4 8 pkt. 

10 Przemysław Poznań Vitcovia Witkowo 0 10 9,5 pkt. 

Piłkarze Vitcovii rozegrali kolejne 
mecze sparingowe z Hetmanem 
Orchowo i rezerwami poznań-
skiego Lecha.  
Vitcovia - Hetman Orchowo 2:2 
(0:1) 
Pierwsza połowa pojedynku, 
należała do gospodarzy, ale gola 
zdobyli goście. Autorem bramki 
był Szymon Rezulak (20 minuta). 
W 50 minucie Karol Szymczak 
trafia w poprzeczkę bramki Het-
mana, a w 60 Szymon Rezulak 
nie trafia do pustej bramki ... 
Vitcovii. Wprowadzony do gry po 
przerwie, Marcin Sterling, efek-
townym strzałem wyrównuje na 
1:1 (65), a obrońca gości wybija 
chwilę później piłkę z linii bramko-
wej. Grający do przerwy na sto-
perze, a po zmianie stron na 
bramce, Włodzimierz Walczak, 
pewnie egzekwuje rzut karny i 
jest 2:1 dla gospodarzy. W ostat-
nich sekundach spotkania Irene-
usz Waliszewski strzela drugą 

29 lipca br. na kortach witkow-
skiego Ośrodka Kultury, Spor-
tu i Rekreacji, rozpoczął się II 
Turniej tenisa ziemnego z cyklu 
Grand Prix o Puchar Lata, 
ufundowany przez Firmę Beta- 
Gaz, autoryzowanego dealera 
Firmy Buderus- Technika 
Grzewcza. Uczestniczy w nim 
20 zawodników.  
Wyniki eliminacji:  
29.07.2005 r. Zdzisław Jędrzej-
czak (Witkowo) - Radosław Pacz-
kowski (Witkowo) 6:4, 6:1; Artur 
Półrolniczak (Witkowo)- Janusz 
Połczyński (Gdynia) 6:0, 6:0;  
30.07.2005 .r Tomasz Matuszew-

ski (Kalisz) - Kamil Banaszak 
(Witkowo) 6:0, 6:1; Andrzej Rud-
nicki (Witkowo) - Zdzisław Miśta 
(Witkowo) 0:6, 2:6; Maciej Cie-
ślicki (Gniezno)- Wiesław Śram-
kowski (Witkowo) 6:0, 6:1; 
31.07.2005 r. Tomasz Galicki 
(Witkowo)- Radosław Wróblewski 
(Witkowo) 0:0; Tomasz Matu-
szewski (Kalisz) - Michał Ciesiel-
ski (Gniezno) 7:6, 1:6, 2:6; Michał 
Rosołek (Gniezno)- Wojciech 
Bolewski (Witkowo) 3:6, 6:3, 6:3; 
Dariusz Dzięcioł (Gniezno)- Ma-
rek Jędrzejewski (Witkowo) 6:0. 
W następnym numerze podamy 
dalsze rezultaty turnieju. 

Dariusz Roemer 

II Turniej Tenisowy z Cyklu 
Grand Prix o Puchar Lata 

Remis i zwycięstwo piłkarzy 
witkowskich 

bramkę dla gości po rzucie wol-
nym pośrednim, ustalając wynik 
pojedynku na 2:2. Reasumując, 
podkreślić należy bardzo ambitną 
grę gości, którzy nie zlękli się 
wyżej notowanego rywala. 
Skład Vitcovii: Bartosz Jaworski, 
Piotr Głowala, Włodzimierz Wal-
czak, Piotr Chlebowski, Marcin i 
Rafał Pietrowscy, Marcin Wolkie-
wicz, Karol Szymczak, Adrian 
Matuszewski, Krystian Dylewski, 
Krzysztof Hoffman. Na zmianę 
wchodzili: Marcin Sterling, Maciej 
Bruch, Daniel Szczepaniak, 
Krzysztof Chołodecki, Dariusz 
Wysocki, Marcin Majcherczyk. 
Opinie o meczu: Czesław Patron, 
wiceprezes Hetman: „Mieliśmy 
więcej sytuacji podbramkowych i 
powinniśmy wygrać to spotkanie”.  
Eugeniusz Hofman, działacz 
Vitcovii:„ Gospodarze mieli prze-
wagę, ale zawodzili pod bramką 
gości”. 

Dariusz Roemer 

Forma naszych piłkarzy zwyż-
kuje! 30 lipca br. w kolejnym 
spotkaniu kontrolnym pokonali 
rezerwy Lecha Poznań, zacho-
wując czyste konto bramkowe - 
„Było to interesujące spotka-
nie, stojące na dobrym pozio-
mie technicznym”- tak skomen-
tował ten pojedynek Wojciech 
Topolski, działacz Vitcovii. 
 
Bramki dla gospodarzy zdobyli: 
Krystian Dylewski- 2 (35 i 65 
minuta) i Karol Szymczak- 1 (10 
minuta)- wszystkie z akcji. 
Skład Vitcovii: Dariusz Kujawski, 
Robert Przychodzki, Piotr Głowa-
la, Marcin Wolkiewicz, Rafał i 

Marcin Pietrowscy, Karol Szym-
czak, Adrian Matuszewski, Maciej 
Bruch, Marcin Sterling, Krystian 
Dylewski. Na zmianę wchodzili: 
Włodzimierz Walczak, Krzysztof 
Hoffman, Marcin Kosmala, Adam 
Brząkowski, Dariusz Wysocki, 
Piotr Chlebowski, Daniel Szcze-
paniak, Adam Jurkiewicz. 
Kolejnym sparingpartnerem na-
szych piłkarzy będzie Mieszko 
Gniezno, drużyna trenowana 
przez Piotra Mowlinka, szwagra 
trenera Vitcovii, Adama Topol-
skiego! Pojedynek dwóch szwa-
grów, b. piłkarzy Legii Warszawa, 
zapowiada się emocjonująco!!! 

 

 

Dariusz Roemer 

Vitcovia - Lech II Poznań 3:0  

W miesiącu lipcu odbył się 
tygodniowy obóz szkoleniowo-
wychowawczy witkowskich 
trampkarzy, finansowany z 
Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.  
Na podsumowaniu 18 lipca Z-ca 
Burmistrza Pan Marian Gadziński 
podziękował młodzieży za ich 
wytrwałość oraz życzył im dal-
szych udanych wakacji. Podzię-
kował również wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, że po raz 

kolejny został zorganizowany 
obóz. Zakończył się on wspólnym 
grillowaniem na stadionie miej-
skim w Witkowie. 

(W.R.) 

Obóz Szkoleniowo-wychowawczy  

Sport 



W tym roku organizatorami trzech kolejnych turniejów 
eliminacyjnych, które odbędą się w dniach: 23 lipca, 30 
lipca i 6 sierpnia, a turniej finałowy w dniu 13 sierpnia 
są: Dealer BMW Smorawiński, Urząd Gminy i Miasta 
oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Sponsorami 
są: firmy „Motoguard”, Power Horse, Orlen, Jubiler 
Pluciński. 

Zgodnie z regulaminem do turnieju głównego, który 
odbędzie się w dniu 13 sierpnia br. w którym weźmie 

udział 16 drużyn ustalono, z każdego 
turnieju eliminacyjnego bezpośrednio 
kwalifikują się po 4 najlepsze drużyny, a 
pozostałe drużyny zostaną dolosowane z 
wszystkich par uczestniczących w elimi-
nacjach. 
W pierwszym turnieju - sobota 23 lipca 
do turnieju zgłosiło się tylko 8 par, a 
główną przeszkodą był chłód i porywisty 
wiatr. Grano systemem „brazylijskim” (do 
dwóch porażek). Faworytami od począt-
ku trwania turnieju była 7 drużyna mi-
strzostw Polski Juniorów w siatkówce 
plażowej w składzie: Szymon Śmietana i 
Bartosz Mischke. Nie sprawili oni zawodu 
swoim kibicom, wygrywając w meczu 
finałowym z parą w składzie: Tomasz 
Robak i Marcin Grzebinoga w stosunku 2 
- 1. 
W meczu o trzecie miejsce w turnieju 
drużyna w składzie: Bartosz Malinowski i 
Wojciech Stanowski pokonała w stosun-

Już po raz kolejny na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie odbywa się 
otwarty turniej w siatkówce plażowej.  

ku setów 2- 0 drużynę Piotra Jóźwiaka i 
Krzysztofa Zagozdy. Te cztery drużyny 
uzyskały bezpośredni awans do turnieju 
finałowego. 
Obsadę sędziowską stanowią sędziowie 
z Wielkopolskiego Związku Piłki Siatko-
wej. 
W drugim turnieju, który odbył się w so-
botę - 30 lipca wystartowało już 16 dru-
żyn. 
Mecze rozgrywano systemem - elimina-
cje - jeden set do 21 pkt., a półfinały i 
finały do 2-ch wygranych setów zgodnie 
z zasadami gry w piłkę siatkową plażo-
wą. 
Najlepszą drużyną okazała się para: 
Marcin Niewiadomski z Piotrem Leśniew-
skim, która pokonała w finale parę - Ar-
kadiusz Stanowski i Krzysztof Niewia-
domski w stosunku 2- 0. W meczu o 3 - 4 
miejsce para - Marcin Wypchło i Michał 
Gruszczyński pokonała w stosunku 2 - 1 
parę Mateusz Sołtysiak z Arturem Bana-
kiem. Te cztery drużyny uzyskały bezpo-
średni awans do turnieju finałowego. 

