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WYWIAD
„WBREW NADZIEI”

Jest
młoda,
nieprzyzwoicie
zdolna,
z nieprzeciętną wyobraźnią. Jest właścicielką
firmy Centrum Rozwoju i właśnie wydała
swoją pierwszą książkę, która została
znakomicie przyjęta i cieszy się dużym
zainteresowaniem, pewnie ze względu na
tematykę i prawdziwość jaką w sobie kryje
od pierwszych, aż po ostatnie strony.
Agnieszka Kubicka - bo o niej mowa - przez
22 lata mieszkała w Mroczkach Wielkich,
w gminie Szczytniki, właśnie napisała
książkę „wbrew nadziei”.
Czytaj s. 21

WYDARZENIA
GMINNE ŚWIĘTO EDUKACJI
W miesiącu październiku bieżącego roku
odbyło się po raz kolejny gminne spotkanie
integracyjne osób związanych z oświatą.
Czytaj s. 10
OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
W IWANOWICACH

10 listopada w Kościele Parafialnym
p.w. św.
Katarzyny
Aleksandryjskiej
w Iwanowicach odbyły się obchody 95.
rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę.
Czytaj s. 12

SPRAWY GMINNE
PODATKI W GMINIE BEZ ZMIAN
Podatek rolny na 2014 r. w Gminie Szczytniki wyniesie 130 zł z ha przeliczeniowego,
a więc nie ulegnie zmianie w porównaniu do roku bieżącego.
Czytaj s. 5

SPRAWY SZKOLNE
DRUGA INNOWACJA PEDAGOGICZNA W GMINIE
W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół w Marchwaczu wprowadzona została
druga już innowacja pedagogiczna, tym razem dla uczniów klas gimnazjalnych pod
nazwą „Angielski wokół nas”. Autorami tej innowacji metodyczno – organizacyjnej są
nauczyciele języka angielskiego – Ewelina Biesiada i Honorata Szymańska.
Czytaj s. 18

