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Bezpłatne szkolenia w Witkowie
Zapraszamy osoby pracujące do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez firmę „Szkoleniowiec”,
które odbędą się na terenie miasta Witkowa. Szkolenie finansowane jest przez Unię Europejską oraz budżet państwa
w ramach projektu: „Nowy etap - Szkolenia dostosowujące i podwyższające kwalifikacje zawodowe wobec potrzeb
rynku pracy dla osób pracujących w regionie wielkopolski”, realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet 2.
Wykaz kursów organizowanych w ramach projektu:
- kurs rachunkowości z obsługą programów komputerowych,
- kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych i komputera,
- kurs grafiki komputerowej i technologii informacyjnych,
- technologie informatyczne i informacyjne w pracy biurowej
- zaawansowane technologie informatyczne i informacyjne
- kurs magazyniera z obsługą programów komputerowych
- kurs operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli
- kurs podstawowy dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
(warunek: prawo jazdy i ukończenie 21 lat)
- szkolenie doskonalące dla osób ubiegających się o świadectwa kwalifikacyjne na stanowiskach dozoru (D)
- szkolenie doskonalące dla osób ubiegających się o świadectwa kwalifikacyjne na stanowiskach eksploatacji (E).
Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione:
- bezpłatny udział w szkoleniu,
- bezpłatne materiały szkoleniowe,
- bezpłatne wyżywienie podczas szkoleń,
- pokrycie kosztów dojazdu (powyżej 20 km od miejsca szkolenia)
- bezpłatne badania lekarskie (dot. wybranych kursów)
- pokrycie kosztów egzaminu państwowego (dot. wybranych kursów)
Szczegółowe informacje oraz zapisy:
Gminne Centrum Informacji, przy ul. Powstańców Wlkp. 17a (budynek Biblioteki Publicznej w Witkowie) lub pod nr tel.
(061) 477-73-00
Bezpłatne szkolenie z zakresu „Zakładanie i pielęgnacja lasów na gruntach rolnych zgodnie
z najnowszymi zasadami hodowli i ochrony lasu”
Informujemy, że w dniach 16-17 marca 2006 r. Nadleśnictwo Gniezno organizuje bezpłatne szkolenie z zakresu „Zakładanie i pielęgnacja lasów na gruntach rolnych zgodnie z najnowszymi zasadami hodowli i
ochrony lasu”.
Uczestnikami szkolenia mogą być osoby spełniające następujące wymogi:
- są rolnikami/ innymi osobami pracującymi w rolnictwie w myśl poniższej definicji (Dz.U.1991r.,nr 7 poz.24):
Rolnik: Pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w
tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzone
przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia”.
Inne osoby pracujące w rolnictwie: Osoby pracujące w gospodarstwie rolnym niezależnie od: rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska, relacji z właścicielem czy dzierżawcą, organizacji pracy w gospodarstwie, (są właścicielami gruntu rolnego, ale nie jest to jedynym ani głównym źródłem ich dochodów)
i wielkości gospodarstwa.
- nie uczestniczyły do tej pory w takim szkoleniu organizowanym przez ORWLP w Bedoniu w ramach realizacji SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
Działanie 1.3. „Szkolenia”.
Szkolenie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej będzie obejmowało 8 godzin wykładów oraz 8 godzin zajęć praktycznych w terenie (przygotowanie gleby, pokaz sadzenia, pielęgnacji, ochrony przed zwierzyną itp.)
Uczestnicy biorący udział w szkoleniu mają zapewnione: materiały szkoleniowe, pokaz terenowy, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu w wysokości 60zł/osobę.
Zgłoszenie telefoniczne do dnia 10 marca 2006 r. przyjmuje p. Artur Łachowski pod nr tel. (061) 426-46-11,
w. 124. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (20 osób) obowiązywała będzie kolejność zgłoszeń.
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Katalog firm
W styczniu br. na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie powstał „Katalog Firm”.
Strona powstała w celu promowania przedsiębiorców prowadzących działalność w Gminie i Mieście
Witkowo. Reklama internetowa stanowi najlepsze
źródło wiedzy o przedsiębiorstwach i ich produktach, dlatego zgromadziliśmy w formie katalogu
dane teleadresowe, oferty oraz opisy profilu działalności firm. Poprzez katalog, oferta firm dotrze do
większej grupy odbiorców. Chcemy pomóc Przedsiębiorcom w powiększaniu rynków zbytu oraz w
znalezieniu i nawiązaniu wielu nowych, korzystnych
kontaktów. Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców
z terenu Gminy i Miasta Witkowo do zaprezentowania (bezpłatnie) swojej firmy na łamach strony internetowej Gminy i Miasta Witkowo.
Zainteresowanych prosimy o dostarczenie
informacji do
Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie
ul. Gnieźnieńska 1,
promocja@witkowo.pl
telefon: (061) 477-81-94

Gminnego Centrum Informacji
ul. Powstańców Wielkopolskich 17 a,
gci@gci.witkowo.pl
telefon: (061) 477-73-00

W każdym kolejnym numerze „Witkowskich Wiadomości Samorządowych” zaprezentujemy Państwu
jedną z firm działających na terenie gminy Witkowo.

P.P.H.U. s.c. Firma Kubiak I.Cz.Kubiak
Adres ul. Młyńska 2a, 62-230 Witkowo
Telefon: (061) 477-85-21, (061) 477-93-62
Fax: (061) 477-85-21
E-mail: biuro@firma-kubiak.pl
Strona www: www.firma-kubiak.pl

cjonalność swoich produktów,
oraz wyszkolona i fachowa kadra,
która w znakomitej części współpracuje z firmą od początku istnienia firmy, pozwoliły w krótkim
czasie na uzyskanie silnej i stabilnej pozycji na polskim rynku jak
również szybki rozwój firmy.
W swojej działalności firma stawia
na efektywne i funkcjonalne zarządzanie, przyjazną i długoterminową współpracę z naszymi
Klientami, stabilny rozwój firmy,
ciągłe poszerzanie oferty i dostosowywanie jej do panujących
wymogów i realiów rynkowych.