 
(S.A.) 

Siatkówka Plażowa w Skorzęcinie 
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Regulamin VI Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w 
Pływaniu Długodystansowym Skorzęcin 2005 

l. Organizator 
- Gnieźnieński Klub Olimpijczyka  
- ul. Bł. Jolenty 8 62 - 200 Gniezno,  
tel. 061-425 8296, e-mail gkol@op.pl 
www.gkol.porkom.com.pl 

2. Współpraca 
- Urząd Marszałkowski w Poznaniu  
- Urząd Województwa Wielkopolskiego  
- Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 
- Urząd Gminy i Miasta w Witkowie  
- Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie  
- Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki w Poznaniu 
3. Honorowy patronat 
- Wojewoda Wielkopolski 

4. Kategorie: 
-  Open mężczyzn -  3.000m  
-  Open kobiet -  3.000m 
-  Masters mężczyzn - 3.000m  
-  Masters kobiet - 3.000m 
-  Junior -   3.000m  
-  Dzieci i młodzież do lat 14: 
800m, 600m, 400m i 200m 

5. Czas i miejsce zawodów:  
06.08.2005r OW Skorzęcin nad Jez. 
Niedzięgiel 

6. Regulamin 
- zgodnie z przepisami PZPływ. 

7. Przyjmowanie zgłoszeń  
- w sekretariacie od godz. 9.00 w dniu 
zawodów 

8. Warunki uczestnictwa:  
w biegu głównym mogą uczestniczyć 
osoby, które 
- ukończyły 14 rok życia  
- posiadają odpowiedni stan zdrowia, 
poparty zaświadczeniem lekarskim, lub   
aktualną kartę zawodnika potwierdzającą 
zdolność do zawodów 
- w przypadku niepełnoletności - zgodę 
prawnych opiekunów. 
9. Wpisowe  
- wysokości 25 zł dla uczestników wyści-
gów głównych oraz 15 zł dla pozostałych 
prosimy uiszczać w sekretariacie zawo-
dów. 

10. Postanowienia końcowe: 
- Zawody odbędą się bez względu na 
pogodę  
- Minimalna temperatura wody wynosić 
może 15°C  
- Zawody ubezpieczone są od OC za-
wodników i organizatora  
- Zawodnicy otrzymują bezpłatny posi łek 
regeneracyjny i koszulkę  
- Wszystkie sprawy sporne, nie objęte 
regulaminem rozstrzyga organizator  
- Organizator zastrzega sobie możliwość 
zmiany kategorii i dystansów w zależno-
ści od ilości zgłoszeń  
- Wszystkie zmiany będą podawane w 
komunikatach sędziowskich 
- Zawody mogą zostać przerwane lub 
odwołane z przyczyn niezależnych od 
organizatorów. 
11. Program zawodów: 
- Sekretariat zawodów czynny w recepcji 
hotelu OKSiR (przy plaży głównej) od 
godz. 9:00  
- Otwarcie zawodów godz. 11:50  
- Start do wyścigu dzieci i młodzieży 
początek 11:00  
- Start do wyścigów głównych 12:00  
- Wręczenie pucharów i medali ok.14:00      
- Zakończenie zawodów 15:00 

 
(S.A.) 

VI Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu  
Długodystansowym Skorzęcin 2005 

mailto:gkol@op.pl
http://www.gkol.porkom.com.pl


Kultura 

Turnus pierwszy, który trwał od 11 
do 17 lipca już się zakończył. 
Drugi odbędzie w dniach od 8 do 
14 sierpnia. Miniony turnus, dzieci 
będą długo wspominać, ponieważ 

od poniedziałku do niedzieli nie 
brakowało im atrakcji, zajęć i 
wycieczek. Codziennie spotykały 
się o godz. 9:00 w klubie i do 

godz. 13:00 czekały ich zajęcia i 
wyjazdy. Realizowany plan zajęć  
nie pozwoli ł dzieciom się nudzić. 
Podczas jednodniowej wycieczki do 
Trzemeszna i Chabska dzieci zwie-
dziły m.in. Muzeum Ziemi Mogilń-
skiej. Następnego dnia udały się 
wraz z opiekunami do Lednicy, 
gdzie zwiedzi ły skansen miniatur. 
Pod koniec każdego dnia dzięki 
uprzejmości pani Kierownik Kasyna 
Wojskowego - Gabryjeli Zajdy, 
dzieci otrzymywały ciepły posiłek, 
tak więc zadowolone i z pełnymi 
brzuszkami codziennie wracały do 
domu.  
W dniach, w których zajęcia odby-
wały się na miejscu, organizowane 
były gry, zabawy integracyjne i 
zajęcia z papieroplastyki. Dużo 
śmiechu i emocji wniósł również 
dzień sportu, w którym za udział w 
konkursach dzieci otrzymywały 
słodkie upominki.  

(W.R.) 

Wakacje w Klubie  
Garnizonowym w Witkowie 

W okresie letnich wakacji szkolnych Klub Garnizonowy  
organizuje półkolonie dla dzieci z terenu Gminy i Miasta  
Witkowo.  
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„Wrzos” 
Zapraszamy do  

nowo otwartego  
sklepu zielarsko - medycznego  

przy ulicy Poznańskiej 6  
w Witkowie 

codziennie 9-17 
soboty 9-13 

tel. 447-80-70 
POLECAMY: LEKI, PARALEKI, ZIOŁA,  
KOSMETYKI, ZDROWA ŻYWNOŚĆ. 

 

NISKIE CENY 
 

IRYDOLOG PRZYJMUJE RAZ  
W MIESIĄCU 

 

Zapraszamy również  
do słuchania audycji  

„Zielarskie ABC”  
w Radiu Gniezno na fali 104,3fm 

Mistrzostwa Polski Modeli Żaglowych 
 kl. F5-10 

W dniach 03-04.09.2005 r. w Skorzęcinie odbę-
dą się Mistrzostwa Polski Modeli Żaglowych kl. 
F5-10. 
 

Organizatorzy: 
- ZG LOK Warszawa 
- Starostwo Powiatu Gniezno; 
- Urząd Gminy i Miasta Witkowo; 
- Biuro Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK; 
- Zakład Poprawczy Witkowo; 
- OKSiR Witkowo; 
- 33 Baza Lotnicza Powidz. 
 

I.Wykonawcy: 
- BWZW LOK Poznań; 
- Klub Modelarski „Sokół” Witkowo. 
II. Klasa: F5-10 
 

III.Data i miejsce imprezy: 
- 03-04 wrzesień 2005 roku; 
- Jezioro Skorzęcińskie OKSiR Witkowo- Skorzęcin. 
 

IV. Zgłoszenia:  
pisemnie na formularzach według obowiązującego wzo-
ru, najpóźniej do dnia 24.08.2005r. na adres: 
K.M. Sokół 
Klub Garnizonowy 
Ul. Żwirki i Wigury 
62-230 Witkowo 
Lub faxem na numer; 061 477 81 94 
W wyjątkowych przypadkach organizatorzy uwzględniają 
zgłoszenia telefoniczne: 063 277 3942 kom. 607 939 872 
 

V. Zakwaterowanie:  
organizatorzy zapewniają bezpłatne 
zakwaterowanie w domkach kampingo-

wych 3 i 4 osobowych w OKSiR Skorzę-
cin dla zawodników zakwalifikowanych 
do M.P. w rankingach eliminacyjnych. 
 

VI. Wyróżnienia: 
Trzej pierwsi zawodnicy w grupach wie-
kowych otrzymują dyplomy, medale i 
puchary. Przewidujemy również wyróż-
nienia rzeczowe w przypadku pozyskania 
sponsorów. 
 

VII. Wyżywienie: 
We własnym zakresie w punktach gastro-
nomicznych działających na terenie 
ośrodka. 
 

VIII. Skrócony program zawodów: 
 

02.09.05 (piątek)  
Przyjazd zawodników, rejestracja. 
21:00 Odprawa kierowników ekip i sę-
dziów; 
 

03.09.05 (sobota)  
8:00-9:00 Rejestracja zawodników, 
9:30 Uroczyste otwarcie zawodów, 
10:00-13:30 Starty F5-10, 
13:30-14:30 Przerwa obiadowa, 
14:30-18:00 Starty F5-10. 
 