KULTURA
PYRCZOK W SOBIESĘKACH
TRZECICH
Do ostatnich miejsc była wypełniona sala
świetlicy wiejskiej przy OSP w Sobiesękach
Trzecich w piątek 29 listopada na gminnym
świętowaniu tradycyjnego PYRCZOKA,
zorganizowanego wspólnie
przez Wójta
Gminy Szczytniki, Gminny Ośrodek Kultury
w Szczytnikach i Straż oraz mieszkańców
Sobiesęk Trzecich.
Czytaj s. 13
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Inwestycje drogowe
23.09.2013 r., ogłoszony został ponownie (poprzedni w związku z wyższą ceną, niż zaplanowano w budżecie unieważniono)
przetarg na przebudowę nawierzchni dróg gminnych w msc. Guzdek (obręb geodezyjny Pośrednik), w msc. Szczytniki
(osiedle) oraz Pamiątków-Antonin-Niemiecka Wieś (razem z drugim etapem) o łącznej długości 3,1235 km. W jego
wyniku wyłoniono wykonawcę - firmę ROL-DRÓG za kwotę 272.351,22 zł. i jest to kwota niższa od planowanej o 40 tys.
zł, powtórny przetarg i zmiana terminu przyniosły oszczędności dla Gminy rzędu 70 tys. zł. Termin wykonania jest ustalony
do 15.05.2014 r.
10.10. dokonano odbioru chodnika wzdłuż drogi powiatowej w msc. Krowica Zawodnia, wykonawcą robót była firma
DROMAX Wojciech Krymarys z Chełmc, całkowity koszt wg protokołu odbioru: 39.895 zł. Gmina na zadanie otrzymała
dotację z Powiatu Kaliskiego w wysokości 40 tys. zł., do wykonanych prac nie wniesiono zastrzeżeń.
5.11. dokonano odbioru robót polegających na przebudowie nawierzchni drogi gminnej w msc. Murowaniec o długości
0,680 km., do wykonanych prac nie wniesiono zastrzeżeń.
8.11. dokonano odbioru robót, polegających na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w msc. Kuczewola, całkowity
koszt wg protokołu odbioru: 39.850,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Powiatu Kaliskiego w wysokości 20 tys. zł.,
do wykonanych prac nie wniesiono zastrzeżeń.
Dokonano odbioru robót polegających na przebudowie nawierzchni drogi gminnej w msc. Rudunki – Kuczewola o dł.
1,425 km, na drogę otrzymano dofinansowanie z FOGR z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 189 tys. zł; całkowity
koszt inwestycji 369 tys. zł.
Pozostałe zadania
Zakończono realizację inwestycji dofinansowanej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 28 tys. zł. polegającej na remoncie
boiska i placu zabaw w Krowicy Pustej, w ramach projektu uruchomiono plac zabaw, zrekultywowano boisko,
zainstalowano nowe bramki i łapacze, dodatkowo plac zabaw i boisko od strony drogi zostało ogrodzone. Mieszkańcy we
własnym zakresie zorganizowali obsadę drzewek i krzewów, piaskownicę na plac, ławeczki i przedłużyli łapacze od strony
stawu.
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Krowicy, radnemu p. Pawłowi Domagale za zaangażowanie
w projekt i ogrom wykonanych prac własnych, o których świadczy fakt, iż w rozliczeniu do wniosku podano, że
przepracowali łącznie przy projekcie 400 godzin plus praca sprzętu własnego 51 godzin.
Zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej składającej się z czterech turbin o mocy do 3,3 MW każda, linii SN wraz
z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych z placami montażowymi oraz niezbędnych urządzeń
elektroenergetycznych”, przewidzianej do realizacji na działkach, obręb geodezyjny Iwanowice. Wydałem postanowienie
o potrzebie przeprowadzenia oddziaływania na środowisko oraz nałożyłem obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowiska dla planowanego przedsięwzięcia.
W miesiącu wrześniu została zorganizowana akcja „Sprzątanie Świata”, wzięli w niej udział uczniowie ze wszystkich
Zespołów Szkół na terenie Gminy Szczytniki. Podczas akcji zebrano 620 kg odpadów. Worki i rękawiczki jednorazowe
zakupił Urząd Gminy, firma Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. z Kalisza nieodpłatnie odebrała zebrane
podczas akcji śmieci, a Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” nieodpłatnie przyjął worki
z zebranymi podczas w/w akcji odpadami. Urząd Gminy pozyskał 30 drzewek z Nadleśnictwa w Kaliszu, które po
zakończeniu sprzątania uczniowie posadzili na terenie swoich szkół.
Dokonano odbioru termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Stawie, po poprawkach w wyniku zgłaszanych
interpelacji, w trakcie prac do protokołu nie wniesiono uwag, wartość wykonanych prac 217.920 zł (projekt dofinansowany
w 50% ze środków Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska). W ramach zadania wykonano nową
instalację centralnego ogrzewania wraz z nowym piecem, budynek ocieplono, wymieniono okna i drzwi wejściowe od strony
mieszkań na plastykowe, docieplono dach.
Dalszym etapem jest remont wnętrza budynku; 27.11. ogłoszony został przetarg , w ramach prac zostanie wyremontowana
części przychodni, dokonana zostanie wymiana instalacji elektrycznej, wymiana okien piwnicznych i przebudowa
mieszkania na dwa mniejsze. Termin zakończenia inwestycji 31 marzec 2014 r.
3.10. przeprowadzono dwa przetargi: na sprzedaż lokalu w Lipce oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem (po byłej
OSP) położonej w msc. Borek, nieruchomość lokalową na Lipce – sprzedano za cenę 2.727,00 zł, nieruchomość gruntową
w Borku – sprzedano za cenę 48.000,00 zł. 24.10. podpisano umowy notarialne na sprzedaż w/w nieruchomości.
3.10. Urząd Marszałkowski Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeprowadził kontrolę zadania pn. „Remont pomnika