P.P.H.U. KUBIAK działa na polskim
rynku już od ponad 15 lat. Jest
firmą o charakterze rodzinnym.
Została założona w 1988 roku
przez obecnych właścicieli - Ireneusza i Czesława Kubiaków. Jej
główne cechy to: uczciwość, szacunek i solidność.
W roku 1995 nastąpiło przebranżowienie przedsiębiorstwa i od tej
pory specjalizujemy się w produkcji
natynkowych i podtynkowych rozdzielnic elektrycznych niskiego
napięcia. Produkty charakteryzują
4

się najwyższą jakością i dokładnością wykonania, przy zachowaniu wysokich norm jakościowych i
technologicznych.
Powyższe walory umożliwiły uzyskanie Certyfikatu Biura Badawczego ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich, który
uprawnia firmę „Kubiak” do oznaczania swoich wyrobów znakiem
bezpieczeństwa "B"
Nieustannie udoskonalany park
maszyn, dbałość o jakość i funk-

W związku z powyższym w połowie 2004 roku firma wdrożyła
system produkcyjny rozdzielnic
elektrycznych z tworzywa sztucznego, który ma na celu udoskonalenie oferty i zadowolenie potrzeb
naszych Klientów.
Decydując się na współpracę z
firmą „Kubiak” stawiasz na: jakość, estetykę, solidność
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z produktami:
- Rozdzielnice Natynkowe
- Rozdzielnice Wnękowe
- Rozdzielnice Wnękowe "BIS"
- Rozdzielnice Hermetyczne
- Rozdzielnice z Tworzywa

Sztucznego
- Zestawy rozdzielnic
- Ramki
- Zaciski ochronne
- Osprzęt odgromowy
Nowoczesne rozwiązania technologiczne, oraz dbałość o normy
techniczne pozwoliły firmie uzyskać Certyfikat Nr B/12/682/04
wydany przez Biuro Badawcze
ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich z siedzibą w Warszawie. Certyfikat uprawnia do
oznaczania ich wyrobów - rozdzielnic RW...,RZ...,OBH... - znakiem bezpieczeństwa "B". Wyroby
spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 50298:2002; EN 50298:1998.
Deklaracja Zgodności WE stanowi, że Firma Kubiak potwierdza
z pełną odpowiedzialnością, że
wyrób: obudowy i rozdzielnice
niskonapięciowe typu RZ, RW,
OBH jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla sprzętu elektrycznego (DZ. U. Nr 49, poz. 414) transponujące wymagania Dyrektywy
Unii Europejskiej 73/23/EEC oraz
93/68/EEC.

Kultura
Ferie - „Zima - 2006”
Plan zabezpieczenia czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie
ferii zimowych 2006 roku został poprzedzony zorganizowaniem
spotkania nauczycieli w-f szkół podstawowych i gimnazjów oraz
prezesów organizacji pozarządowych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży z władzami samorządowymi gminy i miasta, które odbyło się w dniu 20 stycznia 2006 roku.
Wypracowano kalendarz imprez
kulturalno - rekreacyjno - sportowych na każdy dzień ferii w pos zc ze g ól n yc h s zk o ł ac h z
uwzględnieniem klas I-III, który
został wywieszony do wiadomości w szkołach, gablotach Urzędu
GiM oraz podany został do lokalnych gazet. Koordynatorami akcji
„ZIMA-2006” są: Urząd Gminy i
Miasta, Ośrodek Kultury, Sportu i
Rekreacji, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Klub Garnizonowy oraz Uczniowskie Kluby
Sportowe działające na terenie
gminy i miasta.
Głównym celem tych zajęć jest
przede wszystkim aktywne wykorzystanie czasu wolnego przez
dzieci i młodzież.
Najwięcej imprez odbędzie się w
hali sportowej Gimnazjum w
Witkowie, gdzie rozegrane zostaną
m.in. następujące zawody
sportowe:
- turniej piłki siatkowej chłopców
- turniej piłki halowej klas I gimnazjów
- turniej piłki halowej klas II gimnazjów

- turniej halowej piłki nożnej klas
III-IV
- turniej halowej piłki nożnej klas
V-VI
- III Turniej Halowej Piłki Nożnej
Trampkarzy rocznik 1991 o puchar Burmistrza Gminy i Miasta w
Witkowie odbędzie się w dniu 23
lutego 2006 roku
/czwartek/.
Organizatorzy zapewniają również
środki transportowe dla poszczególnych szkół na przejazdy dzieci
i młodzieży do Wrześni, Mogilna i
Konina - basen oraz do kina w
Poznaniu i w Gnieźnie. W poniedziałek, środę i czwartek odbywać
się będą zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej
a we wtorek i czwartek warsztaty
teatralne w budynku oświatowym.
Od poniedziałku do piątku można
brać udział w zajęciach sekcji
modelarstwa „Sokół”. Klub Garnizonowy w Witkowie przygotował
dla dzieci i młodzieży ciekawe
zajęcia takie jak : papieroplastyka,
oglądanie filmów, gra w tenisa
stołowego, gry planszowe oraz
taneczne.
(S.A.)

Wieczór Teatralno-Muzyczny
z okazji „Dnia Babci i Dziadka”
W dniu 19 stycznia 2006 r. w Sali widowiskowej Klubu Garnizonowego w Witkowie, odbył się wieczór z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Organizatorami wieczoru teatralno-muzycznego byli: Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, Klub Garnizonowy w Witkowie i Zespół Szkolno - Przedszkolny i Gimnazjum w Mielżynie.
Podczas tego wieczoru można
było wysłuchać montażu słownomuzycznego w wykonaniu dzieci
z Klubu Garnizonowego występukabaretu działającego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym i
Gimnazjum w Mielżynie. W ich
wykonaniu mogliśmy usłyszeć
znane przeboje, scenki kabaretowe i opowiadania z życia dorosłego człowieka.
Przerywnikiem pomiędzy spekta-

klami był występ Chóru seniora
„MY MŁODZI”, którzy zaśpiewali
wiele szlagierów z muzyki biesiadnej, co wprawiło wszystkim w
bardzo miły nastrój.
Teatr, „NIKIFOR", działający przy
Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zaprezentował
Witkowskiej publiczności dwa
spektakle: „Dulskim być”, tragifarsę opartą na dziele Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”.
Kolejną sztuką, którą wystawił
teatr „NIKIFOR" była współczesna wersja „ROMEO I JULIA”.
Spektakl ukazywał dalsze losy
bohaterów w krzywym zwierciadle
rzeczywistości, w której wielka
miłość przeradza się w rutynę i
smutek dnia codziennego.
Podsumowaniem wieczoru był
występ grupy capoeira Mee-Cuu
z Klubu Garnizonowego .
Na wieczór licznie przybyli zaproszeni goście, a w szczególności
babcie i dziadkowie. Dzieci złożyły babciom i dziadkom najserdeczniejsze życzenia z okazji Ich
święta i wręczyły kwiatki.
(A.W.)

Program „Ikonka” w Witkowie
Program Ikonka realizowany jest zgodnie z założeniami Strategii
Lizbońskiej oraz realizacją jej celu Strategi Informatyzacji Polski
ePolska na lata 2004-2006.

