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Kolonie letnie w Witkowie
Wakacje to czas ciekawych wyjazdów i relaksu, na który z utęsknieniem przez
cały rok czekają uczniowie. Świetną okazją do wakacyjnej zabawy i nawiązania
nowych znajomości, dla spragnionych wrażeń dzieci są wyjazdy na kolonie, gdzie
zawsze czeka na nie moc atrakcji. Możliwość skorzystania z tej formy
wypoczynku mieli uczniowie z gminy Witkowo, którzy w ostatnim czasie
wyjechali na kolonie do Skorzęcina i Poronina oraz uczestniczyli w półkoloniach
zorganizowanych w sołectwach i w Witkowie. Z wakacyjnej oferty Gminy
Witkowo skorzystało do tej pory już ponad dwieście dzieci, które spędzony
wspólnie czas zapamiętają bardzo długo.

Tegoroczne lato nie rozpieszcza nas
słoneczną pogodą. Jednak fakt ten nie
przeszkadzał dzieciom, które z radością
wzięły udział w dwóch wyjazdach kolonijnych
zorganizowanych pod koniec ubiegłego
miesiąca.
25 lipca grupa 40 uczniów z terenu gminy
udała się w podróż do położonego nieopodal
Zakopanego Poronina. Dziesięciodniowe
kolonie, które odbywały się pod hasłem:
„Taternicy- poszukiwacze przygód- hej góry,
góry, cuda natury! Możesz tam być!”
zorganizowane zostały w ramach gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych. Podczas pobytu
w Tatrach na uczniów czekało wiele atrakcji
związanych zarówno z górskimi wędrówkami,

jaki i z beztroskim odpoczynkiem i wspólną
zabawą. Już podczas drogi do Poronina dzieci
zwiedziły min. Ojcowski Park Narodowy, gdzie
zobaczyły słynną „Maczugę Herculesa”, oraz
ruiny zamku w Ojcowie. Uczestnicy kolonii po
dotarciu na miejsce nie mogli narzekać na
nudę. Każdego dnia czekały ich wędrówki
malowniczymi szlakami górskimi, podczas
których podziwiali piękno tatrzańskiej
przygody oraz poznawali historię regionu
i tajniki góralskiej kuchni. Podczas swojego
pobytu w Poroninie dzieci zobaczyły
powszechnie znane skarby polskich gór czyli:
Gubałówkę, Nosal, Morskie Oko, Dolinę
Kościeliską czy Dolinę Strążyską. Koloniści
dużo czasu spędzili również w Zakopanem,
gdzie podziwiali zabytkowe części miasta oraz
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zatłoczone Krupówki. Młodzież miała także
okazję do bardzo dobrego poznania
obyczajów i kultury Podhala za sprawą
spotkania z Gawędziarzem Ludowym
w Murzasichle.
Oprócz, przygód na górskich szlakach
i poznawania podhalańskiej kultury młodzi
koloniści brali udział w innych zajęciach jakie
przewidywał program kolonii. Dzieci
uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych
z pedagogiem, które miały na celu
usprawnienie funkcjonowania
psychospołecznego oraz budowanie
atmosfery zaufania, bezpieczeństwa
i akceptacji. Zintegrowaniu całej grupy służyły
również rozmaite gry i zabawy, dzięki którym
uczestnicy bliżej się poznali i przeżyli wspólnie
wspaniały czas. Na zakończenie swojej wizyty
na południu Polski witkowska młodzież
zwiedziła jeszcze Kraków, po czym szczęśliwa
udała się w podróż powrotną.
Również 25 lipca rozpoczęły się kolonie
zorganizowane w Ośrodku Wypoczynkowym
w Skorzęcinie, które także odbywały się
w ramach gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Wzięła w nich udział grupa 45 dzieci z terenu
Gminy Witkowo.
Mimo niesprzyjającej pogody młodzież,
podczas tygodniowego pobytu w Skorzęcinie
bawiła się znakomicie. Program jaki
przygotowali organizatorzy kolonii
przepełniony był zarówno zabawą jak
i zajęciami praktycznymi. Na uczestników
oprócz licznych gier, ciekawych konkurencji
sportowych i dyskotek czekały wycieczki oraz
zajęcia dotyczące profilaktyki
antyalkoholowej, antynikotynowej
i antynarkotykowej. Każdego dnia poznawali
niebezpieczeństwa związane
z uzależnieniami, a nowo zdobytą wiedzę
przedstawiali na kolorowych plakatach.

Ponadto podczas kolonii przeprowadzono
zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej
z zakresu stanów bezpośredniego zagrożenia
życia i zdrowia z praktycznym treningiem na
manekinie, podczas których każde dziecko
wykonało uciskanie klatki piersiowej
i sztuczne oddychanie. Tydzień przepełniony
zabawą i bardzo pożytecznymi zajęciami
praktycznymi urozmaiciły wycieczki do
pływalni „Wodny raj” w Swarzędzu oraz do
Parku Dinozaurów w Rogowie.
Podczas turnusu nie zabrakło również
dyskotek, wyboru miss i mistera oraz wodnych
kąpieli. Dzieci na pewno na długo zapamiętają
także zajęcia przeprowadzone na ściance
wspinaczkowej, które zapewniły im wiele

radości. Na zakończenie odbywających się
w Skorzęcinie kolonii młodzież otrzymała
nagrody za udział w przeprowadzonych
zawodach i konkurencjach oraz słodkości
przygotowane przez organizatora.
Dzieci, które brały udział w kolonijnych
wyjazdach na pewno znakomicie wypoczęły
i zachowały garść wspaniałych wspomnień.
Jednak okazuje się, że aby dobrze się bawić
i spędzić czas w gronie rówieśników nie trzeba
było daleko wyjeżdżać.
(W.D.)

Budowa Centrum Kultury
Już niedługo gmina Witkowo będzie mogła ruszyć z budową Centrum Kultury
z salą widowiskową. W chwili obecnej opracowywana jest dokumentacja wraz
z pozwoleniem na budowę. Inwestycja zostanie zrealizowana w trybie
jednorocznym lub dwuletnim, ale decyzja zostanie podjęta na przełomie
października i listopada na etapie opracowywania projektu budżetu na rok 2012.
Niewątpliwie będzie to kolejny nowoczesny obiekt, który powstanie w ostatnim
czasie na terenie gminy Witkowo i bezsprzecznie będzie on kolejną jego
wizytówką.

- Potrzebę powstania Domu Kultury
w Witkowie widzieliśmy już w poprzedniej
kadencji. Wcześniej, kiedy jeszcze normalnie
funkcjonował Klub Garnizonowy, a współpraca
układała się bardzo dobrze, mogliśmy
korzystać z tamtych pomieszczeń i nie było
potrzeby i konieczności budowy kolejnego
dużego obiektu w mieście. Biorąc jednak pod
uwagę, że od dwóch lat nie ma możliwości
korzystania z tych pomieszczeń zapadła
ostateczna decyzja, że musi powstać coś
co będzie służyło naszym mieszkańcom przez
następne lata. Rozważane były możliwości
lokalizacyjne oraz prowadzone były rozmowy
na temat koncepcji projektu. Niezależnie od
tego prowadziłem również rozmowy
i korespondencję z oddziałem Terenowym
Agencji Mienia Wojskowego w Gorzowie
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i Wojskowym Zarządem Infrastruktury
w Poznaniu o przekazanie na rzecz Gminy
budynku Kasyna Wojskowego bądź Klubu
Garnizonowego w celu utworzenia Miejskiego
Domu Kultury. Z ostatniego pisma
otrzymanego od Zarządcy nieruchomości
wynika, że w przyszłości istnieje możliwość
przekazania Gminie nieruchomości jednak nie
wcześniej niż za kilka lat. Nie czekając na
powyższy termin wprowadziliśmy do budżetu
na ten rok środki finansowe na opracowanie
dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę
Gminnego Centrum Kultury w Witkowie powiedział Krzysztof Szkudlarek, burmistrz
gminy i miasta Witkowo. - Zdajemy sobie
sprawę, że ten obiekt w Witkowie jest
potrzebny, tym bardziej, że w ostatnim czasie
na terenie gminy odnowiliśmy wiele świetlic,

wyremontowaliśmy większe i mniejsze, które
są pewnymi centrami kultury dla środowisk
wiejskich natomiast brakuje takiego budynku
w mieście. Dysponujemy salą przy remizie
strażackiej i budynkiem oświatowym, ale one
nie spełniają oczekiwań naszych mieszkańców
- dodał Krzysztof Szkudlarek. - Centrum
Kultury, które już niebawem powstanie będzie

muzycznych, plastycznych itp. oraz zaplecze
socjalno-sanitarne. Ponadto reprezentacyjny
holl z przeszklonym dachem i wachlarzowa
klatka schodowa będą doskonałym miejscem
do organizowania wystaw czy wernisaży. Sala
widowiskowa będzie mogła służyć
do organizowania imprez dla około pięciuset
osób lub imprez z miejscami siedzącymi dla

pełnić rolę wielofunkcyjnego budynku
o powierzchni prawie dwóch tysięcy metrów
kwadratowych. W planach zabudowy jest duża
sala widowiskowa o powierzchni ponad
400 m.kw. ze sceną o powierzchni 70 m.kw.,
studio nagrań, sale do zajęć tanecznych,

dwustu gości. W części podpiwniczonej mieścić
się będzie magazyn, studio nagrań oraz sale
prób dla zespołów muzycznych - pochwalił
się włodarz samorządu.
(na)
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1 - Centrum Kultury
2 - Plac Targowy
3 - Parking przy Placu Targowym
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Starostowie Dożynek Gminnych "Witkowo 2011"
Dożynki to prastara tradycja kończąca żniwa. Wyraża radość i dziękczynienie
za zebrane plony. Szczególną w nich rolę, odgrywają starostowie dożynek,
którzy są przedstawicielami wszystkich rolników i pełnią odpowiedzialną rolę
gospodarzy.

