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Jubileusz 100 - lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Aby wspólnie świę tować jubileusz,
członkowie największego i
najstarszego związku zawodowego
spotkali się w dniu 21.10.2005r. w
Klubie Garnizonowym.
Uroczystość swoją obecnością

zaszczycili również:
-Wiceprezes Zarządu Okręgu

Wielkopolskiego ZNP Włodzimierz
Minikowski,
-Wicestarosta Powiatu

Gnieźnieńskiego Telesfor
Gościniak,
-Burmistrz Gminy i Miasta

Witkowo Krzysztof Szkudlarek,
-Zastępca Burmistrza Gminy i

Miasta Witkowo Marian Gadziński.
Prezes Oddziału ZNP w Witkowie,
Anna Jędrzejczak, przypomniała
historię organizacji od tajnego
zjazdu nauczycieli w Pilaszkowie w
1905r. do chwili obecnej. Zwróciła
uwagę, że współczesność stawia
przed pracownikami oświaty ciągle
nowe wyzwania, którym muszą
sprostać. Wyraziła teżnadzieję, że
wspólne działania organizacji nie
dopuszczą do zmian jakie są
planowane w oświacie i w dążeniu
do celu związek uzyska poparcie
społeczeństwa, władz
samorządowych i wszystkich tych,
którym na sercu leży dobro
oświaty. Zacnemu jubilatowi
życzyła,aby nadal był organizacją
silną, zdecydowaną i walczącą o
wysoki poziom oświaty,
powszechny dostęp do edukacji
oraz o prawa pracowników i
związkowców,a wszystkim jego
członkom i pracownikom oświaty:
sukcesów i wytrwa łości w
wype łnianiu obowiązków
zawodowych oraz zdrowia i
wszelkiej pomyślności w życiu

osobistym. Podziękowała członkom
ZNP za to, że nadal pozostają w
jego szeregach, seniorom z Sekcji
Emerytów i Rencistów za aktywne
działanie, członkom Zarządu
Oddzia łu i prezesom Ognisk za
zaangażowanie, współkierowanie,
doradzanie, za przyjazną atmosferę
związkowego działania.
Podczas spotkania wielu cz łonków

ZNP zostało odznaczonych i
wyróżnionych.
- Za wieloletnią, wyróżniającąsię
pracę w ogniwach Złotą Odznakę
ZNP otrzyma ły koleżanki: Maria
Czarnecka i Bożena Golińczak.
- Odznakę za 50 lat przynależności
do ZNP otrzymali seniorzy:
Jadwiga Kankiewicz, Stanisława
Kiełczewska, Eugenia Kujawa,
Hanna Wiśniewska, Zdzisław
Skobejko.
- Okolicznościowym medalem z
okazji 100 - lecia za
zaangażowanie w realizacji zadań
statutowych ZNP wyróżnieni
zostali:
1. Czarnecka Maria
2. Dzieciuchowicz Halina
3. Grzesiak - Zakrzewicka Gizela

Oddział ZNP w Witkowie skupia w swoich szeregach 155 członków ze wszystkich placówek
oświatowych z terenu Gminy i Miasta.

4. Fałdzińska Janina
5. Flieger Alicja
6. Jackowska Anna
7. Jakubas - Zawiślak Jolanta
8. Jóźwiak Zbigniewa
9. Kaźmierczak Bolesława
10. Kneblewska Regina
11. Krupa - Radziszewska
Kazimiera
12. Łysiak Bożena
13. Mikołajewska Teodozja
14. Ogórek Barbara
15. Pałka Barbara
16. Pawluk Anna
17. Ptak Barbara
18. Rajska Bernarda
19. Rybarczyk Eugenia
20. Siedlarz Kazimiera
21. Skibicka Zenona
22. Skobejko Stanisława
23. Stejakowska Ewa
24. Szczerba Teresa
25. Szoszorek Wanda
26. Ściążko Bronisława
27. Tomczak Barbara
28. ZiobrowskiAntoni
29. Zwolińska Julita
30. Żalejko - Augustyn Halina

Odznaczenia imedale wręczali:
wiceprezes Zarządu Okręgu
Wielkopolskiego ZNP Włodzimierz
Minikowski i prezes OddziałuAnna

Jędrzejczak. Wraz z gratulacjami
wyróżnieni otrzymali kwiaty. W Ich
imieniu słowa podziękowania dla
Zarządu przekazała kol. Janina
Fałdzińska.
Następnie g łos zabrali zaproszeni
goście kierując do członków ZNP i
wszystkich pracowników oświaty
gratulacje i serdeczne życzenia. Na
ręce prezesa Oddziału przekazane
zosta ły pamiątkowe słowa i
wiązanki kwiatów.
Na zakończenie tej części
uroczystości kol. R. Kneblewska
zaprezentowała swój wiersz
napisany specjalnie na tę
okoliczność. Oto jego fragment:
„Szanowni Panowie oraz
Zacne Panie.
Dzisiaj uczcimy najznakomitszą
z dat.

Stąd nasze tutaj świętowanie:
ZNP kończy okrągłe 100 LAT !
Chlubną zapisali kartę
Nasi światli poprzednicy.
ONI wierzyli, że walczyć warto.
Ich zasług niepodobna zliczyć.
Chociaż ZWIĄZKOWI stuknęło
lat STO
JUBILAT dziarsko sobie poczyna.
Energicznie działa, jak mało kto,
I aktywne życie od nowa zaczyna
(…).
Razem występujmy, zawsze
solidarnie !
Zwierajmy szeregi w naszym ZNP.
Wówczas pozycja belfra
nie wypadnie marnie.

I nikt o nas bez nas nie zdecyduje.
Związek ci zapewni pełne
bezpieczeństwo
Niczymmuskularny, potężny
ochroniarz.
Mówi ł o tym w radiu dobitnie,
stanowczo
Prezes Zarządu Głównego pan
Sławomir Broniarz (…)”.
Kolejne godziny spotkania w tak
licznymgronie upłynęły na
rozmowach i wspólnej zabawie.

A. Jędrze jczak
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Gmina Witkowo po raz kolejny
uczestniczy a w tym wydarzeniu.
W 2005 roku w ramach kampanii
odby y si cztery konkursy indywi-
dualne „Co zrobisz gdy wy-
grasz?”, „Mierz wysoko”, „Jak
wypocz z trze wym umys em?”,
„Napisz do Dudka”. W ród laure-
atów w/w konkursów znale li si
przedstawiciele naszej gminy:
1. Ilona Blaszy ska ze Szko y
Podstawowej w Gorzykowie
2. Emilia Kozielska ze Szko y
Podstawowej w Gorzykowie
3. Dominika Ko odziejewska z
Zespo u Szkolno-Przedszkolnego
i Gimnazjum w Miel ynie
Natomiast w konkursie „ Ja w ród

innych” nagrodzono:
1. wietlic przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym i Gimnazjum w
Miel ynie
2. wietlic szkoln przy Szkole
Podstawowej Nr 3 w Witkowie.
Wymienieni laureaci otrzymali na-
grody wraz z dyplomami. Dodatko-
wo wszyscy wyró nieni otrzymali
nagrody ufundowane ze rodków
pochodz cych z Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwi zywania
Problemów Alkoholowych. Nagrody
zosta y wr czone na apelach szkol-
nych z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej przez Burmistrza i jego za-
st pc .

(M.P.)

Ogólnopolska kampania
„Zachowaj Trze wy Umys ”

Zako czy a si czwarta edycja ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj
Trze wy Umys ” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu.

Kultura

Na uroczysto  t zostali zapro-
szeni dostojni go cie: Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo p. K.
Szkudlarek, zast pca Burmistrza
p. M. Gadzi ski, nauczycielki
witkowskich przedszkoli p. J.
Gbiorczyk, I. Laciuga, dyrektor
szko y p. A. Pawluk, wicedyrektor
p. K. Radziszewska, grono peda-
gogiczne, przedstawiciele Rady
Rodziców, rodzice dzieci klas
pierwszych. Na twarzach pierw-
szoklasistów malowa o si sku-
pienie. Chcieli jak najlepiej odpo-
wiedzie na zadane pytania, aby

zda ten „pierwszy egzamin”.
Wed ug starszych kolegów wszy-
scy zdali go wy mienicie i mogli
z o y lubowanie, po którym
zostali pasowani i przyj ci do

grona uczniów Szko y Podstawo-
wej Nr 3 im. Lotnictwa Polskiego.
Pasowania dokona a p. dyrektor
A. Pawluk i wicedyrektor K. Ra-
dziszewska. Chc c jeszcze moc-
niej podkre li , e zas uguj na
miano ucznia pierwszoklasi ci
przedstawili krótk cz arty-
styczn . Zostaa ona nagrodzona
oklaskami przez zgromadzonych.
Zaproszeni go cie pogratulowali
najm odszym. Rada Rodziców,
Samorz d Uczniowski ufundowa-
li dzieciom drobne upominki. Na
zako czenie uroczysto ci go cie,

rodzice i uczniowie udali si na
s odki pocz stunek.