W ramach tego programu Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
wyposaża biblioteki w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz zapewnia bibliotekarzom podstawowe szkolenia w

zakresie wykorzystania Internetu.
W ramach programu każda czytelnia internetowa otrzymuje bezpłatnie 3 komputery PC wyposażone w systemy operacyjne pakiet biurowy i program antywiruso-

wy oraz sprzęt sieciowy typu VI-FI
umożliwiający łącze z Internetem
w bezpośrednim sąsiedztwie
czytelni.
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji przewiduje otwarcie co najmniej jednej czytelni internetowej
na terenie każdej gminy województwa. W przypadku, gdy któraś z gmin w danym województwie nie zgłosi się do wzięcia
udziału w programie „Ikonka”,
przysługujący jej w ramach akcji
sprzęt komputerowy zostanie
przeznaczony na otwarcie drugiego punktu w innej gminie.
Jeżeli spełnione zostaną wszystkie postawione przez MNiI wymagania, każda gmina na pewno
otrzyma sprzęt komputerowy.
Aby zakwalifikować się do programu należy spełnić wszystkie
poniższe warunki:
- Posiadać stały dostęp do Internetu.
- Zapewnić odpowiedni lokal, w
którym zostanie uruchomiona

czytelnia internetowa.
- Pokrywanie kosztów obsługi
punktu (podłączenie oraz opłata
abonamentowa za korzystanie z
Internetu, energia elektryczna
oraz ubezpieczenie).
- Wyrażenie zgody na instalacje
anteny dookolnej.
- Prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego
oraz wniosku.
Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie złożył wniosek ze wskazaniem dwóch lokalizacji czytelni
internetowych i spełniając jednocześnie wymagane warunki. W
związku z tym w dniu 21 grudnia
2005 r. gmina otrzymała sprzęt
na wyposażenie czytelni internetowych. W dniu 10 stycznia
sprzęt został zamontowany i
oddany do użytku.
W Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie czytelnia internetowa została otwarta 16 stycznia 2006r.
(OKSiR)
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Szumią o nas świerki na gór szczycie
Jakże nie być dumnym z osiągnięć.
J. Pustelnik zdobyła III nagrodę, J. Kozłowska
zajęła V miejsce. Wyróżnienia zdobyły: N.
Radacz, D. Stasiak, J. Jałoszyńska.
Usłyszano o nas i doceniono talent naszych
uczniów daleko od Witkowa i Wielkopolski, aż
na Podhalu.

To prawda. Zaszumiały świerki, a uczniom z
„dwójki” zakręciło się w głowach, ale tak pozytywnie, z powodu sukcesu.
W listopadzie zaproponowano nam udział w
ogólno polskim
konkursie literackim
„Podhalańskie Mikołajki 2005”.
Temat konkursu piękny, nawiązujący do nieprzemijających wartości- „Dzięki niektórym
dziełom wykonywanym przez ludzi o wielkim
sercu, również i dzisiaj możemy spotkać św.
Mikołaja”. W uczniowskich głowach zrodziły

się wzruszające opowiadania o wspaniałych
postaciach, których sensem życia jest niesienie pomocy innym. Najbardziej niezwykłe były
jednak utwory poetyckie.
Zaskakuje stopień wrażliwości naszych dzieci,
ich wnikliwe spojrzenie na przyjaciół, rodziców, człowieka w ogóle.
Okazja zaprezentowania się w tak wyjątkowym konkursie sprawiła nam wiele radości i
oczywiście satysfakcji. Wyniki dodały skrzydeł
młodym literatom.

Mój święty Mikołaj
Jest dość nietypowy.
Nie rozdaje prezentów
Lecz jest zawsze gotowy
Nieść pomoc i dobre słowo.
Mój święty Mikołaj
Jest miły, cierpliwy,
Wesoły i dla ludzi życzliwy.
Zawsze mnie rozumie,
Wspiera w potrzebie,
Pociesza, gdy płaczę
I już mi jest jak w niebie.
Mój święty Mikołaj
Jest dość nietypowyNie ma śmiesznej czapki,
Ani długiej brody.
Mój święty Mikołaj
Śmieje się od rana.
A wiesz , kto to taki?
To moja Mama!
Joanna Pustelnik kl VB
Nauczycielki j. polskiego

Uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników
czytelnicze uczniów i ich wiedzę
na temat bajek. Dzieci rozpoznawały bohaterów książkowych i
poznały sposoby i zasady korzystania z książek w bibliotece. Były
zaangażowane w zabawę i wykazały się wiedzą, a w nagrodę
zostały pasowane na czytelników
i przyjaciół biblioteki. Pani dyrektor i nasz gość wręczyły uczniom
dyplomy i imienne karty czytelnika
upoważniające do korzystania z
biblioteki w SP 2.
Uczniowie klas IV, którzy

Rozbudzanie zainteresowań
książką to ważne zadanie, przed
którym stoi współczesna szkoła.
Można je realizować za pomocą
różnych metod i form pracy z
uczniem. Taką okazję stanowi
pasowanie na czytelnika. Jest ono
wpisane już w tradycję Szkoły
Podstawowej nr 2 w Witkowie.
Uroczystość odbyła się dnia
2 lutego 2006 roku w sali gimnastycznej z udziałem uczniów klas
pierwszych, wychowawczyń: p.
Mieczysławy Głowinkowskiej,
p.Alicji Bogielczyk i p.Małgorzaty
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Wójcickiej oraz dyrekcji szkoły
p.Jolanty Jakubas-Zawiślak i
Elżbiety Makowskiej. Gościem
honorowym była p. Maria Czarnecka, która przez wiele lat była
bibliotekarką w szkole.
Spotkanie rozpoczęło się
przywitaniem wszystkich przybyłych i zaproszeniem do udziału w
krótkiej inscenizacji. Miała ona za
zadanie nauczyć dzieci właściwego obchodzenia się z książkami.
Dzięki aktywnemu uczestnictwu w
spektaklu można było poznać
dotychczasowe zainteresowania

przygotowali inscenizację na koniec zaśpiewali bardzo pouczającą piosenkę pt. „Bajeczki - książeczki”.
Tego samego dnia pierwszaki
odwiedziły z wychowawczyniami
bibliotekę i czytelnię, wypożyczyły
książki i zostały zachęcone do
udziału w konkursie plastycznym
pt. „Moja pierwsza książka z biblioteki szkolnej”.

Wanda Rachut

Nowy krok w XXI wiek

Koniec roku jest okazją do podsumowania tego, co w ostatnim okresie
zostało poczynione. Pragnąc podzielić się osiągnięciami Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo czynię swego rodzaju sprawozdanie z
działalności.
W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Witkowo w roku 2005 zarejestrowałyśmy 2.239
czytelników z czego 2.028 w placówce w
Witkowie. Największą grupę stanowią uczniowie do lat 15, drugą z kolei grupą są osoby
bezrobotne, dalej odnotowałyśmy pracowników i studentów. Ich zainteresowania wiążą
się nie tylko z potrzebami szkolnymi czy zawodowymi. Czytelnicy poszukują także książek przygodowych, obyczajowych, fantastycznych, historycznych, jednym słowem pragną
zaspokoić swoje indywidualne potrzeby duchowe. My, jako bibliotekarze, staramy się w
jak największym stopniu umożliwić im to poprzez zakup nowości wydawniczych i pomoc
w doborze lektury. Odzwierciedleniem naszych starań jest niesłabnące zainteresowanie zbiorami pomimo coraz łatwiejszego dostępu do Internetu. Świadczy o tym fakt, iż
wypożyczono ponad 49 tysięcy książek, z
czego 37 % stanowi literatura popularnonaukowa, co jest w dużym stopniu związane z
liczną rzeszą osób studiujących i uczących
się, 43% - literatura piękna dla dorosłych oraz
20 % - literatura piękna dla dzieci i młodzieży.
Dużym zainteresowaniem cieszą się nowości
ukazujące się na rynku wydawniczym. Aby
zapewnić do nich jak największy dostęp w