Starota Dożynek Gminnych Witkowo 2011

Pan Zbigniew Malawko

Honory tegorocznych starostów Dożynek Gminnych w Witkowie pełnić będą:

Starościna Dożynek Gminnych Witkowo 2011 Pani Krystyna Kierzek

Starosta Dożynek Gminnych Witkowo 2011 Pan Zbigniewa Malawko

Starościna Dożynek Gminnych Witkowo 2011

Pani Krystyna Kierzek

Pani Krystyna Kierzek wraz z mężem
Dariuszem od 18 lat prowadzi 14 hektarowe
gospodarstwo rolne w miejscowości
Gorzykowo. Są to gleby II i III klasy. Państwo
Kierzek mają troje dzieci: Karolinę,
Magdalenę i Monikę.
W gospodarstwie prowadzona jest
produkcja zwierzęca i roślinna. Hodowla
składa się z: 25 sztuk bydła, w tym 10 krów
mlecznych i 20 sztuk trzody chlewnej.
Struktura zasiewów
w gospodarstwie w roku 2011
przedstawia się następująco:

Pszenica ozima 4 ha,

Lucerna 2 ha,

Jęczmień jary 2 ha,

Kukurydza na kiszonkę 6 ha.

Gospodarstwo wyposażone
jest w maszyny takie jak:

2 ciągniki rolnicze,

2 rozrzutniki obornika,

3 przyczepy, opryskiwacz,

agregat uprawowy,

rozsiewacz do nawozów,

maszyna do kukurydzy.
Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji
mleka. Roczna produkcja mleka
w gospodarstwie wynosi 60 tysięcy litrów,
które odstawiane jest do Spółdzielni
Mleczarskiej w Strzałkowie.
Pani Krystyna jest Przewodniczącą Koła
Gospodyń Wiejskich w Gorzykowie.
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Gospodarstwo rolne p. Zbigniewa Malawko
położone jest we wsi Ruchocin - gmina
Witkowo. Powierzchnia gospodarstwa wynosi
34 hektary. Są to gleby III, IV i V klasy.
Pan Zbigniew gospodarstwo przejął od
swoich rodziców w 2005 r. Obecnie
gospodaruje wspólnie z żoną Agatą
i rodzicami. Państwo Malawko mają syna
Oskara.
W gospodarstwie prowadzona jest
produkcja roślinna oraz produkcja zwierzęca.
Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji
mleka.
Od jednej krowy rolnik pozyskuje około
6000 litrów mleka w ciągu roku, co umożliwia
wywiązanie się z kwoty mlecznej. Roczna
produkcja mleka w gospodarstwie wynosi
około 90 tysięcy litrów mleka, które
odstawiane jest do Spółdzielni Mleczarskiej we
Wrześni.
W gospodarstwie utrzymuje się:

około 50 szt. bydła, w tym 15 krów

mlecznych, 35 szt. opasów, które
sprzedawane są na ubój w wadze 600-700 kg.
Struktura zasiewów w 2011 roku
w gospodarstwie wygląda
następująco:

pszenica ozima 3,0 ha

żyto ozime 4,0 ha

jęczmień jary 2,0 ha

pszenżyto ozime 5,5 ha

kukurydza na kiszonkę 5,0 ha

łąki 8,0 ha

mieszkanki zbożowe 4,0 ha

buraki cukrowe 1,5 ha
Gospodarstwo Państwa Malawko
wyposażone jest w niezbędne maszyny

potrzebne do prowadzenia produkcji roślinnej
jak i zwierzęcej.
W gospodarstwie znajdują się
następujące maszyny rolnicze:

kombajn do zboża,

4 ciągniki rolnicze o mocy od 40 do 120 KM,

agregat uprawowy - siewny, ładowacz
czołowy TUR,

agregat ścierniskowy,

prasa zwijająca,

opryskiwacz polowy,

pług uprawy,

rozsiewacz nawozów ,

przyczepy, kosiarka rotacyjna.
Gospodarstwo otrzymało środki finansowe
na budowę płyty obornikowej oraz zbiornika
na gnojówkę z Sektorowego Programu
Operacyjnego 2004 - 2006 - Dostosowanie do
Standardów Unijnych.
W 2005 roku rolnik otrzymał pomoc
z działania „Ułatwianie startu młodym
rolnikom”.
W 2009 roku pan Malawko skorzystał
z pomocy na dofinansowanie modernizacji
gospodarstwa rolnego w ramach funduszu
PROW 2007-2013 i zakupił nowe maszyny
rolnicze, takie jak: ciągnik ZETOR o mocy 95
KM, ładowacz czołowy- TUR, prasę zwijającą,
agregat uprawowo-siewny, agregat
ścierniskowy, kosiarkę rotacyjną.
W 2011 roku podpisał umowę w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na
dofinansowanie utwardzenia podwórza
z kostki poz-bruk.
(B.R.M.)

I Turniej Plażowej Piłki Siatkowej w Witkowie

„EUROPEJSKIE BAJKI” w Witkowskiej bibliotece

W dniu 15 sierpnia 2011 roku na boisku wielofunkcyjnym ORLIK-2012
rozegrano I Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta
w Witkowie.

Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz
Gminy i Miasta - Krzysztof Szkudlarek, który
stwierdził, że głównym celem tej „historycznej
pierwszej” tego typu imprezy jest
upowszechnianie kultury fizycznej wśród
młodzieży i osób dorosłych, propagowanie
spędzania aktywnego czasu wolnego poprzez
uprawianie sportu oraz popularyzacja gry
w plażową piłkę siatkową. Organizatorami

set do 21pkt.
Najlepszą parą okazali się Panowie
Kluczyński - Harwoziński z Kalisza, którzy
wygrali wszystkie swoje pojedynki, drugie
miejsce zajęli Panowie Skorupa - Janiszewski
też z Kalisza, a trzecie miejsce przypadło
duetowi Łuczyński - Reszelewski z Witkowa.
Zwycięskie pary otrzymały od organizatorów
pamiątkowe puchary.

i fundatorami nagród w turnieju byli: Urząd
Gminy i Miasta w Witkowie oraz Agencja
Ubezpieczeniowa „BiW” Pana Zenona
Burchardta.
W turnieju wystartowało 7 par siatkarskich
z Witkowa i Kalisza. Turniej rozegrano
systemem „każdy z każdym”- jeden

Turniej dzięki dużemu zaangażowaniu
Pana Jana Szturomskiego - Animatora
ORLIKA-2012 oraz Damiana Siwińskiego był
sprawnie przeprowadzony, co potwierdzają
wszyscy uczestnicy tego turnieju.
(S.A.)

W okresie letnim rozpoczęłyśmy cykl spotkań:
„Europejskie bajki”. Spotkania te przebiegają pod
znakiem snucia epickich opowieści (czytanie
i opowiadanie bajek, baśni i legend) oraz szerzenia
wiadomości o państwie, z którego pochodzą.

Wpływa to wszystko na rozwój wyobraźni,
a pr zede wszystkim na szer zeniu
popularyzacji czytelnictwa. Dzieciom należy
czytać, a Biblioteka to magiczne miejsce
spotkań i zabaw małych czytelników.
W okresie wakacji przychodzą do nas na
cotygodniowe spotkania. Dzieci spędzają czas
bawiąc się, słuchając i oglądając piękne,
kolorowe bajki i baśnie oraz inne książki
o charakterze edukacyjnym. W czasie spotkań
wędrujemy szlakiem bajek, po kolejnych

Do wspólnych zabaw wykorzystujemy
pomoc dydaktyczną, która jest dużą kolorową
chustą, wzbudzającą ciekawość
i zainteresowanie wśród dzieci jak i dorosłych.
Chusta ta zwana często spadochronem służy
d o w s p ó l n e j z a b a w y. Z a b a w y
podporządkowane są różnym krajom
omawianym w czasie spotkań. W ten sposób
poznajemy kraje, ciekawostki, legendy,
baśnie i zabawy dla dzieci z różnych stron
Europy.

europejskich państwach. Dziewczynki
i chłopcy uczestniczą w zabawach
o charakterze edukacyjno-rozrywkowym.
Nasze piątkowe spotkania-zajęcia, mają
charakter literacko-plastyczno-zabawowy.
Dzięki zabawie i obcowaniu z książką dzieci
rozwijają sprawności estetyczne i manualne,
pobudzające wyobraźnię, która uczy
integracji i współdziałania w grupie.
Od najmłodszych lat przebywają razem
ze sobą, z ksiązką, a tym samym z biblioteką.
Na pograniczu między żartem, a wysiłkiem
umysłowym, pomiędzy rozrywką, a edukacją
zagadka staje się elementem towarzyskiej
konwersacji.