Tamara Sienkiewicz

Min o ju kilka tygodni od momentu, kiedy pierwszoklasi ci prze-
kroczyli próg naszej szko y. Przez ten czas wspólnie ze swoimi
wychowawczyniami T. Sienkiewicz i B. Nowak pilnie przygotowy-
wali si do ,,pierwszego egzaminu” jaki musieli zda , aby dost pi
zaszczytu ,,pasowania na ucznia”.

Uroczysto pasowania
na ucznia w „Trójce”

Nauczyciele sk adaj c lubowa-
nie, potwierdzali je w asnor cz-
nym podpisem. Odbieraj cym
lubowanie by Burmistrz Gminy i

Miasta - Krzysztof Szkudlarek,
który wr czy ka demu nauczycie-

lowi akt lubowania. Nauczyciela-
mi sk adaj cymi lubowanie byli:
Krzysztof Nowi ski - nauczyciel
Gimnazjum w Witkowie, Anna
Muszy ska - nauczyciel Gimna-
zjum w Witkowie, Dorota Fer c -
nauczyciel w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym i Gimnazjum w

Miel ynie, Gra yna Pud o - nauczy-
c i el w Zespo le S zko l no -
Przedszkolnym i Gimnazjum w
Miel ynie, Krzysztof Kosicki - na-
uczyciel w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym i Gimnazjum w

Miel ynie i Ma gorzata Fr ckowiak -
nauczyciel w Szkole Podstawowej
w Gorzykowie.
Na uroczysto ci obecni byli równie
dyrektorzy poszczególnych szkó .
Spotkanie zako czy o si wspóln
kaw .

(M.P.)

lubowanie Nauczycieli
W dniu Edukacji Narodowej w Urz dzie Gminy i Miasta odby o si
uroczyste lubowanie nauczycieli, którzy w dniu 21 lipca 2005r.
zdali egzamin i uzyskali stopie awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego.
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Dzie Nauczyciela w „Trójce”

Uroczysto rozpocz a si od
wys uchania specjalnego wyda-
nia „Dziennika Telewizyjnego”.
By on w ca o ci po wi cony
najnowszym informacjom z pokoi
nauczycielskich, korytarzy szkol-
nych, sal lekcyjnych oraz plotkar-
skich kuluarów uczniowskich.
Redakcja „Dziennika telewizyjne-
go” przekaza a humorystyczne
yczenia dla pedagogów z okazji

ich wi ta. Nast pnie pan wizyta-
tor W adys aw Dyscypli ski wraz
z asystentami poprowadzi
warsztaty dla nauczycieli na
temat supernowoczesnych me-
tod dydaktyczno - wychowaw-

czych stosowanych i sprawdzo-
nych w Ameryce. Asystenci za-
demonstrowali skuteczne metody
oddziaywania na percepcj  s u-
chow , wzrokow i ruchow .
Pokazano wiele interesuj cych
metod wykorzystuj c nast puj -
ce rekwizyty: obc gi, d uto, m o-
tek, m ynek, okulary oraz worek
ze specjaln odmian grochu.
Pedagodzy sami mogli si prze-
kona , e kondensator wiedzy i
s uchoszmatka nas czona po-
ka nym ilorazem inteligencji
czyni cuda. Po warsztatach
szkolnych aden nauczyciel nie
mia ju  w tpliwo ci, e polisen-

Dzie Edukacji Narodowej to dzie szczególny dla wszyst-
kich nauczycieli, a tak e pracowników administracji i ob-
s ugi. Z okazji tego wi ta w SP nr 3 w Witkowie odby si
uroczysty apel przygotowany przez uczniów klas V i VI pod
kierunkiem p. Jolanty Sztylc i p. Magdaleny Kazeckiej.

soryczne podej cie do problemu
uczenia przynosi nadspodziewa-
ne efekty. W tej nietypowej cz -
ci artystycznej znalaz a si rów-

nie propozycja dla nauczycieli

maj cych problemy wychowaw-
cze z uczniami. Zaproponowano

im przepis na idealnego ucznia.
Genialny wzór, na przemian
z ego ucznia w wiecznego geniu-
sza, zosta przekazany na r ce p.
dyrektor Anny Pawluk, by móg
zosta wdro ony w Szkole Pod-
stawowej Nr 3 w Witkowie. Wy-
st p uprzyjemni taniec „S o ca”
w wykonaniu m odszych uczniów.
Tego dnia nie mog o zabrakn
ciep ych, p yn cych z g bi serca
ycze , piosenek i kwiatów. Na

zako czenie apelu uczniowie
za piewali tradycyjne „Sto lat”, a
przedstawiciele SU wr czyli w a-
snor cznie wykonane ró yczki.
Arty ci zostali nagrodzeni grom-
kimi brawami. Wyst p zosta
przyj ty z humorem i u miechem.
Dodatkow atrakcj stanowi y
oryginalne stroje, rekwizyty i
dekoracja. Mamy nadziej , e ten
dzie pozostanie d ugo w pami -
ci dyrekcji, grona pedagogiczne-
go, wszystkich pracowników
szko y, go ci i uczniów.

M. Kazecka, J. Sztylc
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W ród zaproszonych go ci byli:
Burmistrz Gminy i Miasta Pan
Krzysztof Szkudlarek, proboszcz
naszej parafii Stanis aw Goc, eme-

rytowani nauczyciele, przedstawi-
ciele Rady Rodziców oraz rodzice.
Dzie ten by szczególn okazj
do wr czania nagród. Burmistrz

Krzysztof Szkudlarek poinformo-
wa o przyznaniu Nagrody Burmi-
strza Dyrektorowi Gimnazjum
Panu Marianowi ukowskiemu i

Wicedyrektor Pani Annie Boruta.
Nast pnie Dyrektor gimnazjum
wr czy nagrody nauczycielom i
pracownikom szko y, dzi kuj c im

za wzorow prac . W ród nagro-
dzonych znale li si nast puj cy
nauczyciele: Barszcz Jaros aw,
Bekas Arleta, B ach Urszula, Bo-
rys Irena, Chyba Jolanta, Firych
Miros awa, Knast Urszula, Mu-
szy ska Anna, Pluci ski Tomasz,
Skibicka Zenona, Scheffs Krysty-
na, Szczerba Teresa, Pa ka Bar-
bara, urawska Anna oraz pra-
cownicy szko y: Jankowski Euge-
niusz, Jankowska Marzena, Ja-
nowczyk Krzysztof, Jaworski Ry-
szard, Ka mierczak Jolanta,

Krawczyk Andrzej, Nowak Wan-
da. Po serdecznych yczeniach
z o onych nauczycielom zarówno
przez Pana Burmistrza, jak i Rad
Rodziców, Burmistrz Krzysztof
Szkudlarek wr czy Stypendium
Naukowe Burmistrza MiG Witko-
wa 12 uczniom gimnazjum, którzy
osi gn li najwy sze wyniki w
nauce w II semestrze roku szkol-
nego 2004/05 ( rednia ocen po-
wy ej 5,08). Wyró nieni gimnazja-
li ci w towarzystwie rodziców
odebrali stypendia wraz z ser-
decznymi gratulacjami. W sk ad

Koncert wdzi czno ci dla nauczycieli Gimnazjum im. Adama Borysa
Jak co roku bardzo uroczy cie obchodzono Dzie Edukacji Narodowej w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie. Dnia
13 pa dziernika 2005 r. o godz. 11.30 rozpocz a si uroczysto w naszym gimnazjum.