minionym roku na zakup książek przeznaczyłyśmy łącznie 32.488 zł. z czego kwotę 8.840
stanowiła dotacja celowa na zakup nowości
wydawniczych jaką Biblioteka otrzymała z
Ministerstwa Kultury i Sztuki. Jest to dość
znacząca suma, która umożliwiła nabycie 446
woluminów, a wśród nich znalazły się głównie
książki popularno-naukowe, lektury oraz literatura piękna dla dzieci. Ogółem nasz księgozbiór wzbogacił się o 1.516 egzemplarzy, z
tego tylko w Witkowie przybyło 1.414 woluminów.
Czego może spodziewać się czytelnik wchodząc do biblioteki? Obok miłej obsługi - wielu
zmian. W roku 2005 zakończyłyśmy komputerowe katalogowanie księgozbioru, tworząc
elektroniczną bazę danych, z której mogą
korzystać wszyscy zainteresowani. Każdy z
łatwością odszuka interesujący go temat nie
podchodząc do tradycyjnego katalogu kartkowego. Wystarczy siąść przy wyznaczonym
komputerze, wpisać hasło lub tytuł czy autora
szukanej książki i po chwili na monitorze komputera uzyskujemy odpowiedź na nurtujące
nas pytanie. Komputeryzacja jest dużą inwestycją, którą rozpoczęliśmy w 1999 roku, a
która zaowocuje dopiero teraz. Nasi czytelnicy

odczują to z pewnością, gdyż wkroczyłyśmy w
„erę” całkowitej komputeryzacji. Od stycznia
2006 roku uruchomiłyśmy wypożyczalnię
komputerową. Muszę podkreślić, że jesteśmy
pierwszą biblioteką w powiecie o tak zaawansowanej komputeryzacji. Ci z naszych Czytelników, którzy zdążyli już w tym roku odwiedzić
Bibliotekę zauważyli z pewnością zmiany.
Początkowo jest to bardzo czasochłonne,
gdyż dane każdego naszego czytelnika sukcesywnie wprowadzane są do „bazy danych”.
Od tej pory każdy z nich otrzymuje „Kartę
Biblioteczną”, która jest trwalsza od dotychczasowej. To plastikowa karta zawierająca
kod kreskowy, jest ona jak gdyby niepowtarzalnym identyfikatorem użytkownika biblioteki. W kod kreskowy zaopatrzone są również
wszystkie książki i to umożliwia nam wypożyczanie komputerowe za pomocą czytnika.
Dlatego konieczne jest by każdy z czytelników okazywał się tą właśnie kartą.
Biblioteka Publiczna w Witkowie, obok książek, proponuje mieszkańcom wolny dostęp do
Internetu. W roku 2005 przygotowane były
trzy stanowiska Internetowe w oparciu o komputery zakupione z budżetu biblioteki. Obecnie ilość tych stanowisk podwoiła się, gdyż w
roku ubiegłym Ministerstwo Nauki i Informatyzacji objęło województwo Wielkopolskie programem „IKONKA”. Polega on na uruchomieniu powszechnie dostępnych punktów w bibliotekach publicznych zwanych „czytelniami
Internetowymi”. Celem tego programu jest
zapewnienie powszechnego i bezpłatnego
dostępu do Internetu. W jego ramach nasza
Biblioteka wyposażona została w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Do użytku publicznego otrzymaliśmy 3 komputery PC
wyposażone w system operacyjny i program
antywirusowy oraz sprzęt sieciowy umożliwiający łączność z Internetem. Program ten
kierowany jest szczególnie do ludzi młodych, daje im szansę na skorzystanie z
zasobów edukacyjnych sieci Internet. Tym
samym przywraca bibliotece jej pierwotną rolę
oświatową - miejsca kojarzącego się nie tylko
z wiedzą i informacją, ale i postępem.
Wiesława Gąsiorowska
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Pamiętają o tych odległych czasach
Tomasz Makowski z kl. VI a, drugie miejsce
zajął Marcin Zamiar z kl. VI c, a trzecie Przemysław Kowalik z klasy VI A. Dalsze miejsca zajęli Szymon Kuczyński kl. IV b, Mateusz
Bruch kl. IV b, Izabela Krzewińska kl. IV b i
Kamil Nowaczyk z klasy VI c. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

W poniedziałek 30 stycznia 2006 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie odbył się Szkolny
Konkurs Wiedzy o Rewolucji Witkowskiej 1918 i Powstaniu Wielkopolskim 1918 - 1919.
Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Pytania dotyczyły wydarzeń w
naszym mieście z końca 1918 r. i okresu
Powstania Wielkopolskiego. W konkursie
wzięło udział 28 uczniów z klas 4 - 6. W składzie jury zasiedli : gość honorowy dr Jerzy
Mikołajewski (krewny Stanisława Gowarzewskiego - powstańca wielkopolskiego, burmi-

strza miasta Witkowa, zamordowanego w
1940 r. przez hitlerowskich żołnierzy) oraz
organizatorzy.
Uczestników konkursu powitał opowieścią
o Stanisławie Gaworzewskim zaproszony
gość. Po pierwszym etapie wyłoniono siedem
osób. Następnie odbyła się część ustna konkursu. Najlepszym z finalistów okazał się

Na uwagę zasługuje liczny udział dziewcząt oraz wysokie miejsca jakie zajęli uczniowie klas czwartych. Konkurs przygotowali od
strony merytorycznej i organizacyjnej Mariusz
Zborowski, Czesław Nowaczyk i Tomasz
Deskowski. Dyrekcję szkoły reprezentowała
v-ce dyrektor szkoły-Elżbieta Makowska.
(M.Z.)