Nikt nie musi być wielkim mistrzem, aby
wykonać dobre rysunki i malować obrazki.
Możemy stworzyć coś z niczego i być przy tym
bardzo zadowoleni. Tak dzieje się na naszych
spotkaniach. Nagrodą dla nas, bibliotekarek
są uśmiechnięte buziaki dzieci, nagrodą dla
rodziców, wypełnienie dzieciom wolnego
czasu ciekawymi zajęciami.
Pragnęłybyśmy podkreślić walor naszych
zajęć, jako środka rozwijającego świadomość
dzieci, uczącego integracji i współpracy
w grupie oraz miło spędzonych chwil w naszej
bibliotece. Wszyscy lubimy radosne,
rozbawione, uśmiechnięte dzieci.
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III Turniej Plażowej Piłki Siatkowej zakończony Mateusz Zobel z pucharem

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowa

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie
zorganizował w sobotę 9 lipca III Turniej Plażowej
Piłki Siatkowej.

12 par męskich oraz 5 żeńskich przez blisko
5 godzin walczyło na piaszczystej plaży
o zwycięstwo. W kategorii pań najlepszą parą
okazały się Agnieszka Adamek i Kamila
Płaczek. Drugie miejsce zajęła para Sylwia
Wapińska i Karolina Maciejewska, a trzecie
miejsce wywalczyły Sandra Banach oraz Nela

Porywisty wiatr i przelotny deszcz nie przestraszył
zawodników biorących udział w II Turnieju Tenisa Ziemnego
rozegranego na kortach przy Alei Słonecznej w Skorzęcinie.

Szczepaniak. W kategorii panów najlepsi
okazali się Bartosz Grzybowski i Mateusz
Tomaszewski przed parą Marcin Duszyński Damian Lewandowski. Trzecie miejsce zajęła
para Mateusz Liberkowski z Kamilem
Kabacińskim. Następne zawody odbyły się
6 sierpnia.
(S.R.)

Po blisko czterech godzinach eliminacyjnych
zmagań w finałowej grze spotkali się Mateusz
Zobel i Zdzisław Kujawa. Zacięty pojedynek
wygrał Mateusz Zobel zdobywając puchar
Krzysztofa Szkudlarka Burmistrza Gminy
i Miasta Witkowa. W grze o trzecie miejsce
Marek Moskal pokonał Zdzisława Miśtę.
Zawodnicy z miejsc II i III otrzymali puchary

ufundowane przez dyrektora Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Witkowie Stanisława
Rajkowskiego. Najlepsi zawodnicy turnieju
otrzymali również nagrody rzeczowe
ufundowane przez sponsora turnieju
Sp. z o.o. OPTRAS z Poznania. Zawody
zorganizował Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji w Witkowie.
(S.R.)

„100 PLACÓW ZABAW NA 100 LAT NIVEA” GŁOSUJ NA WITKOWO!!!
Z okazji 100. jubileuszu marki NIVEA, firma NIVEA ogłosiła Konkurs
„100 PLACÓW ZABAW NA 100 LAT NIVEA.” Projekt dotyczy ufundowania
i budowy 100 placów zabaw na terenie całego kraju.
Konkurs polega na zgłoszeniu przez
gminę lokalizacji, spełniającej warunki
do wybudowania na niej placu zabaw. Gmina
i Miasto Witkowo przystąpiła do udziału
w zorganizowanym Konkursie. Wskazanym
miejscem lokalizacji placu zabaw jest teren
położony przy ul. Mickiewicza w Witkowie.

Wybór lokalizacji, na których zostaną
wybudowane place zabaw, spośród
zgłoszonych lokalizacji nastąpi poprzez
głosowanie internautów. Podstawą
wyboru lokalizacji będzie oddana liczba
głosów internautów na daną
lokalizację. W głosowaniu może wziąć udział
każda osoba fizyczna, która posiada pełną
zdolność do czynności prawnych. Warunkiem
oddania głosu na wskazaną lokalizację jest
rejestracja na stronie www.NIVEA.pl.

Po zalogowaniu użytkownicy uzyskają
możliwość codziennego oddania głosu
na wskazaną lokalizację, w specjalnie do tego
utworzonym serwisie. Głosowanie trwa
od 6 czerwca do 31 października 2011 r.
Z wybudowanego placu zabaw
korzystać będą najmłodsi mieszkańcy
Witkowa, okolicznych miejscowości oraz
zapewne także uczniowie Szkół
Podstawowych, sąsiadujących z placem.
Burmistrz GiM Witkowo
/-/ Krzysztof Szkudlarek
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Stypendia szkolne
Informuje, że do dnia 15 września 2011r., a w przypadku słuchaczy kolegiów
do dnia 15 października 2011 r. w UGiM w Witkowie pok. nr 20 można składać
wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie
stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne
jest przyznawane na:
a) wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia
po zasięgnięciu opinii odpowiednio
d y r e k t o r a s z k o ł y, k o l e g i u m
nauczycielskiego, nauczycielskiego
kolegium pracowników służb społecznych
lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b
ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty,
b) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły
kolegium nauczycielskiego,

nauczycielskiego kolegium pracowników
służb społecznych lub ośrodka, o którym
mowa w art. 90b ust. 3 pkt. 2 ustawy
o systemie oświaty.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę
w rodzinie ucznia uprawniająca o ubieganie
się o pomoc materialną o charakterze
socjalnym, nie może pr zekroczyć
351,00 zł netto.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych
przychodów z miesiąca poprzedzającego

złożenie wniosku lub w przypadku utraty
dochodu z miesiąca, w którym wniosek został
złożony, bez względu na tytuł i źródło ich
uzyskania, pomniejszoną o podatek
dochodowy od osób fizycznych, składki na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz
kwotę alimentów świadczonych na rzecz
innych osób.
Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego
uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości
207 złotych netto.
W przypadku pobierania świadczeń
z pomocy społecznej należy przedłożyć
zaświadczenie lub oświadczenie
z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.

Wnioski o przyznanie stypendium
szkolnego można pobrać w UGiM Witkowo
w Biurze Informacji lub ze strony internetowej
www.witkowo.pl.
Burmistrz GiM Witkowo
/-/ Krzysztof Szkudlarek

„Wyprawka szkolna” Rządowy program pomocy uczniom w 2011r.
Do dnia 9 września 2011r. można składać wnioski o dofinansowanie
zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym
2011/2012 naukę w:

w klasach I-III szkoły podstawowej

w klasie III gimnazjum

Dofinansowanie przysługuje również
uczniom:

 słabo widzącym,

 niesłyszącym,

 z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim,

 z niepełnosprawnościami sprzężonymi
w przypadku, gdy jedną
z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, realizującym w
roku szkolnym 2011/2012 obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki w szkołach
dla dzieci i młodzieży lub w szkołach
artystycznych.
Kryteria przyznawania pomocy:
Pomoc w formie dofinansowania do zakupu
podręczników uczeń może otrzymać ze

względu na jedno z trzech wyszczególnionych
poniżej kryteriów:

 pochodzących z rodzin spełniających
kryterium dochodowe, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12
marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.),
tj. do 351 zł dochodu netto na jedną osobę
w rodzinie w miesiącu poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku;

 pochodzących z rodzin niespełniających
kryterium dochodowego, w przypadkach
określonych w art. 7 ustawy z dnia 12
marca 2004r. o pomocy społecznej
(np. bezrobocia, niepełnosprawności,
długotrwałej lub ciężkiej choroby,
bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, przemocy w rodzinie,
alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza
w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych, zdarzenia losowego
i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji
dyrektora szkoły, do której uczęszcza
uczeń.
Liczba uczniów, którym zostanie udzielona
pomoc, zgodnie z powyższym kryterium, nie
może przekroczyć w danej gminie 10%
ogólnej liczby uczniów w klasach I-III szkół
podstawowych i klasach III gimnazjum.

 posiadających orzeczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów
słabo widzących, niesłyszących,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi
w przypadku, gdy jedną
z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej,
realizujących w roku szkolnym
2011/2012 obowiązek szkolny
w szkołach podstawowych
i gimnazjalnych.
W przypadku, kiedy uczeń spełnia więcej
niż jedno z powyższych kryteriów do objęcia
pomocą w formie dofinansowania zakupu
podręczników - decyzję w sprawie jego wyboru
pozostawia się wnioskodawcy.
Sposób realizacji Programu:
Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców
ucznia (prawnych opiekunów, rodziców
zastępczych), a także nauczyciela,
pracownika socjalnego lub innej osoby, za
zgodą przedstawiciela ustawowego lub
rodziców zastępczych.
Wniosek należy złożyć do dyrektora
szkoły, do której będzie uczęszczał
uczeń w roku szkolnym 2011/2012 do
dnia 9 września 2011r.
Do wniosku należy załączyć, w zależności
od sytuacji zaświadczenia o wysokości
dochodów, lub uzasadnienie wniosku
(w przypadku ucznia, którego rodzina nie
spełnia kryterium dochodowego, lecz znajduje
się w trudnej sytuacji życiowej) lub orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego
przez publiczną poradnię psychologiczno pedagogiczną.
W przypadku ubiegania się o pomoc dla
ucznia, którego rodzina kor zysta
ze świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, można przedłożyć - zamiast
zaświadczenia o wysokości dochodów zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń
pieniężnych z ośrodka pomocy społecznej.
Wartość pomocy nie może przekroczyć
kwot wymienionych poniżej:
do kwoty 180 zł
- dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
- dla uczniów klas I-III ogólnokształcących
szkół muzycznych I stopnia,
- dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III
szkół podstawowych oraz uczniów
niepełnosprawnych klas I-III,
do kwoty 325 zł
- dla uczniów klas III gimnazjów,
- dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III
gimnazjów,
do kwoty 210 zł
- dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI
szkół podstawowych,
Dyrektor szkoły dokonuje zwrotu zakupu
podręczników po przedłożeniu przez rodziców
ucznia (opiekunów prawnych) dowodu
zakupu.
Dowodem zakupu jest faktura VAT
wystawiona imiennie na ucznia, rodzica
(opiekuna prawnego) lub rachunek, paragon
lub oświadczenie o zakupie podręczników.
Burmistrz GiM Witkowo
/-/ Krzysztof Szkudlarek

str. 7

8-2011

Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie
W słoneczną sobotę młodzi piłkarze z naszej gminy uczestniczyli
w Mistrzostwach Gminy Witkowo klas I-III w Piłce Nożnej na sztucznej trawie.
Zawody odbyły się w Skorzęcinie, a rywalizowali w nich piłkarze UKS oraz ZSP
w Mielżynie.