04.09.05 (niedziela)     

8:30-12:30 Starty F5-10; 
12:30-14:00 Czas organizacyjny; 
14:00 Uroczyste zakończenie zawodów 
ogłoszenie wyników oficjalnych. 
 

Organizatorzy zastrzegają sobie pra-
wo wprowadzania drobnych zmian w 
programie imprezy. 

Maciej Barszcz 

Lednica skansen miniatur. 
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W centrum rynku został wzniesio-
ny kościół p.w. św. Mikołaja, w 
którym uwagę zwraca neobaroko-
wa wieża oraz wnętrze świątyni z 
ołtarzem i niezwykle kunsztowny-
mi freskami świętych. Godny 
zainteresowania jest gmach Ban-
ku Spółdzielczego, który niezwy-
kle malowniczo prezentuje się 
nocą, budynek by łego Sądu 
Grodzkiego z przełomu XIX i XX 
wieku i Gimnazjum z wciąż działa-
jącym zegarem. Warto spojrzeć  
na elewację starych witkowskich 
kamieniczek, zabytkowy młyn ze 
spichlerzem na ulicy Gnieźnień-
skiej i ciekawy architektonicznie 
budynek starostwa- obecnie 
gmach szkolny na ulicy Warszaw-
skiej oraz dzisiejszą pocztę, a 
dawniej Inspektorat Szkolny. Gdy 
udamy się w stronę Parku Ko-
ściuszki zobaczymy pomnik z 
1968 roku, upamiętniający pole-
głych w powstaniach i podczas II 
wojny światowej. W zachodniej 
części miasta, na skwerze przed 
Klubem Garnizonowym umiejsco-
wiono pomnik lotników- samolot 
bombowo- szturmowy Ił –28, który 

bez wątpienia wzbudzi ogromne 
zainteresowanie u fanów maszyn 
latających. 
Niecodzienną atrakcją dla młod-
szych turystów oraz ich rodzin 
może stać się podróż kolejką 

wąskotorową, która dostarczy 
wielu emocji na trasie Anastaze-
wo- Witkowo- Gniezno.  
Jeśli zapragniemy przenieść się 
do wieków średnich, możemy 
odwiedzić malownicze grodziska 
wczesnośredniowieczne w Chłą-

Witkowo posiada wiele ciekawych, zabytkowych miejsc. O bogatej historii miasta świadczy 
jego zabudowa i miejsca pamięci narodowej. 

Wakacje z historią i zabytkami 

dowie i Małachowie Złych Miejsc, 
gdzie odbywają się festyny histo-
ryczne. Niezwykły urok mają wia-
traki zwane, „koźlakami”, które 
zachowały się w Witkowie, Fol-
warku i w Kamionce, a pochodzą 

z XIX w., także młyn wodny muro-
wano- drewniany z początku XX 
w., w miejscowości Piłka. 
Zieleń i świeżość przyrody parków 
dworskich z II połowy XIX w., w 
Małachowie Szemborowice i Od-
rowążu zachęca do rodzinnych 

spacerów i odpoczynku na łonie 
natury. 
Atrakcją architektoniczną wioski 
Kołaczkowo jest zespół pałacowy 
ze schyłku XIX w.  W jego obrębie 
znajduje się klasycystyczny muro-
wany pałac oraz brama wjazdo-
wa, a otaczający te budowle park 
krajobrazowy tworzy niezwykły 
nastrój. Ciekawe zespoły dwor-
sko- parkowe warto odwiedzić 
również w Jaworowie, Skorzęcinie 
i Sokołowie, gdzie ponadto znaj-
dują się zabytkowe zabudowania 
folwarczne i piękne stare drzewa- 
topole, dęby i lipy. 
Mielżyn to miejscowość bogata w 
dobra kultury. Warto zwrócić 
wzrok w stronę kościoła p.w. 
Wszystkich Świętych, który został 
zbudowany w XVI w. oraz obej-
rzeć jego wyposażenie: kamienne 
chrzcielnice i żelazne, kute drzwi 
w kaplicy św. Krzyża. Chwilę na 
zadumę poświęćmy przy rzeźbie 
MB z Dzieciątkiem i Chrystusa z 
Krzyża. Po atrakcjach historycz-
no- religijnych, można mi ło spę-
dzić czas podziwiając kunsztowny 
dworek i spacerując po czystym i 
spokojnym parku. 
Położone nad jeziorem, Ostrowite 
Prymasowskie zaprasza turystów 
do obejrzenia wyposażenia neo-
romańskiego kościoła p.w. św. 
Marcina: pięknego obrazu Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem z XVII w. i 
urokliwych, barokowych rzeźb 
aniołków. Innym ciekawym obiek-
tem tego miejsca, jest zabytkowa 
chata z muru pruskiego oraz śre-
dniowieczny gródek stożkowy.  
 Zaprezentowane miejscowości 
posiadają różnorodne dobra kultu-
ry duchowej, materialnej i histo-
rycznej. Ciekawe i cenne zabytki 
gminy są urozmaiceniem stylo-
wym architektury polskiej. Żywe 
pomniki przyrody i malownicze 
parki krajobrazowe przyciągają 
swą estetyką miłośników natury. 
 Okres letni to idealny czas na 
poznanie uroków naszej Małej 
Ojczyzny. 
 

Iza Bagrowska 
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Po oficjalnym otwarciu wszystkie 
kadety uczestniczyły w przejażdż-
ce do Witkowa pod eskortą policji, 
gdzie zaprezentowali się miesz-
kańcom i wczasowiczom. Organi-
zatorzy przygotowali wiele atrak-
cji. Konkursy i zabawy sprawno-
ściowe przygotowane przez klu-
bowiczów z poszczególnych re-

gionów Polski, do końca pozosta-
wały niespodzianką. W konkursie 
na najładniejszy samochód zwy-
cięzcą został „Kameleon 119”, a 
najdłuższą trasę pokonała załoga 
z województwa opolskiego. Rzu-
cano również oponą, wybrano 
najładniejsze oblicze kadeta w 
rysunku oraz próbowano pobić 

W dniach 8-10 lipca odbył się III Ogólnopolski Zlot Kadetów „Kadett Tuning Klub”. Po raz 
kolejny uczestnicy zlotu spotkali się w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.  

III Ogólnopolski Zlot Kadetów - Skorzęcin 2005 

rekord zmieszczenia jak najwięk-
szej liczby osób w aucie. Duże 
zainteresowanie wzbudził również 
konkurs „Miss mokrego podko-
szulka”, w którym zwyciężyła 
Agnieszka z woj. Zachodnio-
Pomorskiego. Uczestnicy konkur-
su otrzymali dyplomy i puchary. 
Nie możemy również zapomnieć 

o opiekunach poszczególnych 
grup z Polski: „Gizmo” - opiekun 
woj. pomorskiego i podlaskiego, 
„Yarccom” woj. zachodniopomor-
skiego i lubuskiego, „Marty” woj. 
kujawsko-pomorskiego, łódzkiego 
i wielkopolskiego, „Snajper” i 
„Critt” woj. mazowieckiego i ślą-
skiego, „Psycho” woj. dolnoślą-
skiego, opolskiego i małopolskie-
go, „Artur”, „Nemesis” - goście 
imprezy. 
Sponsorami imprezy byli: Opel, 
Auto Tuning Świat i WBK, nato-
miast patronat medialny nad im-

prezą sprawowali: Radio Gniezno 
i Przemiany na Szlaku Piastow-
skim. 
Organizatorką zlotu była Magda-
lena Pawlak pseudonim „Lama”, 
której udało się przy pomocy 
współorganizatorów zgromadzić 
największą ilość opli kadetów w 
jednym miejscu.  

(W.R.) 

Informacje 

Ranking sporządzany jest w 
oparciu o bazę danych Mini-
sterstwa Finansów i wykazu-
je najlepiej zarządzane gmi-
ny i miasta w Polsce samo-
rządy, które najlepiej dbają o 
rozwój i podniesienie jakości 
życia mieszkańców przy 
zachowaniu reguł odpowie-
dzialności i bezpieczeństwa 
finansowego. Znaleźliśmy się 
na 74 pozycji wśród 2500 
gmin miejskich, które najle-
piej zarządzały swoimi finan-
sami w latach 2001-2004 i 

Ranking samorządów „Rzeczypospolitej” 2005  

jednocześnie najwięcej w 
tym czasie inwestowały. 
W rankingu były brane pod 
uwagę m.in.: pozyskanie 
środków unijnych na 1 
mieszkańca, tempo wzrostu 
dochodów własnych, dynami-
ka wydatków na transport, 
dynamika wydatków na 
ochronę środowiska, wydatki 
na organizacje pozarządowe, 
opracowanie przez urząd 
wieloletnich planów inwesty-
cyjnych. 