Tańczyć każdy może
„Tańce są po to, aby ludzie uczyli się
uprzejmości w towarzyskim obcowaniu”
Luter

Tańczyć każdy może, niezależnie od umiejętności, sprawności, elastyczności ruchów, wieku. To przecież lek na często
skołatane nerwy, sposób na odstresowanie, wyładowanie nadmiaru energii. Stwarza okazję do bycia razem, wreszcie jest
znakomitym środkiem terapeutycznym,
rozwija zdolności, ukazuje płynność ruchów ciała, sprawność tancerzy. Zatem
bawmy się, kiedy tylko mamy okazję, dajmy się ponieść muzyce!
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Mielżynie 21 stycznia odbył się Balik Noworoczny, który miał charakter integracyjnej
zabawy. Uczniowie klasy III gimnazjum przygotowali dla swoich młodszych kolegów wiele
niespodzianek. Byli nie tylko wodzirejami zabaw tanecznych, ale również przygotowali
szereg konkursów z nagrodami, w których
trzeba było wykazać się sprawnością fizyczną,
kondycją i refleksem.
Balik Noworoczny nie mógłby się odbyć
bez wyboru najpiękniejszych strojów. Komisja
składająca się z nauczycieli i uczniów wybrała
najefektowniejsze: czarownicy - Martyna
Bruch klasa II, rycerza - Piotr Pietryga i Wojciech Gadziński klasa IV, biedronki - Marcelina Rogacka klasa I, czerwonego kapturka 8

Daria Stranc klasa I, klowna - Roksana Dobrychłop klasa III. Nagrody dla zwycięzców w
konkursach sprawnościowych i pomysłowych
kreacji ufundowała Rada Rodziców, za które
serdecznie dziękujemy.
Dzieci z przedszkola i oddziału przedszkolnego bawiły się w godzinach dopołudniowych. Atrakcją zabawy były konkurencje taneczno - ruchowe, które przygotowały swoim
podopiecznym p.p. E. Kowalska, D. Feręc, H.
Gadzińska. Napoje i słodycze dopełniły przebieg barwnych korowodów.
Łączyć przyjemne z pożytecznym to przydatna umiejętość. W czasie zabawy zebrano

92 zł, którą to kwotę przeznaczono na konkurs „Mój Szkolny Kolega z Afryki” pomysłodawcą tej charytatywnej akcji była katechetka
M. Klimaszewska.
W naszej szkole odbyła się również
Zabawa Karnawałowa dla mieszkańców
Mielżyna i okolic. Organizatorami zabawy,
która odbyła się 4 lutego była Rada Rodziców oraz dyrekcja ZSP. Bawiono się do
białego rana przy muzyce zespołu „Limit”.
Dochód z zabawy zostanie przeznaczony
na doposażenie sali gimnastycznej.
Grażyna Grzybowska

Sport
Turniej klas VI w Unihoca

Dnia 28. 01. 2006r. o godzinie 9.00 na Hali Sportowej - Gimnazjum w Witkowie odbył się I Turniej kl. IV o charakterze masowym. Uczestniczyli w nim uczniowie Szkół Podstawowych naszej
gminy.
Współzawodnictwo
sportowe
było na wysokim poziomie, co
powodowało niezwykle zaangażowaną postawę zawodników w
grze.
Rozgrywki prowadzone były z
podziałem na grupy dziewcząt i
chłopców. Uroczystego otwarcia
zawodów dokonała pani dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2 p. Jolanta Jakubas- Zawiślak a nad
sprawnym przebiegiem Turnieju
czuwał zespół nauczycieli w-f w
składzie: Ela Cieślicka, Teresa
Zarzyka, Renata Gołębiowska i
Czesław Nowaczyk.
Niezwykle interesujący okazał się
układ taneczno - akrobatyczny
przygotowany pod kierunkiem p.
Elżbiety Cieślickiej, który skutecznie mobilizował zawodników
do intensywnej gry.
Po przeprowadzeniu rozgrywek
systemem: „każdy z każdym”
w kat. chłopców:

I miejsce zajęli zawodnicy ze
Szkoły Podstawowej Nr 2, II miejsce - czwartoklasiści z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie, III miejsce - chłopcy ze
Szkoły Podstawowej Nr 3.
W kat. dziewcząt:
I miejsce uczennice Szkoły Podstawowej Nr 2, II miejsce uczennice ze Szkoły Podstawowej Nr 3.
Nagrody dla zawodników z poszczególnych Szkół zasponsorował Urząd Gminy i Miasta Witkowo. Wręczenia nagród i dyplomów dokonała p. dyrektor ze
Szkoły Podstawowej Nr 2, która
do końca trwania ostatniego meczu, gorąco dopingowała do gry
zawodników wraz z p. wice- dyrektor: Elżbietą
Makowską.
Weekendowa, sportowa zabawa
była rewelacyjna o czym świadczyły zadowolone twarze naszych
dzieci i już z ogromną niecierpliwością czekają na kolejne sporto-

we spotkania z „Rzucanki siatkarskiej” w ramach rozgrywek sportowych czwartoklasistów naszej
gminy. Organizatorzy UKS ze
Szkoły Podstawowej Nr 2 na pewno staną na wysokości zadania i

udostępnienie hali sportowej w
celu przeprowadzenia
turnieju
oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do sprawnego nagłośnienia i zabezpieczenia zawodów sportowych.

zagwarantują jak zwykle świetną
zabawę z elementami sportowego
współzawodnictwa.
Pragniemy serdecznie podziękować p. dyrektorowi Gimnazjum za

Organizatorzy:
Elżbieta Cieślicka
Teresa Zarzyka
Renata Gołębiowska
Czesław Nowaczyk

II Turniej Piłki Siatkowej Old-Boyów
W dniu 21 stycznia 2006 r. w hali sportowej Gimnazjum w Witkowie odbył się II Turniej
Piłki Siatkowej Old-boyów w ramach mistrzostw Gminy i Miasta o puchar Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.
Organizatorami imprezy byli : Urząd Gminy i
Miasta, OKSiR, Gimnazjum im. A. Borysa i
Old-Boy „KOLUMBOWIE” Witkowo.
Celem imprezy było upowszechnianie kultury
fizycznej oraz propagowanie zdrowego spędzania czasu wolnego.
W turnieju wzięło udział 7 drużyn mieszanych,
w drużynie grało czterech mężczyzn i dwie
kobiety. Grano systemem „każdy z każdym” w
grupach, a następnie rozegrano mecze finało-

we w zależności od zajętego miejsca w grupach.
Wyniki Turnieju:
mecz o 1 - 2 miejsce: KOLUMBOWIE” „INTER-LERS” Kłecko - 2 - 0
mecz o 3 - 4 miejsce: UKS Powidz „BŁĘKITNI” Niechanowo - 2 - 1
mecz o 5 - 6 miejsce: „CHROBRY” Gniezno „KRECIKI” Września - 2 - 1

7 miejsce: „ANIA i KOLEDZY” Gniezno
Dla 3-ch najlepszych drużyn Burmistrz Gminy
i Miasta - Krzysztof Szkudlarek ufundował
pamiątkowe puchary a gospodarze kolejnego
turnieju - drużyna „KOLUMBOWIE” dla
wszystkich drużyn przygotowała pamiątkowe
dyplomy oraz „skromny poczęstunek”.
Gospodarze turnieju dziękują Burmistrzowi
GiM za ufundowanie pucharów, a dyrektorowi
Gimnazjum za udostępnienie hali sportowej.