W dniach 10 - 11 czerwca 2011r.
uczniowie kl. VI wraz z wychowawcą p. R. Bagrowską oraz opiekunem p. M. Frąckowiak wyjechali na biwak do
Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie. Podczas pobytu nie zabrakło
gier i zabaw oraz rozgrywek sportowych - był
m.in. mecz piłki nożnej, który zachęcił nie
tylko do rywalizacji, ale i okazał się wspaniałą
frajdą. Uczniowie poznali również kompleks
wypoczynkowy, spacerowali po piaszczystej
plaży jak i molo. Dwa dni spędzone
w Skorzęcinie minęły bardzo szybko.
Był to aktywnie i dodatkowo mile spędzony
czas. Uczestnicy biwaku z pewnością będą
długo go wspominać.
„W świecie baśni Hansa Christiana
Andersena” - pod takim hasłem odbył się
w dniu 14 czerwca szkolny konkurs
czytelniczy dla uczniów kl. IV oraz V. Jego cel
to rozwijanie baśniowych zainteresowań
czytelniczych tudzież propagowanie
czytelnictwa wśród dzieci. Uczestnicy
konkursu rozwiązywali test odwołujący się do
przeczytanych przez nich baśni. Zaszczytny
tytuł „Baśniomistrza” zdobyła uczennica
kl. V - Katarzyna Rzepka. Na II miejscu
uplasował się Ludwik Kneblewski (kl. IV),
natomiast III miejsce pr zypadło
Dominikowi Białasowi (kl. IV). Laureaci
konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz
pamiątkowe dyplomy, natomiast pozostali
uczestnicy symboliczny słodki upominek.
Organizatorzy konkursu to: p. B. Przybylska
i p. M. Frąckowiak.
15 czerwca miała miejsce dziesiąta
edycja festiwalu pod hasłem „Muzyczna
Europa”. Dzieci prezentowały solo, w duecie
jak i w zespołach utwory z wylosowanych

państw. W związku z tym do naszej szkoły
przybyli artyści z Hiszpanii, Anglii, Francji oraz
Grecji. Nad przebiegiem konkursu czuwało
j u r y, k t ó r e p r z y z n a ł o w s z y s t k i m
występującym nagrody ufundowane przez
Radę Rodziców. Wysoki poziom
wykonywanych utworów, inwencja twórcza
występujących, piękne stroje wprawiały
w dobry humor i zapewniały świetną zabawę.
Pomysłodawczynią konkursu była p. E. Popek.
17 czerwca uczniowie naszej szkoły
wraz z towarzyszącymi im nauczycielami oraz
pracownikami odbyli wycieczkę autokarową
do Powidza. Jej celem było znajdujące się
tam lotnisko, po którym oprowadził nas p. kpt.
Włodzimierz Baran. Na miejscu czekały nie
lada atrakcje. Uczniowie poznali historię
lotnictwa, mieli okazję obejrzeć z bliska
samoloty myśliwsko - bombowe, śmigłowce
oraz wejść do ogromnego hangaru, w którym
znajdowały się dwa samoloty: Casa i Hercules.
Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie
wojskowej stacji meteorologicznej,
lotniskowego biura meteorologicznego
tudzież podziwianie panoramy lotniska
z wieży portu lotniczego. Niezapomnianych
przeżyć dostarczyło uczestnikom wycieczki
spotkanie z sokolnikiem, który zaprezentował
dwa okazałe jastrzębie Harrisa. Chętni
i odważni mieli okazję potrzymać jednego
z nich na ręce osłoniętej specjalną rękawicą.
Dzięki tej wizycie mieliśmy również
sposobność stanąć przy tablicy umieszczonej
na kamieniu, która upamiętnia spotkanie
prezydentów siedmiu krajów z okazji wizyty
Jana Pawła II w Gnieźnie. Pobyt na powidzkim
lotnisku oraz spotkanie z p. kpt. Baranem było
wielką przygodą, która dostarczyła
ogromnych wrażeń. Mamy nadzieję, że
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jeszcze tu wrócimy.
19 czerwca członkowie zespołu Iskra,
a jednocześnie laureaci XVI Przeglądu
Twórczości Dzieci i Młodzieży zaprezentowali
swoje umiejętności taneczno - wokalne
zgromadzonej publiczności z okazji Dni
Witkowa. Na witkowskiej scenie dzieci
zaśpiewały piosenkę „Szkolny rock and
roll”oraz wykonały układ taneczny do
piosenki „Szanujmy wspomnienia”.
20 czerwca uczniowie kl. IV - VI wraz
z towarzyszącymi im wychowawcami udali się
na rajd rowerowy, którego celem było
promowanie zdrowego stylu życia i turystyki
rowerowej oraz poznawanie walorów
krajobrazowych regionu, w którym żyjemy.
Podczas wycieczki odwiedziliśmy również grób
byłej nauczycielki - śp. E. Bartczak, na którym
zapaliliśmy znicze tudzież odmówiliśmy
wspólną modlitwę, której towarzyszyła
zaduma jak i refleksja. Rajd rowerowy
dostarczył niezapomnianych wrażeń.
Uśmiechnięci oraz zadowoleni wróciliśmy do
szkoły.

zaprezentowali program artystyczny, podczas
którego wręczyli w geście podziękowania
kwiaty uczącym ich nauczycielom, pani
emerytce, pracownikom oraz rodzicom.
Na tę okoliczność uczniowie kl. V przygotowali
skromną niespodziankę. Pożegnali oni swoje
starsze koleżanki i kolegów mądrymi słowami
na przyszłość oraz wręczyli symboliczne
upominki.
W tym uroczystym dniu przybył do nas
gość - p. Wiesław Głowinkowski, który
wyraził podziękowanie społeczności szkolnej
za objęcie patronatu nad płytą pamiątkową
poświęconą pamięci załogi amerykańskiego
samolotu B-17, która awaryjnie lądowała
w Czajkach. Na ręce dyrektora szkoły
przekazał obrazy upamiętniające to
wydarzenie.
Pani R. Bagrowska podsumowała
całoroczny konkurs „Mistrz frekwencji”,
którego organizatorem był Samorząd
Uczniowski. Szlachetne miano uzyskał uczeń
kl. IV - Dominik Białas, który opuścił
najmniej godzin lekcyjnych w ciągu roku

„W podzięce za dar, za wiedzę i serce” pod takim hasłem odbyło się 22 czerwca
dostojne pożegnanie absolwentów kl. VI
oraz zakończenie roku szkolnego.
Na uroczystość przybyli nauczyciele,
emerytowana nauczycielka, pracownicy
szkoły, rodzice i uczniowie. W tym roku
szkolnym swoich wychowanków żegnała
p. R. Bagrowska.
Szóstoklasiści w tak podniosłym dla nich
dniu wysłuchali po raz ostatni wzruszających
słów skierowanych pod ich adresem ze strony
wychowawcy oraz dyrektora szkoły Zdzisława Bosackiego. Następnie dokonano
uroczystego wręczenia świadectw,
zaświadczeń OKE, upominków, dyplomów
tudzież listów gratulacyjnych rodzicom
uczniów kończących szkołę. Abiturienci

szkolnego. Szczęśliwy laureat otrzymał
nagrodę książkową, pamiątkowy dyplom oraz
gratulacje od dyrektora szkoły i opiekuna SU p. Bagrowskiej.
Galowy dla wszystkich dzień uwieńczyło
rozdanie przez dyrektora szkoły tudzież
wychowawców klas świadectw z wyróżnieniem
oraz nagród książkowych.
Mamy nadzieję, że pogodny nastrój,
który zapanował na uroczystości zakończenia
roku szkolnego 2010/2011, przeniesie się na
czas wakacyjny. W związku z tym dyrektor
szkoły - Zdzisław Bosacki - życzył
bezpiecznego i udanego wypoczynku,
wspaniałej pogody oraz niezapomnianych
wrażeń.
Małgorzata Frąckowiak

Powołany został Zespół Interdyscyplinarny
W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie
z dnia 29 lipca 2005 roku oraz Uchwały Nr IV/28/2011 Rady Miejskiej
w Witkowie z dnia 18 lutego 2011 roku powołany został Zespół
Interdyscyplinarny. Pierwsze spotkanie Zespołu odbyło się dnia 6 czerwca
2011 roku.
Zespół Interdyscyplinarny to grupa
specjalistów podejmująca się współpracy
w celu udzielenia pomocy osobie lub całej
rodzinie doznającej przemocy. Działania
Zespołu są skierowane na systemowe
podejście do problemu przemocy w rodzinie,
zaś celem jest zwiększenie skuteczności
dotychczasowych działań kierowanych do
rodzin, w których ten problem występuje.
Jednostką koordynującą jest
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Witkowie. W skład
Zespołu wchodzą następujące osoby:
1. Agata Prusak specjalista pracy socjalnej
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Witkowie - przewodnicząca
Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Alina Matyjasik pielęgniarka Zespołu
Lekarzy Rodzinnych VITA w Witkowie.
3. Sławomir Całuj aspirant Komisariatu
Policji w Witkowie.
4. Wiesława Papiewska członek Gminnej
Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Witkowie.
5. Liliana Kędzierska kurator zawodowy
Sądu Rejonowego w Słupcy.
6. Anna Skurczyńska nauczyciel Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Witkowie.
Uruchomienie pierwszego etapu
pracy Zespołu Interdyscyplinarnego
może nastąpić w wyniku reakcji na:

 Prośbę rodziców lub innych dorosłych
członków rodziny.