„uzdolnionej 12 ” wchodz :
Skrzypska Aleksandra, Sucholas
Joanna, Baczy ski Maciej, Filip-
czak Katarzyna, Popek Anna,
Owczarzak Jagoda, Krzewi ska
Katarzyna, Sesiuk Aleksandra,
Bobrowska Daria, Salska Marze-
na, S odowicz Joanna, Czempi -
ski Kamil.
W cz ci artystycznej nazwanej
„Koncertem Wdzi czno ci” dla
pedagogów i pracowników szko y
uczniowie kolejny raz udowodnili,
e potrafi efektywnie wspó pra-

cowa z nauczycielami. Przedsi -
wzi cie artystyczne utrzymane w
humorystycznym, lekkim stylu nie
nudzi o, lecz bawi o. Wyrazem
wdzi czno ci okaza y si równie
yczenia od Samorz du Uczniow-

skiego oraz r cznie wykonane
kartki z yczeniami i s odk nie-
spodziank . Na koniec Pan Dy-
rektor podzi kowa wszystkim za
udzia w uroczysto ci i zaprosi
go ci na pocz stunek.

Irena urawska
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S u temu wystawy starych foto-
grafii, ekspozycje pami tek ro-
dzinnych, konkursy wiedzy o
regionie, inscenizacje.
Niezwyk ym zainteresowaniem
ciesz si lekcje muzealne orga-
nizowane przez Muzeum Pierw-
szych Piastów na Lednicy. Rok
szkolny zaledwie si zacz , a ju
wzi o w nich udzia osiem klas.
Dzieci, na terenie skansenu w
Dziekanowicach, zapoznaj si z
kultur i zwyczajami naszych
przodków, realizuj ciekawe te-
maty, np. „Jak w dawnych cza-
sach dbano o higien ?”. Potem
udaj si do pracowni muzealnej.

„Pokocha Wielkopolsk ”

A tam czekaj fotografie o pracy
archeologów, skorupy garnków
sprzed tysi ca lat i oczywi cie
glina ceramiczna. Mo na lepi do
woli. Niestety, praca „garncarzy”
nie jest atwa. To, co wydaje si
proste, okazuje si dosy  skompli-
kowane. Tylko wyj tkowa zr cz-
no przynosi efekty.
Na koniec wpis do ksi gi pami t-
kowej, wspólne zdj cia i g owy
pe ne wra e .
Takie lekcje, to dopiero lekcje!-
zgodnie podsumowano zaj cia na
Lednicy.

Regionali ci z „dwójki”

Poznaj i pokochaj swoj Ma Ojczyzn - to cel wychowania regio-
nalnego realizowanego w witkowskiej „dwójce” od kilku lat.

spotka si po po udniu na wspól-
nej zabawie ni nudzenie si w
domu lub bezsensowne w ócze-
nie si po ulicach.
Aktywnie rok szkolny zacz y
dzieci z klas m odszych. Klasa
druga wyjecha a do Niechanowa
na zaj cia w terenie. W parku
dzieci uczy y si rozpoznawa
drzewa, zbiera owoce jesieni.
Poczu y blisko i zapach przyro-
dy. Zaj cia zako czy y si ogni-
skiem zorganizowanym przez
OHP w Niechanowie.
W klasie z zebranych materia ów
przyrodniczych powsta album
oraz prawie prawdziwe drzewo. Z
pomoc rodziców uczniowie
m odsi wybrali si do kina na film
„ Magiczna karuzela”. Na naszych
rodzicach mo emy polega w
ka dej sytuacji i dzi kujemy im za
to.
Z okazji Dnia Nauczyciela ucznio-
wie przygotowali bukiety z suszo-
nych traw, kwiatów i ró nych
ro lin zielnych. Bukiety wzi y

Dzia alno samorz du uczniowskiego w Gorzykowie
udzia w konkursie, wybrano naj-
pi kniejsze i wr czono nauczycie-
lom.
Nasi uczniowie maj ju pierwsze
sukcesy plastyczne i sportowe. W
konkursie gminnym pt. „Moja
rodzina” 30 uczniów ca ej szko y
otrzyma o nagrody rzeczowe
ufundowane przez Miasto i Gmin
Witkowo.
W VII biegach szkolnych zdobyli-
my dwa medale: srebrny Kasia

Rzepka z klasy 0, br zowy Kamila
Antczak z klasy II oraz dwa dyplo-
my za 4 m-ce Bartek Zamolski z
klasy II i 5 m-ce Jakub Bartczak z
klasy IV.
27 pa dziernika do szko y w Go-
rzykowie zawita misjonarz. Opo-
wiedzia dzieciom o swojej pracy o
yciu Pigmejów, o problemach

dzieci na misjach. Na zako cze-
nie spotkania misjonarz podaro-
wa pami tk -obraz wykonany
przez niepe nosprawnego Pigme-
ja i wpisa si do skrzyde motyli
pami tkowej kroniki.

Beata Prusinowska

W tym roku szkolnym bardzo aktywnie rozpocz swoj dzia alno
samorz d uczniowski. We wrze nu zorganizowali Dzie Ch opca.
Ka dy ch opak oraz Pan dosta  s odki upominek oraz kartk z y-
czeniami. Po po udniu zorganizowano dyskotek , na której odby y
si wybory misstera szko y.

Na pocz tku pa dziernika Samo-
rz d Uczniowski zorganizowa

wi to Pieczonego Ziemniaka.
Przygotowano ognisko, w którym
upieczono ziemniaki. wi to od-
by o si w atmosferze sportowej.
By o „sadzenie ziemniaków”,
przeci ganie liny, wy cigi i zbiera-
nie ziemniaków na czas. Ka da
klasa otrzyma a nagrod . Dzieci
mog y wzi udzia w zaj ciach
plastycznych i malowa ziemnia-
czanego ludka lub napisa wiersz
o ziemniakach. Prezentacja na-
st pi a przy ognisku przy degusta-
cji pieczonych kie basek i ziem-
niaków. Uroczysto ta zago ci a
na sta e w kalendarzu imprez
szkolnych.
13 pa dziernika to dzie wa ny i
odpowiedzialny dla przedstawicie-
li Samorz du Uczniowskiego. W
przygotowaniach do wi ta Edu-

kacji Narodowej bior udzia
wszyscy uczniowie. Przygotowa-
no weso inscenizacj o yciu,
troskach i rado ciach nauczycieli.
By y yczenia, piosenki oraz pi k-
ne herbaciane ró e ufundowane
przez Samorz d Uczniowski. W
tym dniu odbywa si równie
wi to Pierwszaków. Po raz

pierwszy wyst puj na scenie,
sk adaj lubowanie i dyrektor
pasuje ich na uczniów Szko y
Podstawowej w Gorzykowie. W
ten uroczysty dzie nie zabrak o
go ci, rodziców i przedstawiciela
UGiM.
Pa dziernik po egnali my wi -
tem Halloween. Zorganizowano
konkursy straszyde , czarownic,
dyniog owych. Dzieci bawi y si
weso o przy d wi kach muzyki
dyskotekowej. Zdaniem Samorz -
du Uczniowskiego przyjemnie jest

Nasz udzia polega na prezenta-
cji prac plastycznych z poszcze-
gólnych placówek o wiatowych z
terenu naszej gminy w Miejskim
O rodku Kultury w Gnie nie.
W zwi zku z tym og oszony zosta
Gminny Konkurs Plastyczny w
nast puj cych tematach i katego-
riach wiekowych:
1. „Mój tata” lub „Moja mama” -
klasy I-III
2. „Mój dom rodzinny” - klasy IV-VI
3. Plakat „gnie nie skie Dni Rodzi-
ny” lub „Drzewo genealogiczne
mojej rodziny” - gimnazjum
Do Urz du Gminy i Miasta wp y-
n y prace nast puj cych
uczniów:
I. Szko a Podstawowa Nr 2 w
Witkowie
1. Blanka Sobczak
2. Katarzyna Sobczak
3. Weronika Szyma ska
4. Sylwia Zawada
5. Wiktoria Blaszy ska
II. Szko a Podstawowa w Gorzy-
kowie
1. Jakub Bartczak
2. Patryk Nowaczyk
3. aneta Rzepka
4. Maciej Wo niak
5. Karol B aszy ski
6. Rafa  Kasprzyk
7. Monika Krzy anowska

Dni Rodziny Gniezna i Powiatu

8. Daniel Michalski
9. Monika Kierzek
10. Marcin Kasprzyk
11. Dawid Nowaczyk
12. Dawid Ka mierczak
13. Julita Michalska
14. Paulina Kasprzyk
15. Monika Marciniak
16. Marcin Antczak
III. ZSPiG w Miel ynie
1. Patryk Musielak
2. Robert Kapela
3. Ma gorzata Matuszewska
IV. Gimnazjum w Witkowie
1. Karolina Dobrasz
2. Lena Matyjasik
3. Micha  Kozanecki
4. Maciej Baczy ski
5. Natalia Micho
Gminna Komisja Profilaktyki i
Rozwi zywania Problemów Alko-
holowych, która by a g ównym
organizatorem w/w konkursu na
terenie naszej gminy postanowi a
nagrodzi wszystkie prace. Na-
grody dla w/w uczniów zosta y
wr czone na apelach szkolnych z
okazji Dnia Edukacji Narodowej
przez Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowo Krzysztofa Szkudlarka i
przez zast pc Burmistrza Maria-
na Gadzi skiego.