(B.B.) (S.A.)
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Nie możesz znaleźć pracy?
Masz problem z obsługą komputera, z napisaniem CV,
życiorysu bądź listu motywacyjnego?
Potrzebujesz aktualnych przepisów prawa pracy,
informacji z zakresu problematyki związanej
z członkostwem Polski w Unii Europejskiej?
Przyjdź do nas do nowo otwartego

Gminnego Centrum Informacji
w Witkowie
Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godz. 800 - 1800

Siedziba: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
ul. Powstańców Wielkopolskich 17a
62- 230 Witkowo
tel/fax: (061) 477 73 00

Oferujemy:

- pomoc w szukaniu pracy,
- pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej,
- pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
- możliwość skorzystania z materiałów i publikacji
Informacyjno-szkoleniowych dostępnych w GCI,
- współpraca z pracodawcami w celu zbierania ofert pracy oraz
poszukiwania pracowników,
- wysyłanie faksów, drukowanie, skanowanie, kserowanie.
GMINNE CENTRUM INFORMACJI POWSTAŁO DZIĘKI DOFINANSOWANIU PRZEZ MINISTERSTWO
GOSPODARKI I PRACY W RAMACH PROGRAMU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ABSOLWENTÓW
„PIERWSZA PRACA”
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Informacje

Posiedzenie Komisji Szkolnictwa, Kultury,
Sportu i Opieki Społecznej

Posiedzenie Komisji Rolnictwa
Rady Miejskiej w Witkowie
W dniu 25 stycznia 2006r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej, poszerzone o udział sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli i prezesów kółek rolniczych.
Zaproszeni goście omówili następujące tematy:
1. p.Beata Tamioła - przedstawiciel Biura Powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa szeroko omówiła sprawy związane z załatwianiem wniosków rolników o pozyskanie środków unijnych. Udzieliła również
odpowiedzi na liczne pytania
zebranych;
2. p.Bolesław Kaźmierczak - Kierownik Biura Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zapoznał zebranych z działalnością
ODR;
3. p.Wioletta Mecler - przedstawiciel Izby Rolniczej w Gnieźnie
przedstawiła działalność Izby w
2005r;
4. p.Maja Michalak - przedstawiciel Stowarzyszenia „Światowid”
omówiła sprawę programu wspierania inicjatyw obywatelskich na
rzecz wsi i terenów wiejskich. Ten
program grantowy skierowany jest

do fundacji, stowarzyszeń, organizacji charytatywnych i lokalnych
grup działania, takich jak np. rady
sołeckie i dotyczy dziedzin: oświaty, ochrony zdrowia (wraz z rehabilitacją), zachowania i odbudowy
dziedzictwa kulturowego. Kolejnym tematem posiedzenia było
zapoznanie się z planowanymi na
2006r. inwestycjami. Informację
na ten temat przedstawił p.Marian
Gadziński - Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta.
Posiedzenie było również okazją
do przedstawienia przez p. Elżbietę Jagielską - Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej informacji o nowych
regulacjach prawnych w systemie
świadczeń rodzinnych dla rolników. Sołtysi i inni zainteresowani
otrzymali pisemną informację na
ten temat i informację o ogólnopolskim telefonie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”.
(B.R.M.)

Narada z dyrektorami placówek oświatowych
W dniu 03.02.2006r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyła
się narada z dyrektorami placówek oświatowych.
Naradę prowadził Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie - Marian Gadziński. Głównym
tematem spotkania były sprawy
dotyczące wynagradzania pracowników niepedagogicznych w

no materiały z zakresu wynagradzania i czasu pracy nauczycieli.
W na r ad zie uczest nic zyl i:
1. Dyrektorzy Gimnazjum im. A.
Borysa w Witkowie - Pan Marian
Łukowski

W dniu 27 stycznia 2006r. odbyło się posiedzenie Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Witkowie.

Na spotkaniu z p. Alicją Wentland
- Dyrektorem Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji oraz p. St.
Antoszczyszynem - inspektorem
w Urzędzie GiM analizowano
środki finansowe zaplanowane na
dofinansowanie działalności sportowo-kulturalnej klubów sportowych i kół zainteresowań, na
2006r. Omówiono również plan
zajęć, w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
Kolejnym punktem posiedzenia

(B.R.M.)

„Przejrzysta Polska”
W związku z przystąpieniem Gminy Witkowo do programu
„Przejrzysta Polska” przypominamy, że w Urzędzie Gminy i Miasta
można zapoznać się i pobrać stosowne do rodzaju załatwianej
sprawy karty usług.
Karty znajdują się na poszczególnych stanowiskach pracy, na
korytarzu Urzędu (parter) oraz są
dostępne na stronie internetowej
www.witkowo.pl i w Biuletynie
Informacji Publicznej www.bip.
witkowo.pl. Urząd świadczy różnego rodzaju usługi administracyj-

placówkach oświatowych. Na
spotkaniu omówiono również:
sprawy dotyczące dowożenia
uczniów do szkół, plan doskonalenia nauczycieli na rok 2006, zapoznano się z Rozporządzeniem
Porządkowym Nr 1/06 Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2006r. w sprawie obowiązku
usuwania śniegu i lodu z budynków oraz innych obiektów budowlanych oraz omówiono i przekaza-

było spotkanie z działaczami kultury fizycznej, którzy zapoznali
członków Komisji z działalnością
reprezentowanych szkół,
Uczniowskich Klubów Sportowych
i Klubu Sportowego „Vitcovia”.
Ponadto Komisja dokonała oględzin budynku Przedszkola Miejskiego i przejętego przez gminę
budynku zlikwidowanego Przedszkola Wojskowego.

ne i społeczne dla mieszkańców.
Opracowane karty stanowią procedury tych usług i mają na celu
pomóc klientom Urzędu w załatwianiu ich spraw.
(B.R.M.)

2. W imieniu Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Mielżynie- Pani Urszula Potaś
3. Dyrektorzy Szkół Podstawowych: Jolanta Jakubas - Zawiślak,
Anna Pawluk i Zdzisław Bosacki,
4. Dyrektor Przedszkola Miejskiego - Ewa Skrzypska,
5. Inspektor Oświaty - Marzena
Polak
(M.P.)
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Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Witkowie
W dniu 30 stycznia 2006r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie.
Komisja dokonała kontroli sposobu rozpatrywania skarg wpływających do Urzędu Gminy i Miasta w
2005r. i kontroli działalności Świetlicy Środowiskowej (ocena pozy-

Przygotowania do XXVI
sesji Rady Miejskiej

tywna, bez uwag). Ponadto Komisja pozytywnie oceniła przygotowania do ferii zimowych i zapoznała się z działalnością Przedszkola Miejskiego, po przejęciu
obiektu zlikwidowanego Przedszkola Wojskowego.
(B.R.M.)