 Prośbę dziecka.

 Informacje uzyskane od członków
społeczności lokalnej.

 Informacje uzyskane z placówek
oświatowych.

 Informacje innych służb (biura
pośrednictwa pracy, pomocy społecznej,
policji, Kościoła, organizacji
pozarządowych).

 Zgłoszenia anonimowe.
Adresatami działań podejmowanych
przez Zespół Interdyscyplinarny
są w szczególności:

 Rodziny, w których zdarzają się przypadki

stosowania przemocy wobec dziecka lub
współmałżonka.

 R o d z i n y, w k t ó r y c h d z i e c i s ą
zaniedbywane/niedożywienie, brak
im opieki lekarskiej, brak realizacji
obowiązku szkolnego itp.

 Rodziny, w których nadużywa się alkohol
lub inne używki.

 Rodziny, w których występują konflikty
pomiędzy rodzicami, a dzieckiem,
zaburzenia zachowania dzieci na tle
takich konfliktów, ucieczki z domów itd.

 R o d z i n y, w k t ó r y c h s ą o s o b y
niepełnosprawne, starsze, wobec, których
stosowana jest przemoc.
Podczas spotkań Zespołu
planowane są następujące działania:
1. Diagnoza problemu i ustalenie strategii
pomocowych.
2. Podział ról i działań.
3. Ocena i weryfikacja dotychczasowych
działań.
4. Prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu
(protokół oraz sprawozdania z realizacji
podjętych działań, zawierające wnioski).
Program działania Zespołu
Interdyscyplinarnego określa kierunki działań
prewencyjnych, wskazuje zadania pomocowe
kierowane do poszczególnych członków
rodzin, w których przemoc występuje oraz
proponuje działania zwiększające
kompetencje i profesjonalizm osób
udzielających pomocy.
Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się
rodzina lub osoba doznająca przemocy,
sytuacja zaniepokoiła Ciebie i uważasz,
że członkowie tej rodziny potrzebują
Naszej pomocy, zgłoś to do Zespołu
Interdyscyplinarnego, którego siedziba
mieści się w Miejsko - Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej
w Witkowie przy ul. Polnej 4A
w godzinach od 8 do 15 lub drogą
telefoniczną tel. 61 4778491 fax. 61
4770247 albo e-mailową
ziwitkowo@interia.pl

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

USPRAWNIENIE SYSTEMU TECHNICZNEGO OCHOTNICZEJ
STRAŻY POŻARNEJ W WITKOWIE, POPRZEZ ZAKUP
SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
WRAZ Z DODATKOWYM SPRZĘTEM
W 2011 r. zakończono rozpoczętą w 2009 r. realizację Projektu
pt.: „Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży
Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczogaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem”, współfinansowanego
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”,
Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego
i ekologicznego”, Schematu 3 „Budowanie i doskonalenie stanowisk
do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i awarii
technologicznych (w tym budowa i rozbudowa obiektów, dostarczanie
połączeń szerokopasmowych oraz zakup sprzętu specjalistycznego).
Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013.
Po zakończonej ocenie strategicznej, decyzją Zarządu
Województwa Wielkopolskiego projekt został wybrany do
dofinansowania.
W dniu 14 kwietnia 2010 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pomiędzy
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu, reprezentowanym przez Zastępcę Prezesa Zarządu
Jerzego Pucha i Zastępcę Prezesa Zarządu Ewę Hoffmann, a Gminą
i Miastem Witkowo, reprezentowaną przez Burmistrza Krzysztofa
Szkudlarka podpisana została umowa nr UDA-RPWP.03.06.03-30003/09-00 o dofinansowanie Projektu.
W ramach projektu w 2010 r. zakupiono średni pojazd ratowniczo
- gaśniczy, który dodatkowo wyposażony jest w reflektor ręczny,
radiotelefon przewoźny, maszt oświetleniowy z reflektorami o łącznej
mocy 2000 W i wciągarkę o uciągu min. 2,4 tony. Wartość
zakupionego samochodu to kwota 668 750,00 zł.
W ramach Projektu zakupiono również 8 sztuk sprzętu
ratowniczo-gaśniczego, w tym: 2 szt. aparatów ochrony dróg
oddechowych, wyposażonych w butlę stalową, 2 szt. sygnalizatorów
bezruchu, agregat prądotwórczy z silnikiem spalinowym, rozpieracz
hydrauliczny ramieniowy, nożyce hydrauliczne oraz pompę
hydrauliczną z napędem spalinowym za łączną kwotę 68 105,02 zł.
Po zakończonych procedurach przetargowych całkowita wartość
Projektu to kwota 757 185,01 zł. Dofinansowanie Projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oscylowało na
poziomie 409 021,42 zł. Pozostała kwota w wysokości 348 163,59 zł.
pochodziła ze środków własnych gminy.
Rezultatem projektu jest objęcie ochroną przeciwpożarową
terenu o powierzchni aż 18 440 ha. Obszar ten jest obszarem Gminy
i Miasta Witkowo, który jest statutowym rewirem OSP w Witkowie.
Poza tym w razie zagrożenia jednostka będzie interweniowała poza
terenem gminy Witkowo - na terenie sąsiednich gmin.
Celem głównym projektu jest wsparcie techniczne Ochotniczej
Straży Pożarnej w Witkowie, dzięki czemu będzie możliwe utrzymanie
na wysokim poziomie gotowości bojowej jednostki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
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Uczniowski Klub Sportowy „Błysk”
Letnie Półkolonie „Wakacje z Uśmiechem 2011”
Uczniowski Klub Sportowy „Błysk” w Witkowie wspólnie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Społeczno - Kulturalnym „Razem” oraz Gminną Komisją Profilaktyki
i Rozwiązaywania Problemów Alkocholowych w Witkowie w dniach 08.08 - 19. 08. 2011r. zorganizowało w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie
dla grupy 45 dzieci z terenu Gminy i Miasta Witkowa letni wypoczynek w zorganizowanej formie półkolonii. Głównym organizatorem i zarazem kierownikiem
placówki był Bartłomiej Łobodziec - nauczyciel, na co dzień pracujący w ZSP Witkowo, który wspólnie z kadrą wychowawców - Eweliną Grabowską, Anną Iwińską
oraz wolontariuszem Patrycją Tyczką realizowali program wypoczynku.

Zadanie zostało opatrzone hasłem
„Wakacje z Uśmiechem”, a dotyczyło realizacji
programu sportowo - turystyczno rekreacyjnego. Środki na organizacje
przedsięwzięcia pozyskane zostały z Urzędu
Gminy i Miasta Witkowo w ramach otwartego
konkursu ofert, Sołectwa Małachowa Złych
Miejsc, sponsorów i wpłat własnych uczestników.
Program zajęć obejmował nie tylko stacjonarną
formę spędzenia wakacyjnego czasu, lecz także
obejmował wyjazdy poza teren placówki.
W ramach dożywiania uczestnicy codziennie
otrzymywali posiłek regeneracyjny w postaci:
drożdżówek, jogurtów, owoców, słodyczy
i napoi. W ciągu dziesięciodniowego turnusu
dzieci uczestniczące w półkolonii poza zajęciami
w placówce uczestniczyły w wycieczkach poza
teren placówki do Gniezna na basen, sali zabaw
„Jupiland”, Katedry Gnieźnieńskiej,