(M.P.)

Podobnie jak w ubieg ym roku tak i w tym Urz d Gminy i Miasta w
Witkowie w czy si do obchodów Dni Rodziny Gniezna i Powiatu
Gnie nie skiego, których g ównym organizatorem jest Katolickie
Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.
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Po dobrym starcie, os abiona
przez kontuzje Witkowska dru y-
na ponios a kilka pora ek, prze-
grywaj c pechowo w ostatnich
minutach, albo w doliczonym
czasie gry. Na czele tabeli upla-
sowali si Unia Swarz dz, która
w dziesi ciu spotkaniach zdoby a
25 punktów, wygrywaj c 8 me-

Kontuzje i pech…
Kontuzje i pech, prze laduj seniorów Vitcovii, graj cych w po-
zna skiej klasie okr gowej, grupa wschodnia.

czy, 1 remisuj c i 1 przegrywaj c.
8 punktów mniej posiada Lechita
K ecko, „wiecznie” drugi zespó ,
posiadaj cy najwi cej strzelonych
goli (przeci tnie trzy w ka dym
meczu). Do ko ca rundy jesien-
nej, pozostay do rozegrania trzy
kolejki. Aktualna tabela przedsta-
wia si nast puj co:

Sport

W roku 2004/2005 w klasyfikacji
na najbardziej usportowion szko-

województwa wielkopolskiego -
Gimnazjum w Witkowie zaj o
wysokie VII m-ce na 370 szkó .
Kolejny rok rozpocz si z jesz-
cze wi kszymi sukcesami. W
Mistrzostwach Powiatu Gnie -

nie skiego w sztafetowych bie-
gach prze ajowych prym potwier-
dzili zarówno ch opcy jak i dziew-
cz ta zdobywaj c bez dyskusyj-
nie I m-ce. Dominacj sw poka-
zali w Finale Wojewódzkim zdo-
bywaj c: ch opcy z ote medale, a
dziewcz ta br zowe. Sk ady dru-
yn

Sukcesy Lekkoatletyczne
Gimnazjum w Witkowie

W dniu 18.10.2005r. Mistrzostwo Wielkopolski zdoby a dru yna
ch opców 10 x 1000 m w sztafetowych biegach prze ajowych
w Racocie.

Dziewcz ta:
Anita Szcze niak, Ewa Zdrojew-
ska, Klaudia Kijewska, Kamila
Pankowska, Kamila Krzewi ska,
Marika Cie licka, Mariola Cie lic-
ka, Ma gorzata Soppa, Karolina
Musielak, Ewelina Piniarska, Jo-
anna Sucholas .

Ch opcy:
Bartosz Chmielewski, Kamil Sar-
nowski, Mateusz Radecki, Cezary
Szelejewski, Bartosz Zaryczny,
Grzegorz Szreyman, Robert Zi -
bi ski, Szymon Marsza ek, Jakub
St pie , Adrian Wucki, Damian
Góralski.

(P.P.)

1.1. Unia Swarz dzUnia Swarz dz 1010 2525 28 : 828 : 8
2.2. Lechita K eckoLechita K ecko 1010 2424 30 : 1030 : 10
3.3. Piast KobylnicaPiast Kobylnica 1010 1919 20 : 1520 : 15
4.4. K os Zaniemy lK os Zaniemy l 1010 1919 17 : 1517 : 15
5.5. Grom PlewiskaGrom Plewiska 1010 1818 23 : 723 : 7
6.6. Lipno St szewLipno St szew 1010 1717 18 : 1418 : 14
7.7. Lechia KostrzynLechia Kostrzyn 1010 1616 21 : 1321 : 13
8.8. Kotwica KórnikKotwica Kórnik 1010 1515 12 : 1012 : 10
9.9. Stella LuboStella Lubo 1010 1111 10 : 2910 : 29

10.10. GKS Gu towyGKS Gu towy 1010 99 12 : 2112 : 21
11.11. KS apuchowoKS apuchowo 1010 88 15 : 2515 : 25
12.12. Vitcovia WitkowoVitcovia Witkowo 1010 77 14 : 2414 : 24
13.13. TPS Winogrady PoznaTPS Winogrady Pozna 1010 66 13 : 2213 : 22
14.14. Zjednoczeni TrzemesznoZjednoczeni Trzemeszno 1010 66 7 : 277 : 27

Dariusz Roamer
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W turnieju wzi li udzia ch opcy z
7 oddzia ów klasowych. 6 klas z
Gimnazjum w Witkowie oraz 1
klasa z Gimnazjum w Miel ynie.
Rozgrywki mia y wi c rang gmin-
nych. Nad sprawnym przebiegiem
imprezy czuwali nauczyciele wy-
chowania fizycznego z Gimna-

zjum w Witkowie. Uroczystego
otwarcia imprezy dokona Zast p-
ca Burmistrza Gminy i Miasta w
Witkowie - Marian Gadzi ski.
Pierwszy „kop” pi ki nale a te do
niego. Po nim zacz a si ostra,
ale w duchu „fair play” rywaliza-
cja. Zespo y podzielone zosta y
na dwie grupy. W których grano
systemem „ ka dy z ka dym”. W
grupie pierwszej znalaz y si
klasy: I b, I c, I g oraz I z Gimna-
zjum w Miel ynie. W grupie dru-
giej znalaz y si : I e, I a i I f. Do

pó fina ów awansowa y zespo y,
które zaj y pierwsze i drugie
miejsce w grupie. W pierwszym
pó finale spotka y si zwyci zca
grupy I - I c z drug dru yn gru-
py II - I f. W drugim zwyci zca
grupy II - I e z drug dru yn
grupy I - I b. W meczu o 5 miejsce
Miel yn pokona I a w stosunku
3:0. Przegrani z pó fina ów I e i I f
zagrali o trzecie miejsce w turnie-
ju. Wygra a klasa 1 e 4:0. W wiel-
kim finale zagra y klasy I b z I c.

Zmagania „pierwszaków”

Klasa I c wygra a 2:1 i zosta a
zwyci zc turnieju. Sk ad zwy-
ci zców I c: Kamil Szczepa ski,
Robert Smu kiewicz, Jakub Mo-
skal, Jakub Wojciechowski, Wal-
dek Kwa niewski., Mateusz Kap-
tur, Radek Uhornicki. Drugie
miejsce I b: Grzegorz Szreyman,

Krystian Zió kiewicz, Dawid Le-
wandowski, Tomasz Starczewski,
Arkadiusz Przydryga, Micha
Perlicki, Bartosz Zaryczny. Trze-
cia lokata I e: Piotr Rzetelski,
Jakub Marciniak, Patryk Sieniu ,
Adrian Wucki, Damian Góralski,

ukasz Bartkowiak, Mateusz
Drella, Dawid Rachmajda. Najlep-
szym zawodnikiem turnieju zosta
wybrany Damian Góralski z I e., a
najlepszym bramkarzem Arka-
diusz Przydryga. Pierwszy otrzy-
ma zegarek, drugi torb sporto-

w . Ponadto najlepsze zespo y
otrzyma y puchary. Wszystkie
ekipy dosta y dyplomy oraz na-
grody rzeczowe. Pi ki no ne i
koszykowe otrzymay Gimnazjum
w Witkowie oraz Gimnazjum w
Miel ynie. Nagrody ufundowali:
Firma Janusza Dajw owskiego,
we wspó pracy z firm De Die-
trich, Zak ady Chemiczne „Lubo ”
oraz UGiM w Witkowie i Gimna-
zjum w Witkowie.

(P.P.)