(E.K.) 

W lipcu br. na ręce Burmistrza, Gmina Witkowo 
otrzymała gratulacyjny dyplom za znalezienie się w 
gronie tegorocznych laureatów rankingu samorzą-
dów „Rzeczypospolitej” w kategorii „Najlepsza 
Gmina Miejska.  

Zapraszamy państwa na oficjal-
ną stronę internetową urzędu 
Gminy i Miasta w Witkowie. 
Strona jest często aktualizowa-
na dlatego znajdziecie tam pań-
stwo najświeższe informacje z 
terenu naszej Gminy. Dokłada-
my starań aby informacje poja-
wiały się na jej łamach jak naj-
szybciej. 

www.witkowo.pl  

http://www.witkowo.pl
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Świadczeniami rodzinnymi są: 
1)  zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasi łku 
rodzinnego z tytułu: 
- urodzenia dziecka, 
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 
urlopu wychowawczego, 
- samotnego wychowywania dziecka i utraty 
prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek  
upływu ustawowego okresu jego pobierania, 
- samotnego wychowywania dziecka, 
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodziet-
nej, 
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełno-
sprawnego, 
- rozpoczęcia roku szkolnego, 
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania; 
2)  świadczenia opiekuńcze: 
- zasiłek pielęgnacyjny, 
- świadczenie pielęgnacyjne. 
Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom 
polskim, obywatelom UE, jeżeli zamieszkują i 
przebywają na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przez okres co najmniej jednego roku 
przed złożeniem wniosku oraz przez okres 
zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia 
rodzinne oraz cudzoziemcom posiadającym 
status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie 
się w RP. 
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku ro-
dzinnego przysługują: rodzicom, jednemu z 
rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, 
opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczą-
cej się (osoba ucząca się to osoba pełnoletnia 
ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu 
rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasą-
dzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, 
jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został 
wydany przed osiągnięciem przez nią pełnolet-
ności). Zasiłek rodzinny oraz dodatki do tego 
zasiłku przysługują jeżeli dochód netto rodziny 
z roku poprzedzającego okres zasiłkowy (czyli 
z roku 2004) w przeliczeniu na osobę nie prze-
kracza kwoty 504,00 zł miesięcznie, a w przy-
padku gdy członkiem rodziny jest dziecko legi-
tymujące się orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści kwoty 583,00 zł miesięcznie.  
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia 
przez dziecko 18 roku życia lub do ukończenia 
21 roku życia, jeżeli dziecko uczy się w szkole 
(ale nie w szkole wyższej), albo 24 roku życia, 
jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole 
wyższej i jednocześnie legitymuje się orzecze-
niem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności.   

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli: dziec-
ko lub osoba ucząca się pozostają w związku 
małżeńskim; dziecko zostało umieszczone w 
instytucji zapewniającej całodobowe utrzyma-
nie albo w rodzinie zastępczej; osoba ucząca 
się została umieszczona w instytucji zapewnia-
jącej całodobowe utrzymanie; dziecko lub 
osoba ucząca się jest uprawniona do zasi łku 
rodzinnego na własne dziecko. Ponadto zasi-
łek rodzinny nie przysługuje, jeżeli osobie sa-
motnie wychowującej dziecko nie zostało za-
sądzone świadczenie alimentacyjne od drugie-
go z rodziców, chyba że drugi z rodziców 
dziecka nie żyje; ojciec dziecka jest nieznany; 
powództwo o ustalenie świadczenia alimenta-
cyjnego od drugiego z rodziców zostało odda-
lone. Jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny, 
nie przysługują także dodatki do zasi łku ro-
dzinnego. 
W okresie zasiłkowym trwającym od 1 wrze-
śnia 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. miesięczna 
wysokość zasi łku rodzinnego na pierwsze i 
drugie dziecko uprawnione do zasiłku rodzin-
nego wynosi 43,00 zł, na trzecie dziecko 
uprawnione do zasiłku rodzinnego - 53,00 zł, 
na czwarte i kolejne dziecko uprawnione do 
zasiłku rodzinnego – 66,00 zł. 
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje 
jednorazowo w wysokości 500,00 zł na dziec-
ko  w wieku do ukończenia przez dziecko 
pierwszego roku życia. 
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okre-
sie korzystania z urlopu wychowawczego przy-
sługuje osobie uprawnionej do urlopu wycho-
wawczego w wysokości 400,00 zł miesięcznie 
przez okres 24 miesięcy kalendarzowych; 
przez okres 36 miesięcy kalendarzowych – 
jeżeli osoba ubiegająca się sprawuje opiekę 
nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym 
podczas jednego porodu; przez okres 72 mie-
sięcy kalendarzowych – jeżeli osoba ubiegają-
ca się o ten dodatek sprawuje opiekę nad 
dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o 
niepełnosprawności. Dodatek ten nie przysłu-
guje, jeżeli osoba ubiegająca się bezpośrednio 
przed uzyskaniem prawa do urlopu wycho-
wawczego pozostawała w zatrudnieniu przez 
okres krótszy niż 6 miesięcy; podjęła lub konty-
nuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w 
okresie korzystania z urlopu wychowawczego. 
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania 
dziecka przysługuje osobie samotnie wycho-
wującej wyłącznie na dziecko, na które nie ma 
możliwości zasądzenia alimentów ponieważ: 
drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziec-

ka jest nieznany lub powództwo o ustalenie 
świadczenia alimentacyjnego od drugiego z 
rodziców zostało oddalone. Dodatek z tytułu 
samotnego wychowywania dziecka przysługu-
je w wysokości 170,00 zł miesięcznie na dziec-
ko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszyst-
kie dzieci, na dziecko niepełnosprawne 250,00 
zł, nie więcej jednak niż 500,00 zł na wszystkie 
dzieci. W przypadku, gdy dochód rodziny nie 
przekracza kwoty 252,00 zł miesięcznie na 
osobę (lub kwoty 291,50 zł miesięcznie na 
osobę w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje 
się dziecko niepełnosprawne), kwotę dodatku 
z tytułu samotnego wychowywania dziecka 
zwiększa się o 50,00 zł na dziecko. Dodatek z 
tytułu samotnego wychowywania dziecka przy-
sługuje więc maksymalnie na dwoje dzieci w 
rodzinie. (UWAGA!!! Osoba samotnie wycho-
wująca dziecko, która ma zasądzone alimenty 
na rzecz dziecka, ale ich nie otrzymuje lub 
otrzymuje w wysokości niższej niż zasądzone, 
może ubiegać się o przyznanie zaliczki alimen-
tacyjnej. Osoba samotnie wychowująca to 
panna, kawaler, osoba pozostająca w separa-
cji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, 
osoba rozwiedziona, wdowa, wdowiec, jeżeli 
wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub 
matką dziecka.) 
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w 
rodzinie wielodzietnej przysługuje na trzecie i 
każde kolejne dziecko uprawnione do zasi łku 
rodzinnego w wysokości 50,00 zł miesięcznie 
na dziecko. 
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 
przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczę-
ciem roku szkolnego w wysokości 90,00 zł na 
dziecko. 
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki 
w szkole poza miejscem zamieszkania przy-
sługuje w okresie pobierania nauki, tj. od wrze-
śnia do czerwca: 
- w związku z zamieszkiwaniem w internacie, 
bursie, stancji przez dziecko uczące się w 
szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej, a 
także w szkole podstawowej i gimnazjum w 
przypadku dziecka niepełnosprawnego w wy-
sokości 80,00 zł miesięcznie na dziecko; 
- w związku z dojazdem do szkoły ponadgim-
nazjalnej (w tym także artystycznej) w wysoko-
ści 40,00 zł miesięcznie na dziecko. 
Zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 144,00 zł 
miesięcznie przysługuje niepełnosprawnemu 
dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku 
powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełno-
sprawności; osobie niepełnosprawnej w wieku 
powyżej 16 roku życia legitymującej się orze-
czeniem o umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności, jeżeli niepełnosprawność powsta-

Świadczenia Rodzinne od 1 września 2005r. 
Zasady przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych uregulowane są w 
ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, 
poz. 2255 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 
2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świad-
czenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881).  