Państwowej Straży Pożarnej, kręgielni oraz
Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, gdzie
przy sprzyjającej aurze korzystaliśmy
z kąpieliska oraz bawiliśmy się i toczyliśmy
rozgrywki na plaży. Uczestniczyliśmy
w programowej wycieczce do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie, gdzie

również zadawać pytania związane z techniką
pilotażu oraz pracą pilota. Realizując
poznawczy aspekt programu odwiedziliśmy
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, w którym

kościoła jak i podziwialiśmy widoki z wieży
Katedralnej, na którą po pokonaniu
239 schodów weszli wszyscy uczestnicy. Nasi
półkoloniści zapoznali się również z historią
grodu Lecha. Czas spędzony poza placówką
wykorzystaliśmy również na pobyt na basenie,
gdzie pod opieką wychowawców grupa
skorzystała z dostępnych atrakcji
gnieźnieńskiego ośrodka sportu. W ramach
zajęć stacjonarnych przeprowadzono zajęcia
mające na celu rozbudzanie kontaktu pomiędzy
uczestnikami półkolonii oraz pokonywania
barier emocjonalno - poznawczych w formie
gier i zabaw. Ponadto przeprowadziliśmy
sportowe zmagania w ramach wewnętrznej
kolonijnej spartakiady. W trakcie zajęć
programowych na zaproszenie kierownika
placówki Bartłomieja Łobodziec gościliśmy
grupę paramilitarną z Witkowa, pasjonatów

ratowania ludzkiego życia i przećwiczyli
sposoby reanimacji na fantomie. W czasie
realizacji programu odwiedziliśmy krainę
zabaw „Jupiland”, w której niemal bez końca
uczestnicy mogli poszaleć wykorzystując swą
sprawność fizyczną i pomysłowość poprzez
rozmaite ewolucje na trampolinach, czy
pokonując piętrowy tor przeszkód z linami i
kulkami. Miłym wspomnieniem będzie udział
w półkolonijnej spartakiadzie, w której spośród
szeregu zawodów i konkurencji indywidualnych
jak i zespołowych koloniści bardzo chętnie
prezentowali swoje umiejętności i sprawność
sportową. Miłośnicy rysunku mieli możliwość
wykazania się swoim artystycznym talentem
biorąc udział w konkursie plastycznym
pt. „Moje półkolonie”. Organizator półkoloni
UKS „Błysk” składa serdeczne podziękowania
dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

gościł nas Burmistrz Krzysztof Szkudlarek oraz
pani sekretarz oprowadzając i opowiadając
nam o pracy urzędu. Ponadto wizytowaliśmy
Bank Spółdzielczy w Witkowie, gdzie Prezes
Banku zapoznał nas i opowiedział „historię
pieniądza”. W trakcie zwiedzania
gnieźnieńskiej Katedry zeszliśmy do podziemia

oddziałów jednostek specjalnych, która
zaprezentowała nam formy i techniki działania
grup specjalnych oraz rodzaje umundurowania i
repliki broni, co było przedwstępem do
praktycznego przeprowadzenia zajęć ze
strzelectwa sportowego. Uczestniczący
półkolonii zostali zapoznani ze sposobami

w Witkowie za udostępnienie obiektu do
realizacji zadania. W ramach podsumowania
i zakończenia letniego wypoczynku wszyscy
półkoloniści otrzymali pamiątkowe dyplomy,
zdjęcia oraz dokonali podsumowania turnusu
przy pizzy w pizzerii „Tortuga” w Witkowie.

dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły i instruktora
dzieci zwiedziły hangar, w którym stacjonuje
samolot TS 11”Iskra” oraz SU 22 przeznaczony
do szkolenia i nauki w technikum lotniczym
i dzięki czemu każdy kolonista mógł zasiąść
w kabinie pilota za sterami samolotu i do woli
operować sterami oraz przyrządami, jak
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Bartłomiej Łobodziec

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
„Senior na czasie”

Zapraszamy do udziału
w kursach komputerowych!!!

Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG) poszukuje osób z jednoczesnym poważnym uszkodzeniem wzroku i słuchu.
Poszukiwania mają związek z projektem „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II - Weź sprawy w swoje
ręce.”, który TPG realizuje w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

TPG apeluje, aby w te poszukiwania
włączyli się także nasi czytelnicy:
- Osoby głuchoniewidome ze względu na swoją
specyficzną niepełnosprawność mają bardzo
utrudniony dostęp do informacji. - tłumaczy
Grzegorz Kozłowski, przewodniczący TPG - Z
reguły nie wiedzą, gdzie szukać pomocy, więc
jej nie szukają, tylko zamykają się w domach.
My im pomagamy wyjść z tej samotności,
pokazujemy, na jak wiele ich stać. Żebyśmy
mogli to jednak zrobić, musimy wiedzieć,
gdzie są takie osoby, dlatego też zwracamy się
do Państwa z prośbą o pomoc.
Jak pomóc
Jeśli w Państwa otoczeniu jest osoba
z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku
i słuchu, to prosimy, by przekazali jej Państwo
informację o projekcie TPG. To ważne, żeby
miała ona okazję dowiedzieć się, że do końca
2012 r. może otrzymać bezpłatne,
kompleksowe wsparcie. Za pomoc
w zrekrutowaniu każdego nowego
beneficjenta mogą Państwo otrzymać od TPG
wynagrodzenie w wysokości 250 zł brutto.
Czym jest projekt
Projekt ma charakter ogólnopolski - osoby
głuchoniewidome mogą z niego korzystać
w miejscu zamieszkania lub w jego niedalekiej

okolicy. Specjaliści z TPG pracują
indywidualnie z każdym beneficjentem
i z każdą beneficjentką, dostosowując ofertę
do jego/jej potrzeb i oczekiwań. Wszyscy
mogą się dowiedzieć m.in.:

 jak pracować i nie stracić renty,

 gdzie szukać pracy i jak rozmawiać
z pracodawcami,

 jak poprawić swój wizerunek.
Uczestnictwo w projekcie to także okazja
do nawiązania znajomości z osobami, które
napotykają w życiu codziennym na podobne
trudności. Wsparcie życzliwych,
doświadczonych specjalistów pomaga
beneficjentom odkryć mocne strony i nabrać
większej pewności siebie.
Szczegóły oferty dostępne są w biurach
Makroregionów (nr infolinii 0 801 011 107)
oraz na stronie internetowej projektu
www.mojapraca.org.pl.
Projekt „Wsparcie osób
głuchoniewidomych na rynku pracy II - Weź
sprawy w swoje ręce.” współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kontakt: Makroregion Północno-Zachodni
(obejmuje woj. pomorskie, zachodniopomorskie
i wielkopolskie)

ul. Bażyńskiego 32, 80-309 Gdańsk, e-mail:
pokl_gdansk@tpg.org.pl
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
(TPG) istnieje od 1991 r., a od 2005 jest
organizacją pożytku publicznego. Jego
członkami zwyczajnymi są działający na
terenie całego kraju naukowcy, lekarze,
rehabilitanci, pedagodzy, najaktywniejsi
rodzice oraz grupa najlepiej
zrehabilitowanych osób głuchoniewidomych.
TPG specjalizuje się w wyszukiwaniu,
diagnozowaniu, rehabilitowaniu i ogólnym
szeroko rozumianym wspieraniu osób
z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku
i słuchu, a w przypadku dzieci - również
rodziców i rodzeństwa. Dowodem uznania dla
profesjonalizmu oraz zaangażowania
w prowadzeniu tych działań było wyróżnienie
Towarzystwa Międzynarodową Nagrodą
Niepełnosprawności im. F.D. Roosevelta oraz
zaliczenie do grona laureatów konkursu
„Dobre Praktyki".
Więcej informacji na stronie
www.tpg.org.pl
Kontakt dla mediów:
Katarzyna Gromadzka tel. 503 569 706
e-mail: tpg@dobrakompania.pl

Projekt skierowany jest do 140
pracowników mikro i małych przedsiębiorstw
z Wielkopolski, którzy na dzień rozpoczęcia
udziału w szkoleniu ukończyli 45. rok życia.
Do projektu rekrutowani mogą być wyłącznie
pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy
o pracę, a także właściciele i współwłaściciele
firm.
W ramach projektu przewidziano do
realizacji następujące tematy szkoleń 40
godz. (5 dni po 8 godz.) : Podstawy obsługi
komputera,użytkowanie komputerów
6 godz., przetwarzanie tekstów 4 godz.,
arkusze kalkulacyjne 4 godz., internet dla
wszystkich 8 godz., usługi w sieciach: e-mail,
bankowość internetowa, aukcje 7godz.,
komunikatory internetowe, czat, fora 5 godz.
Przewidywany termin szkoleń:
sierpień/ wrzesień 2011r.
Szkolenie zostanie dodatkowo wzbogacone
modułem "e-learningu" w wymiarze 28 godzin
dla każdej osoby. Łącznie każde szkolenie
liczyć będzie 68 godzin zajęć. Szkolenia
zakończą się egzaminem na Międzynarodowy
Certyfikat ECCC. Trener zapozna beneficjenta
z obsługą komputera, teorię wesprą zajęcia
praktyczne oraz kursy on-line. W e-learningu
znajdą się ćwiczenia sprawdzające po
określonej partii materiałów - przygotowujące
beneficjenta do egzaminu. Beneficjenci będą
mogli skorzystać ze zdalnych konsultacji
10h/tyg. za pomocą narzędzi Platformy Elearningowej (wideokonferencji, forum,
czatu), które poprowadzi ekspert ds.
kształcenia zdalnego w celu wyjaśnienia
wątpliwości podczas pracy z e-learningiem.
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS, BO WARTO!!!!
Projekt skierowany jest do osób
zatrudnionych w mikro i małych
przedsiębiorstwach, w wieku 45+,
zamieszkujących woj. wielkopolskie.
Szkolenia bezpłatne będą odbywały się
w godzinach pracy (8 godz. x 5 dni = 40
godz.+ 28 godz. e-learningu, wówczas okres
spędzony na szkoleniu jest zaliczany jako
opłata) lub poza godzinami pracy w weekendy
( wtedy koszt szkolenia wyniesie ok. 350
zł/os.). Właściciele firm mogą wziąć udział
w szkoleniach jedynie w formie odpłatnej wg
nowych wytycznych pomocy publicznej.
Kontakt: BIURO PROJEKTU, ul. Prusa 13/4,
60-819 Poznań tel. +48 68 45 10 888,
tel. + 48 61 843 21 14,
email: projekty_ue@4system.com
http://www.4system.pl/komputerbezbarier
ZAPEWNIAMY FACHOWE DORADZTWO,
PROFESJONALNE SZKOLENIA, MIĘDZYNARODOWY
CERTYFIKAT ECCC, ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU,
CATERING, MATERIAŁY SZKOLENIOWE
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Festyn rodzinny
„Mamo, Tato co Wy na to?”
W Ośrodku dla Dzieci TABOR przy ul. Strzałkowskiej 24a w Witkowie
odbył się festyn rodzinny, którego współorganizatorem
był Urząd Gminy i Miasta w Witkowie.