Rozpoczęły się przygotowania do
kolejnej, XXVI sesji Rady Miejskiej w Witkowie, planowanej na
dzień 24 lutego 2006r. Posiedzenia Komisji Rady, dla zaopiniowania tematów sesyjnych, odbędą
się w następujących dniach:
21 lutego - posiedzenie Komisji
Szkolnictwa, Kultury, Sportu i
Opieki Społecznej, 22 lutego posiedzenie Komisji Finansów i
Rozwoju
SpołecznoGospodarczego,
23 lutego - posiedzenie Komisji
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i

Przestrzegania Porządku Publicznego. Na sesji Rada Miejska wysłucha między innymi informacji o
działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta oraz sprawozdań z działalności stałych
Komisji Rady Miejskiej za 2005r.
Ponadto Rada m.in. zatwierdzi
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i odprowadzanie ścieków,
uchwali regulamin dot. dostarczania wody i odprowadzania ścieków, dokona zmian w budżecie
gminy i miasta na 2006.
(B.R.M.)

Klubu Honorowych Dawców Krwi w Witkowie
Zarząd Miejsko-Gminnego Klubu
Honorowych Dawców Krwi w
Witkowie zorganizował i przeprowadził w 2005 roku cztery akcje
poboru krwi. Akcje odbyły się w
miesiącach: marzec, czerwiec,
wrzesień i grudzień. Łącznie zebrano 67 950 ml tego bezcennego

leku jakim jest krew.
W roku 2006 planowane są również cztery akcje poboru krwi.
Pierwsza odbędzie się 11 marca
w świetlicy OSP w Witkowie.
Wszystkich chętnych serdecznie
zapraszamy!
Marian Goch

Nowe regulacje w systemie świadczeń rodzinnych
Ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.
U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2260 oraz Dz. U. z
2006 r. Nr 12 poz. 67) wprowadzono nowe
regulacje w systemie świadczeń rodzinnych.
Zmieniono definicję osoby samotnie wychowującej dziecko. Zgodnie z nową definicją osoba
samotnie wychowująca dziecko to panna,
kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca
w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba, że
wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego
rodzicem.
Osoba pobierająca świadczenia rodzinne
ma obowiązek niezwłocznie powiadomić organ
wypłacający świadczenia o każdej zmianie
mającej wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, a w szczególności o zmianie w liczbie
członków rodziny oraz o uzyskaniu dochodu.
Od stycznia 2006 r. za uzyskanie dochodu
uznaje się uzyskanie dochodu spowodowane
m. in. zakończeniem urlopu wychowawczego,
uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla
bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej z wyłączeniem pracy
wykonywanej na podstawie umowy o dzieło;
uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub
świadczenia przedemerytalnego, uzyskaniem
emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty
socjalnej. Renta przyznawana rolnikom w
związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego nie stanowi uzyskania dochodu w świetle przepisów o świadczeniach ro12

dzinnych.
Zmianie uległ także sposób ustalania
dochodu z gospodarstwa rolnego. Od 1 stycznia 2006 r. przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w
wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. nr 94, poz.
431, z późn. zm.). Zgodnie z obwieszczeniem
Prezesa GUS z dnia 28 października 2005 r.
miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w
2004 r. wyniósł 135,50 zł.
Roczny dochód z gospodarstwa rolnego
ustala się według wzoru:
12 x liczba hektarów przeliczeniowych
x 135,50 zł.
Jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka od 1 stycznia
2006 r. wynosi 1000,00 zł na dziecko. Miesięczny dochód uprawniający do otrzymania
tego dodatku nie może przekroczyć kwoty
504,00 zł na osobę w rodzinie.
Uchylono art. 25a ustawy, co powoduje, że osoby pobierające świadczenia rodzinne nie mają obowiązku przedkładania
w okresie do 15 marca 2006 r. oświadczenia o dochodzie rodziny uzyskanym w
2005 r.
W przypadku kontynuacji prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności (tj. zasiłku pielęgnacyjnego,
świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku do

zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego) prawo do
świadczeń będzie przysługiwać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, nie wcześniej jednak niż od
miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek o
kontynuację świadczenia rodzinnego.
Nowością w systemie świadczeń rodzinnych jest wprowadzenie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Świadczenie to przysługuje matce lub ojcu albo
opiekunowi prawnemu dziecka niezależnie od
ich dochodów. Jednorazową zapomogę przyznaje się z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Wysokość zapomogi to 1000,00 zł na
dziecko. Wniosek o wypłatę zapomogi składa
się w terminie trzech miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie
pozostawia się bez rozpatrzenia.
Do wniosku należy dołączyć: kopie dowodu osobistego rodziców dziecka, skrócony
odpis aktu urodzenia dziecka, oświadczenie
lub zaświadczenie stwierdzające, że jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka na
dane dziecko nie została wypłacona przez
inny podmiot.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych można składać w MiejskoGminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 1 (pokój nr
10).
(I.W.)

Wyniki z zebrań sprawozdawczo - wyborczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych

Na terenie gminy i miasta Witkowo działa siedem jednostek OSP,
które należą do stowarzyszenia - Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Najwyższą władzą OSP jest zebranie walne i to na nich członkowie z pośród siebie co 5 lat wybierają zarząd, komisję rewizyjną
oraz delegatów na Zjazd Gminy.
We wszystkich jednostkach OSP
zebrania przebiegały sprawnie, co
przyczyniło się do zakończenia
pierwszego etapu kampanii sprawozdawczej.
Koniec kadencji był sprzyjający
do zmian głównie prezesów, czyli
reprezentantów OSP i kierujących
całokształtem prac zarządu.
Wielce zasłużeni prezesi rezygnowali z dotychczasowych funkcji,
jednak pozostali w szeregach
swoich jednostek zobowiązując
się do doradztw i dalszej pracy.
Zmiany takie nastąpiły w OSP
Witkowo gdzie d-h Zygmunt
Schady i d-h Bronisława Drella
uznali, że kolej na młodszych, dla
których przez szereg kadencji byli
wzorem obowiązkowości i sumienności, a nade wszystko bezgranicznego oddania się sprawie
ochrony przeciwpożarowej.
Po wyborach zarząd OSP będzie
pracował w składzie:
prezes - Grzegorz Barański
wiceprezes -naczelnik - Stanisław
Olas
wiceprezes - Sebastian Zamiara
z-ca naczelnika - Marek Przybylski
sekretarz - Ryszard Jaworski
sk a r bn ik - E wa J an ick a Stejakowska
gospodarz - Jan Orchowski
Opiekunem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych został d-h Andrzej Barański.
W jednostce OSP Mielżyn d-h
Aleksander Gadziński długoletni

prezes, który wykazywał się skutecznością w podjętych zadaniach,
determinacją oraz dużą siłą woli,
również „odstąpił” kierownictwo.
Obecny zarząd OSP Mielżyn
prezes - Artur Dobrychłop
wiceprezes-naczelnik - Kazimierz
Reznerowicz
wiceprezes - Waldemar Kaźmierczak
z-ca naczelnika - Piotr Mikołajczak
sekretarz - Marian Gadziński
skarbnik - Marian Łukowski
członek zarządu - Paweł Lisiak
W jednostce OSP Skorzęcin prezes Tadeusz Juszczak pomimo
pełnienia funkcji przez jedną kadencję wykazał się wielkim zaangażowaniem w wykonywaniu zadań,

uzyskując dobre efekty, zawsze
gotowy do podjęcia nowych wyzwań
na rzecz OSP.
Jednak nie podjął się dalszego
przewodnictwa.
Obecny zarząd OSP Skorzęcin:
prezes - Zygmunt Krall
wiceprezes-naczelnik - Ryszard