c.d. str. 11 
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ła w wieku do ukończenia 21 roku życia; oso-
bie która ukończyła 75 lat. Prawo do zasi łku 
pielęgnacyjnego nie jest zależne od dochodu. 
Jeżeli osoba uprawniona jest do dodatku pielę-
gnacyjnego przyznanego do emerytury lub 
renty, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje. 
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji 
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w 
związku z koniecznością opieki nad dzieckiem 
przysługuje matce lub ojcu dziecka, jeżeli nie 
podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia w celu 
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem 
legitymującym się orzeczeniem o niepełno-
sprawności łącznie ze wskazaniami: koniecz-
ności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy 
innej osoby w związku ze znacznie ograniczo-
ną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o 
znacznym stopniu niepełnosprawności. 
Osoby zatrudnione w zakładach pracy zatrud-
niających na dzień 31 lipca 2005 r. co najmniej 
20 pracowników, które ubiegają się o zasi łek 
rodzinny lub o zasiłek rodzinny i dodatek z 
tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabili-
tacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia 
roku szkolnego albo o zasiłek pielęgnacyjny, 
wnioski o ustalenie prawa do świadczeń ro-
dzinnych powinny złożyć w zakładzie pracy. 
Wszystkie pozostałe osoby (tj. osoby nie pozo-
stające w zatrudnieniu, emeryci, renciści, oso-
by zatrudnione w zakładach pracy zatrudniają-
cych mniej niż 20 pracowników, osoby którym 
po dniu 1 maja 2004 r. świadczenia rodzinne 
wypłacał MGOPS Witkowo, a także osoby 
ubiegające się o dodatki z tytułu: samotnego 
wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem 
w okresie korzystania z urlopu wychowawcze-
go, samotnego wychowywania dziecka, wy-
chowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 
lub z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w 
szkole poza miejscem zamieszkania albo o 
świadczenie pielęgnacyjne), wniosek o ustale-
nie prawa do świadczeń rodzinnych składają w 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej (Urząd  Gminy i Miasta w Witkowie ul. 
Gnieźnieńska 1 pokój nr 6) w poniedziałki od 
8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku od 
7.30 do 15.30. 
UWAGA!!! Rodzina może ubiegać się o świad-
czenia rodzinne tylko w jednym podmiocie 
czyli albo w zakładzie pracy, albo w ośrodku 
pomocy społecznej! 
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o 
świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 
złoży wniosek wraz z wszystkimi dokumentami 
do dnia 31 lipca, świadczenia rodzinne przy-
sługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się w 
terminie do dnia 30 września. W przypadku 
gdy osoba ubiegająca się o świadczenia ro-
dzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek 
wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 sierp-

nia do 30 września, świadczenia rodzinne 
przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się 
w terminie do 31 października. 
 
 WYMAGANE DOKUMENTY 
Osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny 
składa następujące dokumenty: 
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzin-
nego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 
(załącznik nr 1), 
- kopię dowodu osobistego osoby ubiegającej 
się o zasiłek rodzinny, 
- kopię skróconego odpisu aktu urodzenia 
dziecka lub inny dokument urzędowy potwier-
dzający wiek dziecka, 
- kopię orzeczenia o niepełnosprawności albo 
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepeł-
nosprawności, gdy w rodzinie wychowuje się 
dziecko  niepełnosprawne, 
- zaświadczenie szkoły w przypadku gdy 
dziecko ukończyło 18 rok życia lub uczy się w 
szkole ponadgimnazjalnej, 
- zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku 
osoby uczącej się lub osoby legitymującej się 
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym 
stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w 
szkole wyższej, 
- zaświadczenia oraz oświadczenia stwierdza-
jące wysokość dochodu rodziny, w tym odpo-
wiednio: 
- zaświadczenia z urzędu skarbowego o wyso-
kości dochodów uzyskanych przez członków 
rodziny w 2004 r. (UWAGA! dotyczy wszyst-
kich pełnoletnich członków rodziny do ukoń-
czenia 25 roku życia), 
- zaświadczenia z urzędu skarbowego o wyso-
kości należnego zryczałtowanego podatku 
dochodowego za 2004 r. albo decyzję lub 
decyzje ustalające wysokość podatku docho-
dowego w formie karty podatkowej, 
- oświadczenia członków rodziny o wysokości 
uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli człon-
kowie rodziny w 2004 r. uzyskali dochód opo-
datkowany w formie karty podatkowej lub ry-
czałtu ewidencjonowanego (załącznik nr 3), 
- oświadczenia członków rodziny o wysokości 
uzyskanego w 2004 r. innego dochodu niepod-
legającego opodatkowaniu (m. in. dochód z 
gospodarstwa rolnego, wszelkiego rodzaju 
stypendia przyznawane uczniom lub studen-
tom, alimenty, zaliczka alimentacyjna) 
(załącznik nr 4), 
- zaświadczenie właściwego organu gminy o 
wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w 
hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzch-
ni w 2004 r. albo nakaz płatniczy za ten rok, 
- umowę dzierżawy, w przypadku oddania 
części lub całości znajdującego się w posiada-
niu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierża-
wę, na podstawie umowy zawartej stosownie 
do przepisów o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, albo oddania gospodarstwa w dzier-

żawę w związku z pobieraniem renty struktu-
ralnej, 
- umowę zawartą w formie aktu notarialnego, 
w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego 
do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię 
produkcyjną, 
- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentu-
jące wysokość alimentów, jeżeli członkowie 
rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub 
ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby 
spoza rodziny, 
- kopię wyroku sądu zasądzającego alimenty 
na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu 
protokołu posiedzenia zawierającego treść 
ugody sądowej, przekazy lub przelewy pienięż-
ne dokumentujące faktyczną wysokość otrzy-
manych alimentów, w przypadku uzyskania 
alimentów niższych niż zasądzone w wyroku 
lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie ko-
mornika o całkowitej lub częściowej bezsku-
teczności egzekucji alimentów, a także o wy-
sokości wyegzekwowanych alimentów, 
- zaświadczenie o wysokości ponoszonej opła-
ty za pobyt członka rodziny, przebywającego w 
roku 2004 w instytucji zapewniającej całodobo-
we utrzymanie, 
- dokument określający datę utraty dochodu 
oraz miesięczną wysokość utraconego docho-
du, 
- dokument lub oświadczenie określające wy-
sokość uzyskanego dochodu z pierwszego 
pełnego miesiąca przez członka rodziny 
(uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie do-
chodu spowodowane zakończeniem urlopu 
wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasi ł-
ku dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem 
pracy na podstawie umowy o dzieło, uzyska-
niem emerytury lub renty, uzyskaniem całości 
lub części zasądzonych świadczeń alimenta-
cyjnych, rozpoczęciem pozarolniczej działalno-
ści gospodarczej, dzierżawa oraz zakup go-
spodarstwa rolnego) 
- kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpi-
sów wyroków zasądzających alimenty od ro-
dziców w przypadku osoby uczącej się. 
Osoba samotnie wychowująca dziecko do 
wniosku dołącza kopię odpisu prawomocnego 
wyroku sądu orzekającego rozwód lub separa-
cję albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzi-
ca dziecka. 
 
 Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 
z urlopu wychowawczego do wniosku dołą-
cza: 
- zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlo-
pu wychowawczego oraz o okresie, na jaki 
urlop wychowawczy został udzielony, 
- zaświadczenie pracodawcy o co najmniej 
sześciomiesięcznym okresie pozostawania w 
zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem 

c.d. str. 12 

c.d. ze str. 11 
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prawa do urlopu wychowawczego, 
- zaświadczenie organu emerytalno-rentowego 
(ZUS) stwierdzające, że osoba ubiegająca się 
była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych, 
- zaświadczenie lekarza zalecające przebywa-
nie dziecka legitymującego się orzeczeniem o 
niepełnosprawności z powodów terapeutycz-
nych w żłobku albo w przedszkolu. 
Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu 
samotnego wychowywania dziecka do 
wniosku zobowiązana jest dołączyć: 
- kopię skróconego aktu zgonu drugiego z 
rodziców dziecka lub, odpis zupełny aktu uro-
dzenia w przypadku gdy ojciec dziecka jest 
nieznany lub, kopię odpisu wyroku sądu orze-
kającego o oddaleniu powództwa o ustalenia 
świadczenia alimentacyjnego. 
Osoba pozostająca w związku małżeńskim 
ubiegająca się o dodatek z tytułu samotne-
go wychowywania dziecka dołącza:  
- zaświadczenie naczelnika aresztu lub zakła-
du karnego o okresie przebywania drugiego z 
małżonków w areszcie lub zakładzie karnym, 
- kopię wyroku sądu orzekającego ubezwła-
snowolnienie lub pozbawienie władzy rodziciel-
skiej drugiego z małżonków. 
Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu 
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania do wniosku dołą-