równie chętnie korzystały z kawiarenki, gdzie
można było zjeść pyszny deser lub ciasto
przygotowane przez kuchmistrza Mirona
Rybackiego. Jesteśmy szczęśliwi, że rodziny,
które przyszły na festyn zostały na nim do
samego końca, a na twarzach dzieci przez cały
czas gościł uśmiech. Dziękujemy burmistrzowi
Wsparcia w prowadzeniu imprezy udzielili
wolontariusze ze Stowarzyszenia na Rzecz
Dzieci i Młodzieży LIDER oraz członkowie
Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów
i Animatorów KLANZA z Poznania. Już o godz.
16 plac, na którym prowadzone były zabawy
zapełnił się dziećmi, które z niecierpliwością
czekały na nowe zabawy i niespodzianki.
Na dobry początek KLANZA przeprowadziła
ciekawe zabawy z chustą animacyjną oraz

pograć w mini-cymbergaja, nauczyć się
chodzić po linie oraz na szczudłach. Dużym
zainteresowaniem cieszyło się stoisko
cyrkowe, gdzie można było nauczyć się
kręcenia talerzami, żonglowania poikami
i flaystickiem. Dbając o rozwój dzieci
pamiętaliśmy też o zabawach ćwiczących
koordynację wzrokowo-ruchową jakimi były:
zabawa z serem szwajcarskim, labirynt czy
chodzenie parami na nartach letnich.

tańce integracyjne. Warto zauważyć, że nie
tylko dzieci ale nawet ich rodzice i dziadkowie
chętnie włączali się w proponowane działania.
Uważamy to za duży sukces, ponieważ taki był
cel tego festynu RODZINNEGO. Po wspólnych
tańcach przyszedł czas na zabawy
z przyrządami własnoręcznie wykonanymi
przez członków LIDERA, a także pracowników
firmy TABOR. Dzieci wraz z rodzicami mogły

W czerwcowym słońcu pięknie prezentowały
się wielkie bańki mydlane. Można było także
pochwalić się swoim talentem plastycznym
r ysując na agrowłókninie. Dzieci
obdarowywały swoich najbliższych
własnoręcznie wykonanymi biedronkami
z origami. Stoisko z bampami oblegane było
głównie przez małych i dużych mężczyzn
projektujących przeróżne budowle. Rodziny

8-2011

str. 12

za sfinansowanie powyższego
przedsięwzięcia, jednocześnie wyrażając
nadzieję, że festyn ten będzie odbywał się
cyklicznie. Zapewniamy, że cały dochód
z festynu przeznaczony zostanie na projekt
skierowany do dzieci z Gminy i Miasta
Witkowo.
(na)

OGŁOSZENIE
LIKWIDACJA WYROBÓW BUDOWLANYCH
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
URZĄD GMINY I MIASTA W WITKOWIE INFORMUJE, ŻE OSOBY
FIZYCZNE I PRAWNE, OSOBY WŁADAJĄCE OBIEKTAMI SPÓŁDZIELNI
ORAZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA
WITKOWO POSIADAJĄCE BUDYNKI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ
MATERIAŁY BUDOWLANE ZAWIERAJĄCE AZBEST MOGĄ UBIEGAĆ
SIĘ O SFINANSOWANIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z LIKWIDACJĄ
TYCH MATERIAŁÓW.
Finansowaniu podlegały będą koszty związane z unieszkodliwianiem
odpadów zawierających azbest w dwóch wariantach:
1) demontaż elementów budynku zawierających azbest wraz
z unieszkodliwianiem, tj. przygotowaniem do transportu (zabezpieczenie
folią, załadunek), transport i przekazanie na składowisko odpadów
niebezpiecznych;
2) wyłącznie unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
zgromadzonych na terenie nieruchomości należącej do wnioskodawcy,
tj. przygotowanie do transportu (zabezpieczenie folią, załadunek),
transport i przekazanie na składowisko odpadów niebezpiecznych.
Finansowaniu będą podlegały koszty usuwania wyrobów
zawierających azbest w wysokości 100% całościowych kosztów tych
działań z zastrzeżeniem, że maksymalna dla każdej nieruchomości kwota
finansowania na realizację zadania wynosi 10.000,00zł. Kwota udzielonej
pomocy finansowej obliczana będzie na podstawie masy wnioskowanych
do likwidacji wyrobów zawierających azbest i kosztów ich
unieszkodliwiania ustalonych przez wyłonioną w przetargu firmę.
Druki wniosków dostępne są w tut. Urzędzie oraz na stronie
internetowej . Wnioski w powyższej sprawie wraz z tytułem prawnym do
nieruchomości należy składać do 30 września 2011r. w tut. Urzędzie,
pok. nr 15. Zakończenie zadania nastąpi najpóźniej do 30 listopada
2011r. Wszelkie informacje w powyższej sprawie udzielane
są w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, pok. Nr 15, inspektor
ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej, nr tel. (61) 477 81 94 w. 13.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Krzysztof Szkudlarek

Prezentacja taneczno - wokalna w wykonaniu Letni Indywidualny
grupy dzieci i młodzieży z Lubinia
Turniej Strzelecki z wiatrówki
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie był
organizatorem prezentacji taneczno - wokalnej w wykonaniu
grupy dzieci i młodzieży z Lubinia pow. kościański.

Rezultaty Letniego Indywidualnego Turnieju Strzeleckiego
z wiatrówki, który odbył się w Skorzęcinie w dniach
16-17.07.2011r. o Puchar Dyrektora OKSiR w Witkowie.

W turnieju udział wzięło 48 uczestników
z Turka, Helu, Ostrowa Wielkopolskiego,
Tarnowa, Łodzi, Poznania, Rawicza, Witkowa,
Gniezna, Wrześni i Gizałek.
Prowadzona była klasyfikacja
indywidualna Kobiet i Mężczyzn.
Kat. Kobiet:
I m Koćwin Dominika 37 pkt. Tarnów
II m Latuszewska Martyna 30 pkt. Turek
III m Kozłowska Teresa 28 pkt. Września

Bardzo dobre przygotowanie wokalne
i taneczne zostało bardzo serdecznie przyjęte
przez publiczność obserwującą plenerowe
popisy młodych wykonawców.
(S.R.)

IV Turniej Plażowej Piłki Siatkowej

Kat. Mężczyzn:
I m Kujawa Roman 37 pkt. Gizałki
II m Siwka Rafał 35 pkt. Gniezno
III m Knopkiewicz Michał 34+10 pkt.
Września IV m Kędzierski Jakub 34 + 7 pkt.
Hel. W/w uczestnicy otrzymywali Puchary
ufundowane przez Dyrektora OKSiR
w Witkowie.

17 par uczestniczyło w IV Turnieju Plażowej Piłki
Siatkowej, jaki odbył się w niedzielę 7 sierpnia
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

Po sześciogodzinnym maratonie plażowej
odmiany siatkówki w finałowym meczu
Bartosz Adamiak w parze z Łukaszem Dykta
pokonali braci Kamila i Tomasza
Włodarczyków. W pojedynku o trzecie miejsce
para Witkowski - Gruszczyński pokonała duet
Piotr Słoma - Radosław Kramer.

Dla najlepszych par turnieju organizator
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie
przygotował puchary oraz nagrody rzeczowe.
(S.R.)
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Zaproszenie do Plebiscytu
pn. „As odpowiedzialnego biznesu”
Firmy, które w praktyce realizują zasadę społecznej odpowiedzialności biznesu
(z ang. CSR), czyli w swojej działalności uwzględniają interesy społeczne oraz
dbają o środowisko naturalne zasługują na wyróżnienie. Wielkopolska Izba
Przemysłowo-Handlowa, Związek Pracodawców WIPH oraz Centrum PISOP
zapraszają przedsiębiorców działających na terenie Wielkopolski do udziału
w Plebiscycie pn. „As odpowiedzialnego biznesu”.