wraz z otoczeniem w msc. Staw”, kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym.
8.10. Gmina Szczytniki złożyła w LGD Długosz Królewski dwa wnioski: na dofinansowanie placu zabaw w Radliczycach
(wartość projektu: 26.516,20 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 17.367,36 zł. Projekt powstał przy zaangażowaniu
Dyrektora ZS w Radliczycach p. Bogusławy Domagały) i na budowę modułu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół
w Stawie (wartość projektu 74.955,21 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 50.000,00 zł. Projekt powstał przy
zaangażowaniu radnej p. Alicji Skrzybalskiej). Wnioski przeszły pozytwną weryfikację na poziomie LGD i zostały
przekazane do Urzędu Marszałkowskiego.
W październiku doszło do poważnej awarii w hydroforni w Stawie, tym razem pękła rura doprowadzająca wodę ze studni do
hydroforni, awarii uległy także filtry w Stawie i Mroczkach, gdzie wymieniono dysze napowietrzające i dokonano wymiany
złóż czyszczących. Prace w większości zostały wykonane we własnym zakresie przez konserwatorów.
W związku z zaleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, zlecono
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wykonanie ekspertyzy budynku (po starym ośrodku zdrowia) w Iwanowicach.
Pani Dyrektor ZS w Iwanowicach jako administrator budynku domu nauczyciela na ul. Ks. Kordeckiego w Iwanowicach
dokonała prac polegających na dociepleniu budynku, opierzenia dachu i wymiany części rynien, uszczelnienia dachu na
przybudówce. Wcześniej już dokonano wymiany okna we werandzie, budynek nabrał barw i obecnie jest w bardzo dobrym
stanie technicznym.
Podsumowując, są już w pełni wyremontowane dwa budynki: na Strużce i ul. Kordeckiego w Iwanowicach. Mam
nadzieję, że w I kwartale przyszłego roku zakończymy remont mieszkań i przychodni w Stawie, następnie do remontu
planuję budynek biblioteki w Iwanowicach – jeszcze w tym roku w jednym z lokali zostanie wymieniona instalacja
elektryczna, dokonano już naprawy dachu przy wykuszach budynku, otynkowania kominów, po pół roku uzgodnień
z konserwatorem uzyskano akceptację w zakresie naprawy elewacji i rynien, prace z racji aury zostaną wykonane jednak
w przyszłym roku.
Jeszcze w tym roku Dyrektor ZS w Iwanowicach w ramach posiadanych środków planuje dokonać naprawy wjazdu pod
budynek szkoły, na wjeździe została już wymieniona brama, obecnie chcemy utwardzić sam wjazd.
Na ukończeniu jest wymiana lamp na sodowe – nowe lampy pomimo mniejszego poboru prądu, świecą jaśniej, mają większy
obszar doświetlenia i mam nadzieję, że dłużej będą nam służyć.
Zakończono procedury związane z wydaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na
budowie zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogami wewnętrznymi na terenie
położonym w miejscowości Joanka; w tym zakresie wydałem decyzję pozytywną.
Trwają procedury związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla „zbiorników małej retencji”:
w Radliczycach (przy szkole) oraz w Krowicy Pustej. Decyzje są niezbędne w celu ubiegania się o pozyskanie środków
z Urzędu Marszałkowskiego na budowę zbiorników - max kwota to 60 tys. zł na 1 ha pow. zbiornika.
Otrzymaliśmy dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki do projektu przydomowych oczyszczalni, jeszcze w tym roku
zostaną podpisane umowy i rozpoczniemy procedurę przetargową. Prace będą wykonane w ciągu dwóch lat 2014 i 2015;
szacunkowy całkowity koszt inwestycji 2.786 tys. zł, w tym dotacja 1.253 tys. zł i w takiej samej kwocie 1.253 tys. zł –
pożyczka.
29.10. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie istniejącej usługi – stacji kontroli pojazdów na stację
dystrybucji paliw płynnych i LPG z funkcją handlową i pomieszczeniami diagnostycznymi” w msc. Krowica Zawodnia.
Jednocześnie Urząd Gminy wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu i Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko oraz
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Złożono wnioski o komunalizację dróg gminnych w msc. Antonin i Chojno.
Gmina otrzymała Decyzję Wojewody Wielkopolskiego dotyczącą skomunalizowania dróg gminnych w msc. Iwanowice,
Pośrednik.
14.11. dokonano odbioru prac związanych z oczyszczeniem Strugi Grzymaczewskiej na terenie naszej Gminy o długości
7800 mb., w ramach prac zleconych przez Gminę dokonano wykoszenia skarp i usunięcia drobnych krzewów, po stronie
Zarządu Melioracji w Poznaniu było jej pogłębienie. Koszt dla gminy to kwota 12.400 zł, do wykonanych prac nie
wniesiono zastrzeżeń.
Dokonano naprawy koparki – sprzęgła przedniego napędu; prace koparki w miesiącu październiku i listopadzie prowadzone
były w miejscowościach: Kościany, Mroczki Wielkie, Marcjanów, Popów, Lipka, Sobiesęki Trzecie, Staw.
14.11. zakończono prace nad pogłębieniem zbiornika odwadniającego drogę w Stawie. Prace zostały prawidłowo wykonane,
powstał duży zbiornik, ze sporym wałem, który powinien w pełni zabezpieczyć sąsiednie budynki przed zalaniem, jakie
miało miejsce wiosną tego roku; koszt prac 12 tys. zł.
Na placu przy przedszkolu w Szczytnikach rozebrany został budynek po starej mleczarni mleka, plac służy jako parking,
planujemy dalsze prace mające na celu poprawę warunków jego wykorzystania.