cza następujące dokumenty:  
- dokument potwierdzający tymczasowe za-
meldowanie ucznia w bursie, internacie lub 
innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, 
prowadzonych przez podmiot publiczny, za-
świadczenie szkoły, oświadczenia osoby fi-
zycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz doku-
ment potwierdzający tymczasowe zameldowa-
nie. 
Osoba ubiegająca się o zasiłek pielęgnacyj-
ny składa odpowiednio: 
- wniosek (załącznik nr 6), 
- kopię orzeczenia o niepełnosprawności, albo 
kopię orzeczenia o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności ze wskazaniem daty po-
wstania niepełnosprawności, albo 
- kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności, 
- kopię dowodu osobistego osoby ubiegającej 
się. 
Osoba ubiegająca się o świadczenie pielę-
gnacyjne - składa następujące dokumenty: 
- wniosek (załącznik nr 7) 
- kopię orzeczenia o niepełnosprawności albo 
o znacznym stopniu niepełnosprawności dziec-
ka 
- zaświadczenia oraz oświadczenia o wysoko-
ści dochodów osiąganych przez członków 
rodziny w 2004 roku (takie jak w przypadku 

ubiegania się o zasiłek rodzinny ). 
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mają-
ce wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych 
wymagają potwierdzenia innym dokumentem, 
podmiot realizujący może domagać się takie-
go dokumentu. W przypadku dołączenia do 
wniosku kopii dokumentów należy przedłożyć 
oryginały do wglądu. 
UWAGA!!! Osoba uprawniona do świadczeń 
rodzinnych na okres od 1 września 2005 r. do 
31 sierpnia 2006 r. przedkłada dodatkowo w 
terminie do dnia 15 marca 2006 r. oświadcze-
nia o wysokości dochodów członków rodziny 
uzyskanych w 2005 r. Ponadto osoba pobiera-
jąca świadczenia rodzinne w okresie zasiłko-
wym od 01.09.2005 r. do 31.08.2006 r. w  
przypadku wystąpienia zmian w liczbie człon-
ków rodziny, uzyskania dochodu spowodowa-
nego zakończeniem urlopu wychowawczego, 
uzyskaniem prawa do zasi łku dla bezrobot-
nych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej, uzyskaniem emerytury lub renty, 
uzyskaniem całości lub części zasądzonych 
świadczeń alimentacyjnych, rozpoczęciem 
pozarolniczej działalności gospodarczej, dzier-
żawą gospodarstwa rolnego, jest zobowiąza-
na do niezwłocznego powiadomienia o tym 
organu wypłacającego świadczenia rodzinne. 

 
(I.W.) 

Zaliczka alimentacyjna przysługuje osobie 
samotnie wychowującej dziecko (pannie, ka-
walerowi, osobie pozostającej w separacji 
orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, 
osobie rozwiedzionej, wdowie, wdowcowi, 
jeżeli wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem 
lub matką dziecka), jeżeli: 
- osoba ta ma zasądzone świadczenia alimen-
tacyjne na rzecz dzieci, 
- osoba zobowiązana do alimentacji nie wywią-
zuje się z tego obowiązku,  
- prowadzona przez komornika egzekucja 
zasądzonych alimentów jest bezskuteczna 
(bezskuteczność egzekucji – oznacza to egze-
kucję, w wyniku której nie wyegzekwowano 
należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych 
za okres trzech ostatnich miesięcy). 
Zaliczka alimentacyjna przysługuje do ukoń-
czenia przez dziecko 18 lat, a jeśli się uczy w 
szkole lub w szkole wyższej, do ukończenia 24 
roku życia. 
Jeśli dochód rodziny osiągnięty w 2004 r. nie 
przekracza kwoty 583,00 zł miesięcznie na 
osobę, to zaliczka przysługuje do wysokości 

różnicy między zasądzonymi a otrzymywanymi 
alimentami, nie więcej jednak niż: 
- 170,00 zł na dziecko (250,00 zł na dziecko 
niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest nie wię-
cej  niż dwoje dzieci uprawnionych do zaliczki 
alimentacyjnej, 
- 120,00 zł na dziecko (170,00 zł na dziecko  
niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest troje lub 
więcej dzieci uprawnionych do zaliczki alimen-
tacyjnej. 
Jeśli dochód w rodzinie w przeliczeniu na oso-
bę nie przekracza kwoty 291,50 zł miesięcznie, 
to zaliczka przysługuje do wysokości różnicy 
pomiędzy zasądzonymi a otrzymywanymi 
alimentami, nie więcej jednak niż: 
- 300,00 zł na dziecko (380,00 zł na dziecko 
niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest nie wię-
cej niż dwoje dzieci uprawnionych do zaliczki 
alimentacyjnej, 
- 250,00 zł na dziecko (300,00 zł na dziecko 
niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest troje lub 
więcej dzieci uprawnionych do zaliczki alimen-
tacyjnej. 
Zaliczka alimentacyjna nie przysługuje, jeżeli 

Zaliczka alimentacyjna 
Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyj-
nych oraz o zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732) wprowadziła zaliczkę 
alimentacyjną -nowy rodzaj świadczenia, które przysługuje osobom samotnie 
wychowującym dzieci spełniającym wskazane poniżej warunki. 

osoba uprawniona: przebywa w instytucji 
zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w 
rodzinie zastępczej; zawar ła związek małżeń-
ski; jest uprawniona do zasi łku rodzinnego na 
własne dziecko. 
Prawo do zaliczki alimentacyjnej ustala wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania osoby 
uprawnionej począwszy od miesiąca, w któ-
rym został złożony u komornika sądowego 
wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, do 
końca okresu zasi łkowego (czyli do 31 sierp-
nia). Ustalenie prawa do zaliczki następuje na 
wniosek osoby uprawnionej do zaliczki, jej 
przedstawiciela ustawowego albo opiekuna 
prawnego. 
Wniosek o zaliczkę alimentacyjną można 
pobrać w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie 
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 (pokój nr 6) w godzi-
nach pracy urzędu. 
Wniosek o zaliczkę alimentacyjną składa się 
do komornika prowadzącego postępowanie 
egzekucyjne. 
Do wniosku należy dołączyć odpowiednie 
dokumenty określone w przepisach o świad-
czeniach rodzinnych (takie, jak w przypadku 
ubiegania się o ustalenia prawa do zasi łku 
rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzin-
nego). 

(I.W.) 

c.d. ze str. 12 



13 

W dniu 21 lipca 2005r. od-
było się wspólne posiedze-
nie Komisji Rolnictwa Rady 
Miejskiej, Sołtysów, Preze-
sów Kółek Rolniczych i 
działaczy Gminnego Związ-
ku Rolników, Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych. 

Głównym tematem posiedzenia 
było omówienie przygotowań do 
kampanii żniwnej oraz omówienie 
spraw związanych z organizacją 
dożynek gminnych.  
Informacje nt. przygotowania 
SKR i GS do kampanii żniwnej 
przedstawili kolejno: p.Maria 
Dykszak - Prezes Spółdzielni 
Kółek Rolniczych i p.Kazimierz 
Zamiar - Prezes Gminnej Spół-

dzielni „SCH”. 
Następnie ustalono termin doży-
nek gminnych na dzień 21 sierp-
nia br. i określono wstępny pro-
gram uroczystości, które rozpocz-
ną się mszą św. o godz. 12:00.  
W ramach dożynek planuje się 
m.in. po raz szósty zorganizować 
Mistrzostwa Sołectw Gminy w 
piłce nożnej. Dokonano wyboru 

komisji konkursowej w konkursie 
wieńcy żniwnych w następującym 
składzie: Maria Dykszak - Prze-
wodnicząca i członkowie: Ewa 
Wiatrowska, Jadwiga Walerczyk, 
Elżbieta Grabowska, ks. pro-
boszcz Stanisław Goc, Antoni 
Popek, Janusz Tomczak.  
Pan Krzysztof Szkudlarek - Bur-

mistrz Gminy i Miasta poinformo-
wał zebranych, że w związku z 
długotrwałą suszą, powołana 
przez Wojewodę Gminna Komisja 
podejmie czynności zmierzające 
do oszacowania szkód spowodo-
wanych tymi niekorzystnymi wa-
runkami atmosferycznymi w go-
spodarstwach rolnych. Sołtysi 
otrzymali kurendy na ten temat. 
W trakcie posiedzenia p.Elżbieta 

Jagielska - Kierownik M-G Ośrod-
ka Pomocy Społecznej poinfor-
mowała zebranych o procedurach 
związanych ze świadczeniami 
rodzinnymi. 
Posiedzenie było też okazją do 
zgłoszenia szeregu wniosków 
dotyczących głównie poprawy 
bezpieczeństwa na drogach.  

(B.R.M.) 