W Indywidualnych Mistrzostwach
Powiatu w Gnie nie najlepiej
spisali si uczniowie ze SP 2:
Karolina Stranc I miejsce , Karol
Kral II miejsce, And elika Dzi cie-
lak V miejsce. SP 3: Natalia Ja-
worska II miejsce, Zió kowski
Adrian III miejsce, ysiak Tomasz
I miejsce, Zió kowski Patryk III
miejsce, Binkiewicz Bartosz IV
miejsce. W Mistrzostwach Powia-
tu Sztafet wygra a SP 2, a trzecie
miejsce zaj a SP 3. W finale
wojewódzkim sztafet w Racocie
bardzo dobre miejsce VI w ród
blisko 40 sztafet zaj a SP 2.
Sk ad III sztafety w powiecie SP
3: Natalia Jaworska, Izabella

Binkiewicz, Martyna Chmielew-
ska, Miriam Laciuga, Ola Mat-
czak, Adrian Zió kowski, Patryk
Zió kowski, Micha Han, Tomasz
ysiak, Bartosz Binkiewicz i Mar-

cin Pankowski. Sk ad VI sztafety
w województwie: Zuzanna wi-
niarska, Karolina Stranc, Julita
Paw owska, Karolina Mielcarek,
Jagoda Koz owska, Dominika
Bobrowska, Karol Kral, Szymon
Marciniak, Pawe Trzci ski, Wi-
told Kaptur, Jakub Nowak, Hu-
bert Gruszczy ski. Opiekunami
m odych lekkoatletów byli El bie-
ta Cie licka z SP 2 oraz Jan
Nowaczyk i Andrzej Laciuga z
SP 3.

W ostatnim czasie nasze Szko y Podstawowe nr 2 i 3 w Witkowie
bra y udzia w kilku zawodach lekkoatletycznych w biegach prze a-
jowym. Sukcesy odnie li zarówno indywidualnie jak i dru ynowo.

Sukcesy Podstawówki
W minion sobot w hali sportowej witkowskiego Gimnazjum odby
si II Integracyjny Turniej Halowej Pi ki No nej klas I Gimnazjum z
terenu gminy i miasta Witkowo. Organizatorami turnieju byli UKS
„Iskra”, Gimnazjum im. A. Borysa i UGiM w Witkowie.

Uczniowie Szko y Podstawowej
Nr 2 w Witkowie uplasowali si na
bardzo wysokich miejscach:
II miejsce
Karol Kral kl. VI
III miejsce
Katarzyna Kiestrzy ska kl. IV
IX miejsce
Zuzanna winiarska kl. VI
XII miejsce
Karolina Stranc kl. VI
XII miejsce
Jagoda Koz owska kl. V
XIII miejsce
Dominika Bobrowiska kl. V
Przy tej okazji zosta y wr czone
puchary szko om za zdobycie od I
do VI miejsca w Mistrzostwach
Wielkopolski LZS w Indywidual-
nych Biegach Prze ajowych w
roku szkolnym 2004/2005. Szko a
Podstawowa nr. 2 w Witkowie
zdoby a dru ynowo Mistrzostwo
Wielkopolski LZS w Indywidual-
nych Biegach Prze ajowych. Przy

Mistrzostwa Wielkopolski LZS
13 pa dziernika 2005 r. w erkowie odby si 1 rzut Mistrzostw
Wielkopolski LZS w indywidualnych biegach prze ajowych.

tym uczniowie naszej szko y re-
prezentowali Gmin Witkowo
zdobywaj c równie I miejsce na
forum Wielkopolski.
18 pa dziernika 2005 roku odby y
si mistrzostwa Wielkopolski LZS
w sztafetowych biegach prze ajo-
wych. Szko a Podstawowa Nr. 2
w Witkowie wywalczy a VI miejsce
reprezentuj c przy tym Gmin
Witkowo i Powiat Gniezno.
Sk ad sztafety:
Zuzanna winiarska kl. VI
Karolina Stranc kl. VI
Julita Paw owska kl. VI
Karolina Mielcarek kl. VI
Jagoda Koz owska kl. V
Dominika Bobrowiska kl. V
Karol Kral kl.VI
Szymon Marciniak kl. V 
Pawe Trzci ski kl. VI
Hubert Gruszczy ski kl. VI
Jakub Nowak kl. VI
Witold Kaptur kl. VI

(P.P.)
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Pan Marian Gadzi ski Z-ca Bur-
mistrza przedstawi informacj z
realizacji wniosków zg oszonych
przez cz onków Komisji na po-
przednich posiedzeniach komi-
sji.Ponadto zaproszeni na posie-
dzenie Komisji dyrektorzy szkó

podstawowych i gimnazjów przy-
bli yli cz onkom Komisji problemy
wychowawcze dzieci i m odzie y
w szko ach na terenie naszej
gminy.
Zapoznano si z potrzebami re-

Posiedzenie Komisji Szkolnictwa,
Kultury, Sportu i Opieki Spo ecznej
Rady Miejskiej.

montowymi placówek o wiato-
wych w 2006 r.
Zaproszona na posiedzenie Ko-
misji pani Alicja Wentland - Dy-
rektor O rodka Kultury, Sportu i
Rekreacji w Witkowie przedstawi-
a plan dziaania O rodka na

2006 r., zapozna a z zestawie-
niem przychodów i kosztów
O rodka od stycznia do ko ca
wrze nia br. Omówi a te plan w
zakresie remontów w 2006 r.

(B.R.M.)

24 pa dziernika 2005 r. w sali nr 1 Urz du Gminy i Miasta w Witko-
wie odby o si kolejne posiedzenie Komisji Szkolnictwa, Kultury,
Sportu i Opieki Spo ecznej Rady Miejskiej.

 Informacje

 Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Wnioski, które wp yn y do Urz du Gminy i
Miasta zosta y zaopiniowane przez Komisj w
sk adzie:
1. Przedstawiciel organu prowadz cego - Pan
Marian Gadzi ski

2. Zast pca Przewodnicz cego Komisji Szkol-
nictwa, Kultury, Sportu i Opieki Spo ecznej
Rady Miejskiej - Pan Zenon Nowicki
3. Prezes Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego
Zarz d Oddzia u Gminy i Miasta w Witkowie -

Zgodnie z regulaminem okre laj cym kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
do dnia 30 wrze nia 2005r. dyrektorzy placówek o wiatowych i organizacje zwi zkowe
mogli sk ada wnioski o nagrod Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.

Pani Anna J drzejczak
W przeddzie Dnia Edukacji Narodowej Bur-
mistrz Gminy i Miasta zaprosi i wr czy nagro-
d nast puj cym, zas u onym nauczycielom:
1. Pani Barbarze Nowakowskiej - Zespó
Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum w Miel y-
nie
2. Pani Ma gorzacie Gadzi skiej - Zespó
Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Mie-
l ynie
3. Pani Marzenie Lema czyk - Szko a Podsta-
wowa Nr 2 w Witkowie.
4. Pani Marii Kurczewskiej - Szko a Podstawo-
wa Nr 2 w Witkowie.
5. Pani Annie Pawluk - Dyrektor Szko y Pod-
stawowej Nr 3 w Witkowie.
6. Panu Marianowi ukowskiemu - Dyrektor
Gimnazjum w Witkowie.
7. Pani Annie Boruta - Wicedyrektor Gimna-
zjum w Witkowie.
8. Panu Zdzis aw Bosacki - Dyrektor Szko y
Podstawowej w Gorzykowie.
W czasie tego spotkania Burmistrz przekaza
gratulacje i yczenia. Podzi kowa nauczycie-
lom za zaanga owanie, efektywn , twórcz i
odpowiedzialn prac .

(M.P.)

Pomoc ywno ciowa z
Wielkopolskiego Banku ywno ci
dla mieszka ców naszej gminy 

Tym razem przywieziono wszyst-
kie produkty: tj. mleko, m k , ry ,
sery topione i ó te oraz makaron.

ywno wydawano z magazynu
GS w Witkowie przy ul. Dworco-
wej.
W pierwszym dniu 7.10.2005r.

wydawano drug cz ywno ci
(m k , makaron, ry ) rodzinom,
które w lipcu otrzyma y mleko i
sery.
Od dnia 10.10.2005r. pomoc yw-
no ciow otrzymywa y rodziny i
osoby tak jak za pierwszym ra-
zem wskazane przez „Promyk” i

O rodek Pomocy Spo ecznej w
Witkowie.

cznie rozdysponowano oko o
67,17 ton ywno ci dla 612 rodzin,
co stanowi 17% ogó u gospodarstw
domowych z naszego terenu.
Równie i tym razem ywno przy-

wioz a nieodp atnie Hurtownia Lech-
pol z Witkowa oraz Jednostka Woj-
skowa 32-93 z Powida, a pomiesz-
czenia magazynowe udost pni a
GS Witkowo.
Za okazan pomoc serdecznie
dzi kujemy.

(E.J.)