INFORMACJA O PRACACH RADY
GMINY SZCZYTNIKI
W OKRESIE OD 31.08.2013
DO 15.11.2013
W okresie od wydania ostatnich „Wiadomości
Szczytnickich” Rada Gminy Szczytniki obradowała na dwóch
sesjach. Sesję w dniu 20 września br. prowadził Z-ca
Przewodniczącego Rady Pan Kazimierz Bączyk, a sesję
w dniu 15 listopada 2013 r. prowadził Przewodniczący Rady
Pan Andrzej Kupaj. Rada zapoznała się z informacją o pracy
Wójta oraz poszczególnych Komisji Rady w okresie
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międzysesyjnym, zapoznawała się z interpelacjami
i zapytaniami radnych oraz odpowiedziami udzielanymi przez
Pana Wójta lub jego Zastępcę.
W sesji w dniu 20 września 2013 r. udział wzięło
13 radnych. Przedmiotem obrad
było podjęcie uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - zmiany
dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy
między innymi z tytułu:
- wpływu z rożnych dochodów z przeznaczeniem na promocję
gminy,
- dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego,
- dotacji celowej na zakup podręczników w ramach programu
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„Wyprawka szkolna”, dokonano zwiększenia wydatków
budżetowych z tytułu:
- wykaszania skarp i dna rzeki Struga Grzymaczewska,
- usług remontowych w Stacjach Uzdatniania Wody,
- opracowania
dokumentacji
na
budowę
łącznika
wodociągowego Szczytniki – Radliczyce,
- przebudowy dróg gminnych Murowaniec, Pamiątków Antonin- Niemiecka Wieś,
dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych z tytułu
realizacji budowy boisk przy szkołach w miejscowościach
Iwanowice i Marchwacz.
W sesji w dniu 15 listopada 2013 r. udział wzięli wszyscy
radni. Przedmiotem obrad oprócz wprowadzania zmian do
budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej były
następujące sprawy:
1)podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Stawie –
Wiceprezes Stowarzyszenia Koliber Oddział w Kaliszu Pan
Mateusz Walczak w skrócie przedstawił życiorys gen. Karola
Świerczewskiego
–
„haniebnej
postaci
ruchu
komunistycznego” - patrona jednej z ulic w miejscowości
Staw i zwrócił się do Rady Gminy o dokonanie zmiany nazwy
tej ulicy; Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa
zmiany nazwy ulicy w m. Staw była konsultowana na
zebraniu w m. Staw i ogromna większość osób zamieszkałych
przy tej ulicy wypowiedziała się przeciw zmianie nazwy
z powodu powstania dla nich dużych utrudnień i kosztów
związanych z wymianą dokumentów z powodu zmiany adresu
zamieszkania; Poinformował, że jest w posiadaniu 23
podpisów osób przeciwnych zmianie nazwy ulicy, następnie
przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy,
proponowana nowa nazwa to „ul. Szkolna”, po dyskusji Rada
Gminy większością głosów (przy jednym głosie za)
w głosowaniu jawnym odstąpiła od dokonania zmiany nazwy
ulicy uwzględniając wniosek mieszkańców,
2)omówienie przedłożonej radnym informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.- Rada nie zgłosiła
uwag w powyższej sprawie,
3)podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz
zasad określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczytniki –
celem podjęcia uchwały było ogłoszenie jej tekstu jednolitego
i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego,
4)podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
przekształcenia Zespołu Ekonomiczno-Adminstracyjnego
Szkół w Szczytnikach i nadania mu statutu – projekt uchwały
w powyższej sprawie przedstawił Pan Wójt, poinformował, że
od 1 stycznia 2014 r. nowa siedziba Biura Obsługi Szkół
będzie się mieścić w budynku Zespołu Szkół w Szczytnikach,
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w powyższej
sprawie,
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obniżenia stawek podatku od nieruchomości oraz w sprawie
obniżenia stawek podatku od środków transportowych, projekt
uchwał w powyższej sprawie przedstawił Pan Wójt,
6)Rada Gminy średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów
określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. (M. P.
z 2013 r. poz. 814) obniżyła z kwoty 69,28 zł za
1 dt do
kwoty 52,00 zł za 1 dt, co stanowi podstawę do obliczenia
podatku rolnego na obszarze Gminy Szczytniki na 2014 rok.
Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. wyniesie 130
zł czyli jest na niezmienionym poziomie z roku 2013,
6)Rada Gminy ustaliła na 2014 rok wysokość stawek podatku
od nieruchomości i od środków transportowych - ustaliła
stawki wyższe o 0,9 % w stosunku do stawek podatku od
nieruchomości uchwalonych na 2013 rok – wzrost jest równy
planowanej wartości wskaźnika zmiany cen towarów i usług,
6)podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia taryf na
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - po
zapoznaniu się z przedłożonym przez Wójta Gminy Szczytniki
wnioskiem oraz projektem uchwały w sprawie przedłużenia
taryf na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Rada
Gminy przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowych
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków:
cena dostarczenia 1 m3 wody z wodociągu gminnego wynosi
1,80 zł + 8% podatku VAT,
cena odbioru 1 m3 ścieków do sieci kanalizacyjnej wynosi
2,50 zł + 8% podatku VAT,
cena odbioru 1 m3 ścieków dowożonych wynosi 3,95 zł + 8%
podatku VAT,
7)wypracowanie opinii w sprawie potwierdzenia celowości
i dofinansowania zadań w 2014 r. ze środków z budżetu
Województwa Wielkopolskiego (wyznaczenia drogi na
dofinansowanie ze środków z FOGR) – Rada Gminy
jednogłośnie wskazała drogi: 1) Radliczyce – Trzęsów,
2) Kobylarka – Staw, 3) Borek – Iwanowice,
8)podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości położonej w Radliczycach – projekt uchwały
w powyższej sprawie przedstawił Pan Wójt, poinformował, że
przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na
zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność
Gminy Szczytniki, a położonej w msc. Radliczyce, teren nie
jest zagospodarowany i wykorzystywany, stanowi działkę
rolniczą – bez drogi dojazdowej, mając powyższe na uwadze
nieruchomość należy sprzedać w drodze przetargu, Rada
Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w powyższej sprawie,
9)podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości położonej w Stawie, - projekt uchwały
w powyższej sprawie przedstawił Pan Wójt, poinformował, że
przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na
zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność
Gminy Szczytniki, a położonej w msc. Staw, teren nie jest
zagospodarowany i wykorzystywany, stanowi działkę
rolniczą, mając powyższe na uwadze nieruchomość należy
sprzedać w drodze przetargu, Rada Gminy większością
głosów(przy jednym głosie przeciw)
podjęła uchwałę
w powyższej sprawie,
(Na podstawie podjętych przez Radę Gminy uchwał oraz
uzasadnień do tych uchwał opracował Mirosław Kowalski )