Komisja Rolnictwa  

Pomoc dotyczy  rozdysponowania 
artykułów spożywczych w ramach 
unijnego programu dla osób naj-

uboższych z terenu naszej gminy 
w łącznej ilości około 11 ton. Part-
nerem w realizacji programu jest 
Stowarzyszenie Centrum Rehabi-
litacyjno-Kulturalne PROMYK 
oddział Witkowo wspierane przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Witkowie. W dniach 
od 22-26 lipca 2005r. rozdyspono-
wano pierwszą turę dostarczonej 
do naszej gminy żywności tj. mle-
ko, ser topiony i ser żółty. 
Pomoc otrzymało 700 osób ze 
150 rodzin wskazanych przez 
Stowarzyszenie PROMYK i Ośro-

dek Pomocy Społecznej. 
Obecnie oczekujemy na pozostały 
asortyment tj. mąkę, makaron i 

ryż, który będzie dostarczony w 
terminie późniejszym. 
Otrzymana żywność jest bardzo 
dużym wsparciem dla rodzin, 
których dochody są najniższe i 
pozwoli na częściowe zaspokoje-
nie podstawowych potrzeb żyw-
nościowych. Składamy serdeczne 
podziękowanie Hurtowni „LECH-
POL” Panu Mariuszowi Głowac-
kiemu za nieodpłatne dostarcze-
nie żywności z Poznania do Wit-
kowa. 

(E.J.) 

Pomoc z żywnością dla najuboższych 
W marcu 2005r. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo zawarł z Wiel-
kopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu umowę w ramach reali-
zacji programu „ Dostarczenie żywności dla najuboższej ludności 
Unii Europejskiej”. 

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w dniach 25.07.2005r.-
03.08.2005r. dla 45 dzieci z terenu gminy Witkowo zorganizowane 
zostały  kolonie profilaktyczne w Kowarach koło Karpacza. 

Organizatora kolonii wybrano w trybie zapytania o cenę. Ofertę na 
organizacje kolonii złożyły 4 firmy, wybrano ofertę WOJDYŁO TRAVEL 
z Konina za kwotę 19.575,00zł. 
Podczas kolonii przewidziano m. in: realizację programu profilaktyki 
antyalkoholowej, wycieczkę do Szklarskiej Poręby, wycieczkę do So-
bieszowa, wycieczkę do Karpacza, wycieczkę górską na Przełęcz 
Okraj, zwiedzanie zabytków Kowar, spotkanie z GOPR-owcem, kąpiel 
w basenie, dyskoteki, gry i zabawy. 

(M.P.) 

Kolonie 
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Tel.605628558 

Preambuła 
Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i 
standardów zachowania pracowników Urzędu 
Gminy i Miasta w Witkowie, związanych z 
pełnieniem przez nich obowiązków oraz poin-
formowanie mieszkańców gminy i miasta o 
standardach zachowania jakich mają prawo 
oczekiwać od pracowników Urzędu. 
  
Zasady Ogólne 
Artykuł 1 
 1. Kodeks wyznacza zasady (standardy) po-
stępowania pracowników Urzędu 
Gminy i Miasta w Witkowie w związku z wyko-
nywaniem przez nich zadań publicznych co 
sprzyja kształtowaniu właściwych relacji pra-
cowników 
z interesantami. 
2. Kodeks obowiązuje wszystkich pracowni-
ków, posiadających status pracownika samo-
rządowego w rozumieniu ustawy o pracowni-
kach samorządowych. 
3. Pracownicy samorządowi traktują swoją 
pracę jako służbę publiczną, mając zawsze na 
względzie dobro gminy i jej mieszkańców. 
 
Zasady Postępowania 
 Artykuł 2 
 1. Pracownicy samorządowi wykonują swoje 
obowiązki rzetelnie  
i profesjonalnie wykorzystując w sposób naj-
lepszy swoją wiedzę  
i umiejętności. Postępuje w sposób budzący 
zaufanie interesantów. 
2. W szczególności pracownicy samorządowi 
powinni przestrzegać  
i działać zgodnie z następującymi zasadami: 
 - praworządności, 

Kodeks Etyki pracowników  
Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie 

Umieść swoje ogłoszenie już w następnym  
numerze WWS 

Może chcesz zareklamować Może chcesz zareklamować   
swoją firmę lub coś sprzedać.swoją firmę lub coś sprzedać.  

Zadzwoń 
pod nr. tel. (061) 4778194 (wew. 38) 

lub 
przyjdź do UGiM w Witkowie. 

 
 Nakład WWS wynosi 1000 egzemplarzy  

I dociera do dużej liczby mieszkańców gminy. 

 - bezstronności, 
 - bezinteresowności, 
 - jawności, 
 - odpowiedzialności, 
 - sumienności. 
 3. Pracownicy Urzędu powinni równo, uczci-
wie i życzliwie traktować wszystkich interesan-
tów, szanować ich godność oraz zachowywać 
w tajemnicy informacje uzyskane w kontak-
tach z interesantami. 
4. W prowadzonych sprawach pracownicy nie 
ulegają żadnym naciskom i nie uzależniają 
załatwienia sprawy od uzyskania korzyści 
materialnych i osobistych. 
5. Obsługując interesantów pracownicy mają 
na uwadze zdolność rozumienia przez nich 
skomplikowanych przepisów i nie używania 
zawiłego języka urzędowego. 
 
Realizacja Zadań 
Artykuł 3 
 1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu 
publicznym i wymaga od pracowników samo-
rządowych poszanowania prawa oraz stawia-
nia interesu publicznego ponad interes osobi-
sty. 
2. Pracownicy Urzędu działają zgodnie z pra-
wem, podejmowane przez nich rozstrzygnięcia 
i decyzje są zgodne z obowiązującymi przepi-
sami. 
3.Pracownicy samorządowi działają bezstron-
nie i bezinteresownie, nie uczestniczą w po-
dejmowaniu decyzji w sprawach, w których 
mają bezpośredni lub pośredni interes osobi-
sty. 
4.Pełniąc swoje obowiązki, pracownicy kierują 
się interesem wspólnoty samorządowej i nie 
czerpią korzyści materialnych, ani osobistych. 

Nie działają też w prywatnym interesie osób 
lub grupy osób. 
5. Pracownicy Urzędu dbają o rozwój swoich 
kompetencji, w tym celu podnoszą swoje kwa-
lifikacje zawodowe, biorą udział w szkoleniach 
i na bieżąco śledzą zmiany w przepisach 
prawnych. 
6. Pracownicy samorządowi nie wykorzystują i 
nie pozwalają na wykorzystanie powierzonych 
im zasobów, kadr i mienia publicznego, w 
celach prywatnych. 
7. Pracownicy samorządowi nie podejmują 
prac, ani zajęć kolidujących  
z pełnionymi obowiązkami służbowymi. 
Artykuł 4 
 1. Pracownicy Urzędu dbają o dobre stosunki 
międzyludzkie, przestrzegają zasad popraw-
nego zachowania, właściwych człowiekowi o 
wysokiej kulturze osobistej w miejscu pracy i 
poza nim. 
2. Pracownicy dbają o swój schludny wygląd i 
estetykę miejsca pracy, wykorzystując w spo-
sób właściwy powierzone mienie. 
3. Pracownicy są lojalni i życzliwi wobec sie-
bie, gotowi do współpracy 
i wzajemnej pomocy. Dbają o dobry wizerunek 
Urzędu i godnie go reprezentują. 
 
 Postanowienie Końcowe 
Artykuł 5 
 1. Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Wit-
kowie zobowiązani są 
do przestrzegania przepisów Kodeksu Etycz-
nego i kierowania się jego zasadami. 
2. Pracownicy Urzędu powinni upowszechniać 
i promować zawarte w Kodeksie zasady i 
wartości poprzez odpowiedzialne i należyte 
wykonywanie swoich obowiązków. 

(B.R.M.) 

mailto:e-mail:promocja@witkowo.pl
http://www.witkowo.pl
http://www.bip.witkowo.pl
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W dniu 16 lipca, obchodzono 60 rocznicę ślubu Janiny i
Stanisława Wesołowskich. Cała rodzina zajechała doich domu
znajserdeczniejszymi życzeniami igratulacjami.

Aby lepiej służyć.
Przy Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie od ponad roku
działa młodzieżowa grupa wolontariuszy. Młodzież odwiedza
niepełnosprawne mieszkanki naszego Domu, organizuje im
czaswolny,pomagaw pielęgnacji i karmieniu.