W dniu 5 pa dziernika 2005r. dotar a do Witkowa druga cz yw-
no ci z Wielkopolskiego Banku ywno ci w Poznaniu.
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Komisja dokonaa nast puj cych
kontroli: kontroli ci galno ci
podatków i op at lokalnych; kon-
troli finansowej O rodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Witkowie za
III kwarta y br.; kontroli realizacji
wydatków w dziale „Kultura fi-
zyczna, sport masowy” i dzia al-

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Witkowie

no ci Uczniowskich Klubów Spor-
towych za III kwarta y br. Komisja
zapozna a si ponadto z przedsta-
wion przez p.Mariana Gadzi -
skiego - Zast pc Burmistrza -
informacj o realizacji wniosków,
zg oszonych przez Komisj w
bie cym roku.

(B.R.M.)

W dniu 19 pa dziernika 2005r. odby o si posiedzenie
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie.

W posiedzeniu uczestniczyli: pani
Maria Dykszak - Prezes Spó -
dzielni Kó ek Rolniczych w Witko-
wie, pan Kazimierz Zamiar - Pre-
zes Gmi nnej S pó dz i e ln i

„Samopomoc Ch opska” w Witko-
wie, pan Adam Rydlewicz - Dy-
rektor Banku Spó dzielczego i
pani Emilia Salska - Pe nomocnik
Zarz du Banku Spó dzielczego w

Witkowie. Zaproszeni go cie omó-
wili bie ce funkcjonowanie repre-
zentowanych instytucji. Ponadto w
posiedzeniu uczestniczy pan
Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz

Gminy i Miasta, który poinformowa
o realizacji zada prowadzonych na
terenie miasta i gminy.

(B.R.M.)

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony 
rodowiska i Przestrzegania Porz dku

Publicznego Rady Miejskiej w Witkowie 
31 pa dziernika 2005 r. w sali Ochotniczej Stra y Po arnej w
Witkowie odby o si kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa,
Ochrony rodowiska i Przestrzegania Porz dku Publiczne-
go Rady Miejskiej.

Komisja zapozna a si ze zg o-
szonymi przez So ectwa i Osiedla
propozycjami zada do bud etu
gminy i miasta na 2006r. oraz z
informacj dotycz c dowozów
uczniów do szkó . W zwi zku z
tym, e uczniowie doje d aj cy
do szkó musz bardzo wczesne
wstawa , Komisja zg osi a wnio-
sek o rozwa enie mo liwo ci
przesuni cia godziny rozpoczyna-
nia zaj lekcyjnych w szko ach w
szko ach. Nast pnie wys uchano
informacji p.Janiny Fa dzi skiej -

Posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju 
Spo eczno-Gospodarczego
Rady Miejskiej w Witkowie

dyrektora Zespo u Szkolno-
Przedszkolnego i Gimnazjum w
Miel ynie i p.Mariana ukowskie-
go - dyrektora Gimnazjum w Wit-
kowie o sytuacji finansowej tych
placówek o wiatowych. Komisja
wys ucha a równie informacji
p.Gertrudy Polak - Skarbnika
Gminy i Miasta o realizacji bud e-
tu gminy i miasta za III kwarta y
2005r. Sytuacj finansow ww.
szkó oraz wykonanie bud etu
gminy i miasta za III kwarta y
oceniono pozytywnie.

(B.R.M.)

W dniu 28 pa dziernika 2005r. odby o si posiedzenie Ko-
misji Finansów i Rozwoju Spo eczno-Gospodarczego Rady
Miejskiej w Witkowie.

Wyniki wyborów na Prezydenta w gminie Witkowo z dnia 23.10.2005r. 
Obwody-kandydaci SP Nr 3 SP Nr 2 UGiM Soko owo Ruchocinek Gorzykowo Miel yn Gimnazjum ZSP Razem

Uprawnieni 1558 1598 1319 677 676 707 774 1149 2002 10460
Oddano g osów 732 814 624 399 324 271 394 652 1037 5247
G osów wa nych 712 796 619 396 320 270 388 638 1022 5161

G osów niewa nych 20 18 5 3 4 1 6 14 15 86
Kaczy ski L. 284 334 452 311 231 207 310 360 604 3093
Tusk D. 428 462 167 85 89 63 78 278 418 2068

Razem 712 796 619 396 320 270 388 638 1022 5161
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Z pozyskanego przez Burmistrza GiM w Witkowie
dofinansowania ze róde  zewn trznych, utworzono

dla spo eczno ci lokalnej

Gminne Centrum Informacji
GCI - bezp atny punkt dost pu do najnowszych us ug
teleinformatycznych, dla osób bezrobotnych oraz osób

chc cych podnosi  swoje kwalifikacje i  umiej tno ci.
GCI mie ci si przy ul. Powsta ców Wlkp. 17 a

Zapraszamy od poniedzia ku do soboty
w godzinach od 800 do 1800

Informacje o zadaniach i dzia alno ci GCI
s dost pne na stronie internetowej

www.gci.witkowo.pl
GMINNE CENTRUM INFORMACJI POWSTA O DZI KI DOFINANSOWANIU PRZEZ MINISTERSTWO

GOSPODARKI I PRACY W RAMACH PROGRAMU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ABSOLWENTÓW
„PIERWSZA PRACA”

http://www.gci.witkowo.pl


12

SO - Sprawy Obywatelskie i USC
Karta nr SO/1 - dot. wydania decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców
cz ci A
Karta nr SO/2 - dot. wymeldowania z pobytu sta ego
Karta nr SO/3 - dot. wymeldowania pobytu czasowego
Karta nr SO/4 - dot. zameldowania na pobyt czasowy
Karta nr SO/5 - dot. zameldowania na pobyt sta y
Karta nr SO/6 - dot. nadania dziecku nazwiska m a matki
Karta nr SO/7 - dot. o wiadczenia o uznaniu dziecka
Karta nr SO/8 - dot. o wiadczenia o zmianie imienia dziecka
Karta nr SO/9 - dot. powrotu po rozwodzie do nazwiska noszonego
przed zawarciem ma e stwa
Karta nr SO/10 - dot. rejestracji zgonu
Karta nr SO/11 - dot. sporz dzenia aktu ma e stwa zawartego przed
duchownym
Karta nr SO/12 - dot. sprostowania oczywistego b du pisarskiego w
akcie stanu cywilnego
Karta nr SO/13 - dot. ustalenia i odtworzenia aktu stanu cywilnego
Karta nr SO/14 - dot. uzupenienia akt stanu cywilnego
Karta nr SO/15 - dot. wpisania do polskich ksi g aktu stanu cywilnego
sporz dzonego za granic
Karta nr SO/16 - dot. wydania dowodu osobistego dla osoby ma olet-
niej
Karta nr SO/17 - dot. wydania dowodu osobistego
Karta nr SO/18 - dot. wydania pierwszego dowodu osobistego osobie,
która uko czy a 18 lat
Karta nr SO/19 - dot. wydania za wiadczenia o kradzie y, zagubieniu
dowodu osobistego
Karta nr SO/20 - dot. wydawania dokumentów z ksi g stanu cywilnego
i potwierdzenie danych osobowych
Karta nr SO/21 - dot. wydawania dowodów osobistych w przypadku
zmiany danych
osobowo--adresowych, zniszczenia, utraty lub up ywu terminu wa no ci
(po10 latach)
Karta nr SO/22 - dot. za wiadczenia o braku okoliczno ci wy czaj -
cych zawarcia
ma e stwa (ma e stwa konkordatowe)
Karta nr SO/23 - dot. zawarcia zwi zku ma e skiego (przed Kierowni-
kiem Urz du Stanu Cywilnego)
Karta nr SO/24 - dot. zg oszenia urodzenia dziecka

FN - Finansowo Bud etowy
Karta nr FN/1 - dot. wydanie za wiadczenia o wielko ci gospodarstwa
rolnego
Karta nr FN/2 - dot. wydanie za wiadczenia o przychodowo ci z go-
spodarstwa rolnego
Karta nr FN/3 - dot. wydanie decyzji w sprawie umorzenia zaleg o ci
podatku rolnego i le nego
Karta nr FN/4 - dot. wydanie decyzji w sprawie umorzenia zaleg o ci
podatku od nieruchomo ci oraz umorzenia zaleg o ci, roz o enia na
raty, odroczenia terminu p atno ci podatku od rodków transportowych
Karta nr FN/5 - dot. za wiadczenie o nie zaleganiu w podatkach lub
stwierdzaj ce stan zaleg o ci