5)podjęcie uchwał: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta dla celów naliczania podatku rolnego,
w sprawie
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inkasent. Bieżące naprawy i usuwanie awarii wykonywane są
we własnym zakresie przez konserwatorów z wykorzystaniem
gminnej koparki. W przypadku awarii związanej z dostawą
wody należy się zgłaszać odpowiednio:
•
z obszaru hydroforni Szczytniki – do p. Adama
Jeżewskiego (tel. 666 371 604)
•
z obszaru hydroforni Staw i Radliczyce – do
p. Jarosława Pluty (tel. 666 371 672)
•
z obszaru hydroforni Iwanowice – do p. Mirosława
Dybiocha (tel. 604 170 852)
•
z obszaru hydroforni Mroczki Wielkie – do
p. Krzysztofa Pluty (tel. 607 374 628)
W przypadku awarii, zapytań związanych z kanalizacją – do
p. Mirosława Nijaka (tel. 691 842 353).
W 2012 r. wprowadzono nowy system poboru opłat za wodę
i ścieki, który dokonywany jest zgodnie z poniższym
harmonogramem, osobą odpowiedzialną jest inkasent
p. Mateusz Mikołajczyk (tel. 603 097 461). Przy braku
możliwości odczytu wskazań wodomierza/y (gdy nie zastał
nikogo w domu), zostawia stosowną informację, wówczas
należy się skontaktować z nim, bądź pracownikiem Urzędu
Gminy – p. Bogumiłą Wojtczak – nr tel. 062 7625001 wew.
35.
Harmonogram odczytu wodomierzy:
Miesiąc poboru