Jaki jest cel Plebiscytu?
Plebiscyt ma za zadanie wyłonić najciekawsze
inicjatywy realizowane przez wielkopolskich
przedsiębiorców (w 2010 lub w 2011 r.)
wpisujące się w jeden z poniższych obszarów
zaliczanych do społecznej odpowiedzialności
biznesu:
1. Miejsce pracy:
• inwestycje w rozwój pracowników (poprzez
m.in. programy podnoszące kwalifikacje
pracowników),
• programy na rzecz wyrównywania szans
(kierowane np. do osób po 45 roku życia,
czy niepełnosprawnych),
• elastyczne formy zatrudnienia,
• wolontariat pracowniczy (polegający na
dobrowolnej pracy pracowników firm na
rzecz inicjatyw prospołecznych
realizowanej przy wsparciu pracodawcy),

2. Rynek:
• odpowiedzialne produkty i usługi
(np. poprzez ich odpowiednie
oznakowanie),
• zarządzanie łańcuchem dostaw
(stosowanie zasad społecznej
odpowiedzialności biznesu na każdym
etapie dostaw, wdrażanie standardów dla
kontrahentów),
• etyka w biznesie,
• systemy zarządzania (w tym m.in.
odpowiedzialna sprawozdawczość
i kontrola wewnętrzna),
3. Środowisko naturalne:
• wdrażanie polityki środowiskowej,
• zrównoważone zarządzanie surowcami
(np. poprzez oszczędność energii,
czy odpowiedzialny transport),
• odpowiedzialne zużywanie wody
i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom,
• segregacja odpadów,
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• edukacja ekologiczna pracowników
i klientów,
• ekologiczne procesy technologiczne oraz
ekologiczne produkty i usługi,
4. Społeczność lokalna:
• programy społeczne kierowane do różnych
grup społecznych np. osób
niepełnosprawnych, dzieci, osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
• współpraca z fundacjami
i stowarzyszeniami
• inwestycje w rozwój ekonomiczny regionu
i jego mieszkańców.
Do kogo kierowany jest Plebiscyt?
Do udziału w Plebiscycie zaproszeni
są przedsiębiorcy prowadzący działalność
na terenie Wielkopolski. Zgłaszane firmy
zostaną przyporządkowane do jednej
z poniższych kategorii:
1. mikro i małe przedsiębiorstwo,
2. średnie przedsiębiorstwo,
3. duże przedsiębiorstwo.
Jaka jest nagroda w Plebiscycie?
Zwycięzcy otrzymają tytuł
„Asa odpowiedzialnego biznesu”, specjalnie
na tę okazję zaprojektowaną statuetkę oraz
możliwość wypromowania swojej inicjatywy
m.in. na antenie Radia Merkury, łamach
Dziennika Polska Głos Wielkopolski,
Kwartalnika „As Biznesu”, Magazynu ECHO
oraz stronie www.asbiznesu.pl.
Kto będzie decydował o przyznaniu
nagród ?
Laureatów w ramach trzech kategorii:
1. mikro i małe przedsiębiorstwo,
2. średnie przedsiębiorstwo,
3. duże przedsiębiorstwo

wyłoni specjalnie powołana kapituła. Swojego
zwycięzcę wskażą także internauci głosujący
za pośrednictwem strony www.asbiznesu.pl.
Jak można zgłosić inicjatywę
do Plebiscyt ?
Zgłoszenia za pośrednictwem specjalnie
przygotowanego formularza (dostępnego na
stronie www.asbiznesu.pl) należy przesyłać
najpóźniej do 7 października br.: 1 w wersji
drukowanej - na adres: Wielkopolska Izba
Przemysłowo-Handlowa, Poznań 60-734 ul.
Głogowska 26, z dopiskiem Plebiscyt „As
Odpowiedzialnego Biznesu 2011”, 2 w wersji
elektronicznej w postaci pliku PDF na adres:
asbiznesu@wiph.pl.
Każdy przedsiębiorca może zgłosić kilka
realizowanych przez siebie inicjatyw. Każda
z nich powinna zostać jednak opisana na
oddzielnym formularzu zgłoszeniowym.
Gdzie można znaleźć więcej informacji
o Plebiscycie ?
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące
zasad Plebiscytu i oferowanych w nim nagród
znajduje się w Regulaminie, które znajduje się
do pobrania pod wiadomością oraz na stronie
www.asbiznesu.pl. W razie pytań i wątpliwości
można także kontaktować się z Anną
Wąsikiewicz pod numerem telefonu: 61 869
01 13 lub mailem: asbiznesu@wiph.pl.
Plebiscyt jest częścią projektu pn. „As
biznesu - promocja społecznej
odpowiedzialności biznesu w Wielkopolsce”
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Honorowy patronat
nad projektem objął Marszałek Województwa
Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak.
(na)

Przywrócić uśmiech dzieciom
Możliwość spędzenia chociażby kilku wakacyjnych dni na zorganizowanym
wypoczynku jest dla dzieci nie lada gratką, zwłaszcza dla tych pochodzących
z rodzin wielodzietnych oraz o niskim statusie materialnym.

Dzieci przygotowały dla zaproszonych gości krótki program artystyczny

To właśnie z myślą o nich (by letni
odpoczynek nie pozostał tylko w sferze
dziecięcych marzeń) Stowarzyszenie Młodych
Wielkopolan - przy współudziale m.in.
witkowskiego samorządu - przygotowało
wiele atrakcji.
Tego typu letnie półkolonie od 25.07 - 3.08
na terenie gminy zorganizowano już po raz
jedenasty, a hasłem im przyświecającym było:
„Sport - Uśmiech - Zabawa”. Głównym celem
wypoczynku jest przede wszystkim promocja
kultury fizycznej poprzez aktywne
uczestnictwo dzieci w zajęciach sportoworekreacyjnych, a także m.in. wyrabianie
nawyków kulturalnego i aktywnego
spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie

umiejętności komunikowania się,
doskonalenie współdziałania w zespole
i integracja grupy. Pominąć nie można
również m.in. nauki kultury słowa i zwrotów
grzecznościowych czy edukacji w zakresie
bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień.
Z obszaru gminy w letnich półkoloniach
uczestniczyło 120 dzieci z trzech sołectw

(Ruchocinka, Skorzęcina i Mąkownicy),
a także i z Witkowa. Koordynatorem akcji była
Agnieszka Kozińska, a opieki nad dziećmi
podjęli się doświadczeni i wykwalifikowani
wychowawcy. Po wypoczynku wypełnionym
po brzegi bogatym wachlarzem atrakcji
(wśród których nie zabrakło m.in. zajęć
sportowo-rekreacyjnych, turystycznokrajoznawczych i kulturalno-oświatowych)
przyszedł czas podsumowania. Spotkanie
4 sierpnia w hali sportowej przy miejscowym
Gimnazjum stało się najwłaściwszą
sposobnością do podziękowań.
A te w pierwszej kolejności „powędrowały” do
wychowawców. Pamiątkowymi (warto
podkreślić, że wykonanymi własnoręcznie)

„orderami” uhonorowano: Stanisławę
Choroszko, Lucynę Bosacką, Magdalenę
Skrzypczak, Emilię Manuszak, Ilonę Musidlak,
Karolinę Wędzikowską, Angelikę Szymańską,
Krzysztofa Nowińskiego, Pawła Piniarskiego
i Agnieszkę Kozińską. Wyrazy wdzięczności
„popłynęły” również do tych, którzy pomogli
w organizacji letnich półkolonii w miejscu

zamieszkania. Pamiątkowym dyplomem „za wrażliwość i serce otwarte na potrzeby
najmłodszych uczyniły ich wakacje radosnym,
niezapomnianym przeżycie” - obdarowano
m.in. Krzysztofa Szkudlarka - burmistrza
witkowskiego samor ządu, Mariana
Łukowskiego - dyrektora Gimnazjum
im. A. Borysa, Janinę Wędzikowską - sołtys
Mąkownicy, Zygmunta Kralla - sołtysa
Skorzęcina, Henryka Szymańskiego (sołtysa
Ruchocinka) wraz z małżonką Zenoną.
Pominąć nie sposób i sponsorów. Półkolonie
wsparli: Janusz Lis - dyrektor Zakładu

Powiedziałem sobie, że kiedyś jak będę mógł
to spróbuję to zmienić dla innych dzieci
w podobnej sytuacji. Od szesnastu lat, kiedy
rozpoczęliśmy po raz pierwszy w Niechanowie
udało nam się tą formę wypoczynku rozlewać
na całą Wielkopolskę, a od jedenastu lat
w Witkowie... Są to dzieci z małych środowisk
wiejskich. Sądzę, że zdecydowana większość
z nich nie wyjechała by na zorganizowane
formy wypoczynku ze względu na sytuację
materialną rodziców... Witkowo jest tutaj
można powiedzieć pionierem, jeśli chodzi o te
formy edukacyjne. Pani Arleta Bekas, Pan

Poprawczego, firma Kubiak z Witkowa,
Honorata Glanc, Kos-Pol z Kołaczkowa,
Mieczysław Walkowiak (firma Sokołów),
Kazimierz Zamiar - prezes Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
z Witkowa, Andrzej Dranikowski - właściciel
sklepu spożywczego w Witkowie. Dzieci
przygotowały dla zaproszonych gości również
krótki program artystyczny. Każda grupa
zaprezentowała kilkuminutowy pakiet
umiejętności muzycznych, tanecznych,
a także i zręcznościowych.
- Jako młody człowiek pracujący
w gospodarstwie nigdy nie miałem szczęścia
w życiu być na półkoloniach i obozie.

Paweł Piniarski i wielu innych doskonale ten
program przygotowują także dzieciaki się
tutaj nie nudzą. Nie jest to tylko i wyłącznie
wypoczynek w postaci leżenia na plaży, ale
właśnie ta forma edukacyjna... Gminę
Witkowo wyróżnia również aktywność lokalna
sołtysów i ludzi w poszczególnych
miejscowościach. Oni się autentycznie w to
angażują - podkreślił Tadeusz Tomaszewski poseł na Sejm RP, prezes Stowarzyszenia
Młodych Wielkopolan. Uwagę zwrócił także na
udostępnienie (przez gminę Witkowo)
stołówek oświatowych do przygotowywania
posiłków.
(na)
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