Karta nr FN/6 - dot. pobór op aty skarbowej od weksli
Karta nr FN/7 - dot. decyzja w sprawie roz o enia na raty, odroczenia
terminu p atno ci podatku od nieruchomo ci
Karta nr FN/8 - dot. decyzja w sprawie roz o enia na raty, odroczenia
terminu p atno ci podatku rolnego i le niczego

OR - Organizacyjny
Karta nr OR/1 - dot. wydania za wiadczenia o wpisie do ewidencji
dzia alno ci gospodarczej
Karta nr OR/2 - dot. wydania za wiadczenia o zmian we wpisie do
ewidencji dzia alno ci gospodarczej
Karta nr OR/3 - dot. decyzji o wykre leniu z ewidencji dzia alno ci go-
spodarczej, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania przedsi biorcy i
zmiany organu w a ciwego ze wzgl du na nowe miejsce zamieszkania
Karta nr OR/4 - dot. wydania zezwolenia na sprzeda i podawanie
napojów alkoholowych

IT - Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej,
Inwestycji i Dróg
Karta nr IT/1 - dot. wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Karta nr IT/2 - dot. ustalenia numerów porz dkowych nieruchomo ci
Karta nr IT/3 - dot. przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na
rzecz innej osoby
Karta nr IT/4 - dot. ubiegania si o przydzia mieszkania komunalnego
Karta nr IT/5 - dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego
Karta nr IT/6 - dot. wydania wypisu, wyrysu, za wiadczenia z miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwa-
runkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego

O - Ochrona rodowiska
Karta nr O /1 - dot. zezwolenia na prowadzenie upraw maku
Karta nr O /2 - dot. zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów

PO - Pozosta e Komórki Organizacyjne
Karta nr PO/1 - dla. wydzier awiania gruntów w OW w Skorz cinie
gruntów celach:
1. rekreacyjno - wypoczynkowych
2. prowadzenia dzia alno ci gastronomiczno-handlowej zwi zanej z
obs ug wypoczynku

PS - Miejsko-Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej
Karta nr PS/1 - dot. przyznanie wiadczenia - zasi ek piel gnacyjny
Karta nr PS/2 - dot. przyznanie wiadczenia - zasi ek rodzinny wraz z
dodatkami
Karta nr PS/3 - dot. przyznanie dodatku mieszkaniowego
Karta nr PS/4 - dot. przyznanie wiadczenia - wiadczenie piel gnacyj-
ne
Karta nr PS/5 - dot. przyznania wiadczenia - zasi ek sta y
Karta nr PS/6 - dot. przyznanie wiadczenia - zasi ek okresowy
Karta nr PS/7 - dot. przyznania wiadczenia - zasi ek celowy
Karta nr PS/8 - dot. przyznania wiadczenia - us ugi opieku cze
Karta nr PS/9 - dot. przyznania wiadczenia - posi ek dla potrzebuj -
cych
Karta nr PS/10 - dot. przyznania wiadczenia - umieszczenie w Domu
Pomocy Spo ecznej
Karta nr PS/11 - dot. przyznania wiadczenia - praca socjalna

GN - Gospodarka nieruchomo ciami
Karta nr GN/1 - dot. nabywania nieruchomo ci stanowi cych w asno
gminy Witkowo w trybie bezprzetargowym
Karta nr GN/2 - dot. nabywania nieruchomo ci stanowi cych w asno
gminy Witkowo w drodze przetargu
Karta nr GN/3 - dot. sprzeda y lokali mieszkalnych stanowi cych w a-
sno gminy na rzecz ich najemców
Karta nr GN/4 - dot. wydzier awiania nieruchomo ci stanowi cych
w asno gminy.

Karta nr GN/5 - dot. podziau nieruchomo ci

W zwi zku z przyst pieniem Gmi-
ny Witkowo do programu
„Przejrzysta Polska” informujemy,
e w Urz dzie Gminy i Miasta

mo na zapozna si i pobra
stosowne do rodzaju za atwianej
sprawy karty us ug. Karty znajduj
si na poszczególnych stanowi-
skach pracy, w Gminnym Cen-
trum Informacji oraz s dost pne

na stronie internetowej
www.witkowo.pl i w Biuletynie
Informacji Publicznej
www.bip.witkowo.pl
Urz d wiadczy ró nego rodzaju
us ugi administracyjne i spo eczne
dla mieszka ców. Opracowane
karty opisuj procedury tych us ug
i maj na celu pomóc klientom
Urz du w za atwianiu ich spraw.

Przejrzysta Polska
Zasada Przejrzysto ci
Nazwa zadania:
Opracowanie opisu us ug wiadczonych w samorz dzie.

Opracowano nast puj ce karty us ug:

http://www.witkowo.pl
http://www.bip.witkowo.pl
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Na spotkaniu obecni byli: Bur-
mistrz Gminy i Miasta w Witkowie
- Krzysztof Szkudlarek, Sekretarz
GiM w Witkowie - El bieta Kie -
pi ska, Przewodnicz cy Rady
Miejskiej - Bogus aw Mo odecki,
Radni, przedsi biorcy, rolnicy,
so tysi, Przewodnicz ce Kó Go-
spody Wiejskich.
Spotkanie zorganizowa o i prze-
prowadzi o przy wspó udziale
Gminy i Miasta w Witkowo Sto-
warzyszenie wiatowid z ubo-
wa. Lektorzy ze Stowarzyszenia

wiatowid omówili zasady two-
rzenia, dzia ania i mo liwo ci
pozyskiwania rodków przez
Lokalne Grupy Dzia ania.
Lokalne Grupy Dzia ania to poro-
zumienie mieszka ców, instytucji

Program Leader+

publicznych, gospodarczych,
organizacji pozarz dowych i in-
nych.
Lokalne Grupy Dzia ania to part-
nerstwo, do którego mo e przy-
st pi ka dy, kto gotów jest pod-
j dzia ania na rzecz w asnego
regionu. Powstanie Lokalnej Gru-
py Dzia ania jest niezb dne do
realizacji programu Leader.
Zadaniem Lokalnej Grupy Dzia a-
nia jest wypracowanie zintegro-
wanej strategii rozwoju oraz pro-
mowanie regionu.
Lokalna Grupa Dzia ania powin-
na by zarejestrowana i mie
form prawn (np. stowarzy-
szenie), fundacja.
Leader to program Unii Europej-
skiej na rzecz rozwoju obszarów

W dniu 18 pa dziernika 2005r, w Sali Ochotniczej Stra y Po arnej
w Witkowie odby o si spotkanie, na którym zainteresowane oso-
by zapozna y si z mo liwo ciami Programu Leader+, który
uwzgl dnia potrzeby i mo liwo ci mieszka ców wsi.

Jak oceniasz stworzone w Urz dzie Gminy i Miasta
w Witkowie Karty us ug

- Z Kart Us ug którego referatu/stanowiska Urz du Pan/Pani ko-
rzysta (a)?

…………………………………………………………………………………
- Czy zawarte w Kartach Us ug informacje s zrozumia e, napi-
sane jasnym j zykiem?

…………………………………………………………………………………
- Je li nie s dostatecznie czytelne, co nale a oby zmieni /
poprawi / doda ?

…………………………………………………………………………………
- Czy skorzystanie z Karty zaoszcz dzi o Panu/ Pani czas? Czy
s Pa stwo zadowoleni z wprowadzenia Kart?

…………………………………………………………………………………
-Inne uwagi:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Za po rednictwem niniejszego informatora kierujemy do Pa stwa
ankiet na temat oceny ww. kart us ug. Wyra amy nadziej , e spo-
tka si ona z szerokim odzewem. Publikowana poni ej ankieta jest
dost pna równie na stronie internetowej Urz du www.witkowo.pl
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.witkowo.pl Wype-
nione ankiety mo na sk ada w Urz dzie Gminy i Miasta , pokój nr 24
na pi trze lub wys a poczt .

Ankieta

Ankieta

Przyk adowa karta informacyjna

wiejskich. Skorzystanie z niego to
szansa na popraw sytuacji na
wsi, to ca kowicie oddolny sposób
dzia ania w rodowisku wiejskim -
daje szanse mieszka com wsi na
samodzielne rozwi zywanie pro-
blemów na w asnym terenie,
pobudza aktywno spo eczno ci
wiejskiej i pozwala na lepsze
wykorzystanie potencja u ludzkie-
go. Przyczynia si do zintegrowa-
nego rozwoju obszarów wiej-
skich, pozwala podnie poziom
ycia na wsi, umo liwia pozyska-

ne rodków finansowych na reali-
zacj pomys ów Lokalnej Grupy
Dzia ania.