PRZEDŁUŻENIE
OBOWIĄZUJĄCYCH TARYF NA
ZAOPATRZENIE W WODĘ
I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Po zapoznaniu się z przedłożonym przez Wójta Gminy
Szczytniki wnioskiem oraz projektem uchwały w sprawie
przedłużenia
taryf
na
zaopatrzenie
w
wodę
i odprowadzanie ścieków Rada Gminy przedłużyła czas
obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:
• cena dostarczenia 1 m3 wody z wodociągu gminnego
wynosi – 1,80 zł + 8% podatku VAT,
• cena odbioru 1 m3 ścieków do sieci kanalizacyjnej wynosi
– 2,50 zł + 8% podatku VAT,
• cena odbioru 1 m3 ścieków dowożonych wynosi – 3,95 zł
+ 8% podatku VAT.
Na terenie naszej gminy działa 5 hydroforni:
w Szczytnikach, Iwanowicach, Stawie, Mroczkach Wielkich
oraz w Radliczycach. Zaopatrują one w wodę blisko 1900
odbiorców, z czego odbiorcy indywidualni stanowią 95,6 %,
gospodarstwa
rolne,
ogrodnicze,
rolno-ogrodnicze,
spółdzielnie oraz firmy i przedsiębiorstwa – 4,4%. W 2013
roku przybyło 29 nowych odbiorców, z których aż 10 na
terenie hydroforni Radliczyce. Największe wydobycie
i zarazem sprzedaż wody (na podstawie danych z 2012 r.)
nastąpiło w hydroforni Szczytniki – ok. 34 % całkowitej
sprzedaży oraz Iwanowicach – około 28%.
Do oczyszczalni zlokalizowanej w miejscowości Popów,
odprowadzane są ścieki przez ponad 240 gospodarstw
z miejscowości Szczytniki, Kuczewola, Popów i Kobylarka.
W 2013 r. kolejnych 15 mieszkańców podłączyło się do
kanalizacji.
Obsługę hydroforni oraz oczyszczalni prowadzi czterech
konserwatorów i dwóch pracowników oczyszczalni oraz
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I
II
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III
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IV
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STYCZEŃ