Wawrzyniak
wiceprezes - Edmund Ćwikliński
z-ca naczelnika - Wojciech Wendland
sekretarz - Marian Krych
skarbnik - Grzegorz Nowaczyk
członek zarządu - Tadeusz Juszczak
W jednostce OSP Wiekowo d-h
Jan Roszkowiak prezes o wielkim
sercu oraz d-h Antoni Kurkowski
naczelnik - wzór skromności,
skuteczności i oddania, ustąpili
miejsc nowemu pokoleniu.
Obecny zarząd OSP Wiekowo:
prezes - Mariusz Janowicz
wiceprezes-naczelnik - Krzysztof
Kurkowski
sekretarz - Krzysztof Wiącek
skarbnik - Marek Pietrowski
członek zarządu - Antoni Kurkowski.

Zarząd OSP Gorzykowo:
prezes - Jan Balcerek
wiceprezes-naczelnik - Wojciech
Michałowski
sekretarz - Jerzy Kubasiak
skarbnik - Krzysztof Sesiuk
członek zarządu - Kazimierz

Buczkowski
Zarząd Zakładowej OSP Kołaczkowo:
prezes - Ryszard Orchowski
wiceprezes-naczelnik - Wiesław
Goll
sekretarz - Sławomir Bruch
skarbnik - Piotr Jędrzejewski
członek zarządu - Edwin Szkudlarski
Zarząd OSP Ruchocinek:
prezes - Henryk Krause
wiceprezes-naczelnik - Andrzej
Kobielski
sekretarz - Janusz Nowaczyk
skarbnik - Eugeniusz Czaplicki
członek zarządu - Izydor Kobielski
W zebraniach uczestniczyli też
zacni goście:
Poseł Tadeusz Tomaszewski
(czł. Prezydium Oddz. ZW ZOSP
RP w Poznaniu), Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski (prezes
Oddz. ZP ZOSP RP w Gnieźnie),
Wice-Starosta Telesfor Gościniak, Komendant Powiatowy PSP
w Gnieźnie - st. bryg. Waldemar
Janusz, opiekun gminy z ramienia KP PSP w Gnieźnie kpt. Bartosz Klich, radny powiatowy - Jan
Rasała, burmistrz Krzysztof Szkudlarek, zastępca burmistrza Marian Gadziński, radni, sołtysi, ks.
dr Marek Kowalczyk (Mielżyn),
dyrektor Szkoły Podstawowej w
Gorzykowie - Zdzisław Bosacki,
członkowie Prezydium Zarządu
M-G ZOSP w Witkowie - prezes
Jolanta Barańska, wice-prezes
Ryszard Orkowski, sekretarz
Marian Łukowski. W każdym
środowisku zebrania przebiegały
w niepowtarzalnej atmosferze.

(J.B.)
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Gminne Centrum Informacji
Gminne Centrum Informacji w Witkowie zaprasza zainteresowanych pracodawców do składania ofert
pracy, a osoby bezrobotne do umieszczania swoich
ogłoszeń o chęci podjęcia pracy. Oferty będą
umieszczane w „Kiosku z pracą”.
Oferty prosimy składać w Gminnym Centrum Informacji przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17a
(Budynek Biblioteki Publicznej), lub przesyłać pod
adres e-mail: gci@gci.witkowo.pl .

Ogłoszenie OKSiR
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie
zaprasza do nieodpłatnego korzystania
z czytelni internetowej w siedzibie
Ośrodka przy ul. Sportowej 15.
Godziny otwarcia czytelni:
Poniedziałek, środa i piątek od godz. 800 do godz. 1800
Wtorek i czwartek od godz. 800 do godz. 1500

Podziel się życiem
Akcja poboru krwi organizowana przez MiejskoGminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
odbędzie się 11 marca 2006r.w godz. 8.30-12.30
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej. Zapraszamy
wszystkich chętnych w wieku 18 do 65 lat. Zapraszamy również na stronę internetową MiejskoGminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w
Witkowie.

www.hdkwitkowo.republika.pl

Zachęcamy osoby
bezrobotne, oraz osoby
chcące podnosić swoje
kwalifikacje zawodowe do
korzystania
z darmowego dostępu do
Internetu
poniedziałek-sobota
w godzinach
od 8:00 do 18:00

Terminarz posiedzeń
I. Komisja Finansów
22 lutego (środa) godz. 10:00
II. Komisja Rolnictwa
23 lutego (czwartek) godz. 9:00
III. Komisja Szkolnictwa
24 lutego (piątek) godz. 9:30
V. Komisja Rewizyjna
27 lutego (poniedziałek) godz. 9:30
IV. Sesja Rady Miejskiej
28 lutego (wtorek) godz. 10:00

Dyżury Radnych
Dyżury Radnych
Rady Miejskiej w Witkowie
20 lutego Zenon Nowicki
27 lutego Grzegorz Kaźmierczak
6 marca Roman Popek
13 marca Grzegorz Kaźmierczak
Dyżury odbywać się będą w Urzędzie Gminy
i Miasta w Witkowie - pokój nr 23,
w godz. od 14:00 do 15:00.
Przewodniczący Rady Miejskiej pełni dyżury
w poniedziałki
w godz. od 14:00 do 15:00.

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe

Firma „Musielak”
Witkowo 62-230 ul. Dworcowa 22
tel. (061) 477-80-66
tel. kom. 606-814-848

Firma istnieje od 1938r. jesteśmy z wami
w najtrudniejszych chwilach od ponad 68lat
- Czynne całą dobę
- Trumny własna produkcja , duży wybór, gwarancja jakości
- Autokarawan -Transport na terenie gminy gratis
- Przewozy zwłok - pozwolenie cały kraj.
- Eksportacja z domów, mieszkań i szpitali
- Pełna obsługa na cmentarzu w czasie ceremonii pogrzebowej
- Nekrologi - Krzyże - Tabliczki na krzyże
- Załatwianie formalności urzędowych pogrzebowych.

Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny
Adres: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
62-230 Witkowo Ul. Gnieźnieńska 1
Zespół Redakcyjny: Elżbieta Kiełpińska, Marian Gadziński, Halina Koźniewska,
Anna Kwapich, Krzysztof Dziel, Wiesława Rudnicka.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
Niezamówionych materiałów i utworów redakcja nie zwraca.
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