Program Leader jest nowatorsk
inicjatyw dla mieszka ców wsi,
instytucji publicznych, organizacji
pozarz dowych. Otwiera przed
nimi ca kowicie nowe perspekty-
wy na wiele lat. To program dla
ka dego, kto chce mie wp yw na

to, co si  b dzie dzia o.
G ównym celem spotkania by o
pokazanie, jakie Program Le-
ader+ stwarza pot ne mo liwo-
ci. By to kolejny krok do opraco-

wania wspólnej Zintegrowanej
Strategii Rozwoju Obszarów
Wiejskich dla wszystkich gmin
powiatu gnie nie skiego.
Podczas spotkania omówiono
z o ony przez Stowarzyszenie

wiatowid wniosek o dofinanso-
wanie realizacji projektu Leader+
„Kolebka Piastów -Kolebk Part-
nerstwa”, którego obszar realiza-
cji obejmuje wszystkie gminy
wiejskie powiatu gnie nie skiego.

Prelegentki przedstawi y równie
dotychczasowe do wiadczenia
zwi zane z wdra aniem i funkcjo-
nowaniem programu Leader+ w
Hiszpanii.

(W.R.)

http://www.witkowo.pl
http://www.bip.witkowo.pl
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W celu uzupe nienia albumówW celu uzupe nienia albumów
rodzinnych poszukuj  fotografii rodzin:rodzinnych poszukuj  fotografii rodzin:
Danecki, Karabasz, Nagle,Danecki, Karabasz, Nagle,
Roesler,Roesler, z Prze omu IXX i XX w.z Prze omu IXX i XX w.

Kuba DaneckiKuba Danecki
(061) 867 22 07(061) 867 22 07
ee--mail: bykmaruda@hotmail.commail: bykmaruda@hotmail.com

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

Kompleksowe Us ugi Pogrzebowe

Firma istnieje od 1938r. jeste my z wami
w najtrudniejszych chwilach  od ponad 67lat

- Czynne ca dob
- Trumny w asna produkcja , du y wybór, gwarancja jako ci
- Autokarawan -Transport na terenie gminy gratis
- Przewozy zw ok - pozwolenie ca y kraj.
- Eksportacja z domów, mieszka i szpitali
- Pe na obs uga na cmentarzu w czasie ceremonii pogrzebowej
- Nekrologi - Krzy e - Tabliczki na krzy e
-Za atwianie formalno ci urz dowych pogrzebowych.

Dy ury Radnych
Rady Miejskiej w Witkowie

- 14 listopada Roman Popek
- 21 listopada Andrzej Borowicz
- 28 listopada Bernard Knast

Dy ury odbywa si  b d w Urz dzie
Gminy i Miasta w Witkowie - pokój nr 23,
w godz. od 14:00 do 15:00.

Przewodnicz cy Rady Miejskiej pe ni
dy ury w poniedzia ki w godz. od 15:00
do 16:00.

(B.R.M.)

Dy ury
Radnych

Gminne Centrum Informacji

Gminne Centrum Informacji w Witkowie zaprasza
zainteresowanych pracodawców do sk adania
ofert pracy, a osoby bezrobotne do umieszcza-
nia swoich og osze o ch ci podj cia pracy.
Oferty b d umieszczane w „Kiosku z prac ”.
Oferty prosimy sk ada w Gminnym Centrum In-
formacji przy ul. Powsta ców Wielkopolskich 17a
(Budynek Biblioteki Publicznej), lub przesy a
pod e-mail: gci@gci.witkowo.pl

Poszukuje pracy
jako sprz taczka lub
opiekunka.
Telefon kontaktowy:
507926081

Poszukuj pracy
w roli ochroniarza.
Telefon kontaktowy:
507926081

mailto:e-mail:promocja@witkowo.pl
http://www.witkowo.pl
http://www.bip.witkowo.pl
mailto:bykmaruda@hotmail.com
mailto:mail:bykmaruda@hotmail.com
mailto:e-mail:gci@gci.witkowo.pl
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„Chcecie - bawcie się, nie chcecie dajcie bawić się innym”
o kontrowersyjnym Halloween słów, kilka...

Święto to posiada celtycki rodowód. Związany jest z wigiliąWszystkich
Świętych. Celtowie wierzyli, że 31 października ziemię odwiedzają duchy
zmarłych, które szukają schronienia w dawniej zamieszkałych domach.

Święto Zmarłych. Tej nocy przenikały się dwa
światy: żywych i umarłych. W halloweenowy
wieczór dzieci i doroś li prześcigają się w
wymyślaniu oryginalnych kostiumów.
Najbardziej popularne są wiedźmy, chochliki,
białe duchy, włochate potwory czy nietoperze.
Oprócz strrrasznych strojów można spotkać
obecnie dzielnych bohaterów, krasnoludki,
królewny i wróżki.

W odnalezieniu drogi do rodzinnych stron
pomagały im rozpalane na wzgórzach
ogniska. W imię przyjaźni zostawiano im
podarki i poczęstunek. Złe duchy odstraszano
hałasem; przerażającymi maskami, czarnym
ubiorem. Z wierzeń tych wziął się zwyczaj
przebierania w straszne i odrażające kostiumy.
W tę Niezwykłą Noc Czarów żegnano lato,
witano zimę i Nowy Rok oraz obchodzono

Przebrane grupy dzieci wędrują, od domu do
domu prosząc o słodycze, ciasto, pieniążki.
Mieszkańcy domostw liczą się z tym, że brak
zainteresowania może wzbudzić gniew
wędrowców, spowoduje psikusy lub figle często
nieprzyjemne. Dynia jako jeden z symboli
Halloween ma pomóc złym ludziom - duchom w
odnalezieniu własnego miejsca na świecie.
W dniach 26 - 28 października uczniowie w
ZSPiG w Mielżynie na lekcjach języka

angielskiego mieli możliwość bliżej zapoznaćsię
z tradycją i obyczajami tego świę ta.
Zaprezentować własne oryginalne
halloweenowe pomysły w postaci strojów i
dekoracji klasopracowni. Samorząd Uczniowski
w dniu 2 listopada ogłosił werdykt trzy
równorzędne I miejsce zajęli uczniowie klasy I -
III gimnazjum. Projekcja filmów „Nawiedzony
Dwór”, „Inni” w języku angielskim były okazjądo
szlifowania języka obcego.

Grażyna Grzybowska

Dzień Nauczyciela - serca rozwesela!
Uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela w ZSPiG w Mielżynie
obchodzono w przeddzień przypadającego święta.

Nietypowy apel przygotowali
uczniowie klas gimnazjalnych pod
kierunkiem opiekuna Samorządu
Uczniowskiego p. Krzysztofa
Kosickiego. Pokaz mody
uczniowsko - nauczycielskiej od
prehistorii do współczesności oraz
występ raperów wzbudził nie mało
sensacji i zdziwienia widzów.

Życzenia wielu sukcesów w pracy i
powodzenia w życiu osobistym
złożyli nauczycielom i pracownikom
szko ły przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego: Adrian Pudło i
Honorata Gola. „... Dziękujemy za
to wszystko, co jest jeszcze dla nas
tajemnicą, i za to, co zdążyliśmy
już odkryć i poznać”.

Kreatorzy mody zachwalali zalety
poszczególnych kreacji. Najwyższe
noty otrzymały jednak
ekstrawaganckie stroje uczniów,
które wzbudziły zachwyt i chęć
posiadania „pomysłowość uczniów
powiedziałby belfer nie ma granic”.
Dyrektor szkoły p. Janina
Fałdzińska podziękowała wszystkim
pracownikom szkoły za pracę
dydaktyczno - wychowawczą,
przyznając nagrody dyrektora

12 nauczycielom i 4 pracownikom
administracji i obsługi.
Z rąk wojewody Andrzeja
Nowakowskiego Medal Komisji
Edukacji Narodowej otrzymała p.
Henryka Gadzińska. Nagrodę
burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
otrzymały p.p. Barbara
Nowakowska i Małgorzata
Gadzińska.

Grażyna Grzybowska



Bieżące inwestycje z terenu Miasta i Gminy Witkowo

Budowa Sali Pamięci

Adaptacja obiektów na mieszkania socjalnew Ruchocinku

Budowa łącznika pomiędzy przedszkolem Budynkiem Oświatowym
oraz docieplenie przedszkola