60- lecie ślubu

wspólnie chrzest Asi i Beatki, nowo
p rzyjętych d ziewczynek, a p o
południu podziwialiśmy występy
z es p o ł u f o lk l o r y s t y c zn e g o
„Wielkopolanie” z Poznania.
W lipcu (14-21 lipca) w harcówce w
Gaju wolontariusze mogli nauczyć
si ę różnych ciekawych technik
s tos ow an yc h w pra cown ia c h
naszego Domu. Powstały piękne
prace malarskie,wytwory ze sznurka,
gipsu, gliny, papieru (origami). W
ramach poznawan ia pracowni
gospodarstwa domowego można
było nauczyć się robienia prostych
p otraw, nakrywania do sto łu,
układaniaserwetek.
Dużo czasu wolontariusze spędzali
wspólnie z dziewczętami z DPS,
które przyjeżdżały do Gaju i na miarę
swoich możliwości uczestniczyły w
różnych zajęciach. Kilka z nich
mieszkało w harcówce. Pozostałe
(mniej sprawne) ze względu na
harcerskie warunki nie mogły tam
nocować, ale przyjeżdżały na część
dnia.
W niedzielę 17 lipca odbyła się

wspólna pielgrzymka do sanktuarium
w Licheniu. Były też wspólnie
przeżywane polowe Msze święte i
modlitwy. Wolontariusze mie li
moż l iw oś ć poro z mawiania z
k apelanem Domu i Siostrami
Dominikankami. Poznali w ten
sposób potrzeby duchowe osób
niepełnosprawnych, ich otwartość na
Boga,sposób modlitwy.
Czas wyjazdu do Gaju był również
twórczą formą spędzania wakacji dla
młodzieży.
Kolejne działania w ramach projektu
planowane są w sierpniu. Będą to
warsztatyfotograficzne.

S. Rafała Zofia Barańska

prawnuki z uśmiechem na buzi
przyjmują kolejną czekoladkę od
babciJanki.”
Na te słowaPani Janina przemówiła
na stępuj ącymi słowami: „Drogi
Stanisławie - Ty jesteś wzorem
p r ac o w i to ś c i , u c z yn n o śc i i
przykładem wyśmienitego poczucia
humoru.
Twoje ręce zostawiły ślady nie tylko
w pobliskim lesie, ale także w
wybudowanym przez Ciebie Domu
w Trzemesznie, w pomalowanych
kiedyś ścianach wJanikowie, czy na
niejednym po stawionym piecu.
Twoje śmiesz ne p owiedz onka
przetrwały do dziś i wciążwszystkich
rozbawiajądo łez”.
Nastrój i klimat tego dnia udzielił się
wszystkim obecnym, którzy życzyli
jubilatom przede wszystkim zdrowia
na dalsze lata wspólnegożycia.
Ró wnież w l ipcu d iame ntowy
jubileusz obchodziły jeszcze dwie
pary z gminy Witkowo. Państwo
Salomea i Wacław Kuszakowie oraz
Stanisławai Czesław Szymańscy.
W szystk im p arom Bu rm ist r z

Krzysztof Szkudlare k osobiście
z ło ży ł g ratula cje i naj le psze
życzenia.

(W.R.)

Jedna z wnuczek w imieniu całej
rodziny wygłosiła krótką przemowę,
która bardzo wzruszyła wszystkich
obecnych: „W imieniu całej rodziny
chciałabym wyrazić wielką radość z
okazj i t ego tak uro c zyste go
spotkania, do którego doszło dzięki
naszym wspaniałym dziadkom. To
właśnie Janinai Stanisław mogą być
dziś dla nas wszystkich wzorem do
naśladowania i przykładem miłości,
która prawdziwa jest, cierpliwa jest,
łaskawa jest, skoro przetrwała 60
lat!. Owocem tej miłości są 4
dorodne córki, 7 wnu czek, 3
wnu kó w, 5 prawn uc z ek i 3
prawnuków i każdy z tych owoców
skorzystał w jakiś sposób z Waszej
Miłości”

Następnie Pan Stanisław, chcąc
podziękować żonie za wspania łe
lata pożycia małżeńskiego i oddanie
całej rodzinie powiedział:
„Droga Janino - ty jesteś pe łną troski
i ciepła żoną, matką, babcią i
prababcią.
Twoje córki zawsze znajdująw Tobie
oparcie i radę, a nawet modlitwę w
trudnych chwilach. Twoje wnuki po
dziś dzień wspominają cudowne
chwile spędzone na wakacjach i ten
stos smacz nych kana pek ze
świeżymwiejskim serem. Twoje

Ponieważ niepełnosprawnoś ć
intelektualna jest bardzo trudnym
problemem, poznanie specyfiki
pracy z takimi osobami, rozumienie
ich zachowania wymaga dobrego
przy gotowania. Wolo ntariu sze
szu kal i moż l iwości zdob ycia
potrzebnej wiedzy i umiejętności.
Tak zrodził się pomysł projektu „Aby
lep iej s ł uż y ć” , któ r y z osta ł
zaakceptowany przez Narodową
Agencję Programu „Młodzież”. W
ramach tego projektu wolontariusze
w ra z z ni e p e ł n o s pra w n ymi
mieszkankami DPS uczestniczą w
w a r s z t a ta c h i z a j ę c i a c h
integracyjnych poszerzających
w i e d z ę i r o z u m i e n i e
niepełnosprawności intelektualnej.
Działania projektu trwać będą do
listopada br.
1 2 cz e r wc a wo l o n ta r i u sz e
uczestniczyli w pikniku z okazji
Zjazdu Rodzin mieszkanek DPS
zas t ęp ują c na jbl iż szyc h tym
dziewczynom, do których nikt z
r o d z i n y n i e p r z y j e c h a ł
i pomagając pracownikom Domu w
organizacji zabawy. Za ognisko i
pieczenie kiełbasek odpowiedzialni
byli chłopcy z opiekunami z Zakładu
Poprawczego z Witkowa. Wywiązali
się świetnie ze swego zadania.
W dniach 24-27 czerwca w DPS
prowadzone były szkolenia z
z akre su niep e łn os prawn oś ci
i n t e le k tu al n e j . Z a j ęc ia dl a
wolontariuszy prowadzili pracownicy
D o mu p rz e k a z u j ą c w ie dz ę
t eo r et y cz ną i p r ak ty c zn ą z
antropologii, psychologii, pedagogiki
o s ó b n i e p e ł n o s p r a w n y c h
intelektualnie oraz metod pracy. W
niedzielę 26 czerwca przeżywaliśmy



Festyn historyczny
Dnia20 lipcaw grodzisku Małachowo Złych Miejsc, odbył się festyn historyczny.
Impreza zgromadziła okolicznych mieszkańców, zwłaszcza liczną rzeszędzieci i
młodzieży, które na miejsce dotarły kolejką wąskotorową. Organizatorami festynu
byli: Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski, Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo, Grupa Widowisk Turystycznych Comes, Stowarzyszenie Młodych
Wielkopolan.

W optymistycznym nastroju burmistrza
Marian Gadziński powita ł zebranyc h

i oficjalnie otworzył festyn. W naturalnej
scenerii starego grodziska rozpoczął się
pokaz Grupy Widowisk Historycznych Comes
z Gniezna. Grupa zaprezentowała program
historyczno- rozrywkowy, który dostarczył
obserwatoromcałego spektrum emocji.
W c en t r u m gr od z i sk a uka z a l i s i ę
średniowieczni wojowie i wbojowym nastroju
rozpoczęli potyczkę. Wystylizowani na
wojowników z dawnych, nieco tajemniczych

z-ca czasów przedstawili nam ich zwyczaje, trud
walki oraz szczegółowo opisali stroje i
niezbędne uzbrojenie. Odbyła się również
krótka lekcja historii. Opowieść dotyczyła
specyfiki średniowiecza: bitwy, niewoli,
słowiańskich obyczajów, rzemiosła oraz
życia codziennego. Uczestnicy festynu
słuchali z ogromnym zainteresowaniem
informacji dotyczących grodziska, którą
przedstawił p. Bogusław Rzyskiz Organizacji
Turystycznej “Szlak Piastowski”, będącego
przecież częścią naszej gminy. Po pokazie

walki odbyły się konkursy i zabawy. Przybyli
goście bawili się podczas przeciągania liny i
wyścigów na nartach. Dużą atrakcją była
możliwośćprzymierzenia zbroi rycerskiej oraz
stoczenie potyczki na miecze z członkami
grupy Comes. Wszyscy zebrani mieli

moż liwość obejrzeć i dotknąć repliki
średniowiecznej broni oraz przeprowadzić
rozmowy z Grupą Comes.
Festyn historyczny w baśniowy sposób
pr ze niós ł o bserwa toró w do cz asó w
średniowiecza. Ta żywa lekcja historii
wzbogaciła uczestników festynu o wiedzę
dotyczącą wieków średnich oraz dostarczyła
wiele radości, uśmiechu i zadowolenia.
Wyprawa do Małachowa Złych Miejsc była
niebanalną przygodą dla mieszkańców naszej
gminy.

Iza Bagrowska