KWIECIEŃ

LIPIEC

PAŹDZIERNIK

Iwanowice,
Mroczki
LUTY
Wielkie

MAJ

SIERPIEŃ

LISTOPAD

Radliczyce,
MARZEC
Staw

CZERWIEC

WRZESIEŃ

LISTOPADGRUDZIEŃ

Szczytniki

W ostatnim okresie w hydroforniach przeprowadzono szereg
prac i remontów, największe z nich to: naprawa dachu
i remont studni głębinowej nr 1 w Szczytnikach, naprawa
dachu, wymiana okien,
posadzek, filtrów i instalacji
elektrycznej w Stawie, remont filtrów i pomp w Mroczkach
Wielkich, wymiana instalacji elektrycznej w Radliczycach,
zakup agregatu prądotwórczego do wykorzystania w razie
potrzeby w hydroforniach na terenie Gminy Szczytniki. Do
największych gminnych inwestycji należało podłączenie
miejscowości Marchwacz do sieci wodociągowej i remont
oczyszczalni ścieków w Popowie. (UG)

BOISKO I PLAC ZABAW
W KROWICY PUSTEJ
Nowoczesny plac zabaw i boisko do piłki nożnej, które
mogą być wizytówką gminy wybudowano w Krowicy
Pustej. Inwestycja zrealizowana została w ramach
projektu
„Pięknieje
Wielkopolska
Wieś”,
współfinansowana
przez
Urząd
Marszałkowski
w Poznaniu.
Jest to bardzo wymagający i prestiżowy program, z którego
Gmina Szczytniki skorzystała po raz pierwszy. Tym większa
satysfakcja, że pomysł
i inspiracja mieszkańców
Krowicy Pustej był bardzo wysoko oceniony i otrzymał
wysoką punktację. W ramach projektu wymagany jest jednak
duży wkład i robocizna własna mieszkańców. Możemy mieć
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olbrzymią satysfakcję, że to co powstało to jest w dużej
mierze nasza własna praca.

Wesołych Świąt

Pawła Domagały i Pani Danuty Świątek. Za realizację
inwestycji dziękujemy Wójtowi - Panu Markowi Albrechtowi
oraz Radzie Gminy. (Danuta Świątek)

PODSUMOWANIE INWESTYCJI
W OŚWIACIE I SŁUŻBIE ZDROWIA

Z dumą możemy patrzeć jak na niezagospodarowanym,
zarośniętym wcześniej nieużytku powstała ta inwestycja. Plac
położony jest obok stawu i w połączeniu z nim tworzy piękny
sportowo-rekreacyjny teren. Mamy nadzieję, że w przyszłym
roku uda nam się oczyścić i pogłębić również ten staw, gdyż
złożony został następny wniosek o dofinansowanie do Urzędu
Marszałkowskiego.

W tym miejscu chcemy podziękować Wójtowi Gminy Panu
Markowi Albrechtowi i jego zastępcy Panu Dariuszowi
Wawrzyniakowi za dużą pomoc przy sporządzaniu wniosku
oraz uregulowaniu spraw własnościowych tego gruntu. Chcę
również podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się
do tego, by projekt ten powstał i mógł być realizowany.
Ogromne podziękowania należą się mieszkańcom Krowicy
Pustej oraz przyległych miejscowości za pracę i czas
poświęcony podczas montażu placu zabaw i budowy boiska.
Niech zabawa, śmiech i radość dzieci, które tak licznie
gromadzą się każdego dnia na tym placu będą dla nas
wszystkich najlepszym podziękowaniem. (Paweł Domagała)

NOWA DROGA MARCHWACZ - GRAB
ODDANA DO UŻYTKU
Długo oczekiwana droga Marchwacz - Grab oddana
została do użytku. Inwestycja zrealizowana dzięki dobrej
woli radnych i Wójta Gminy Szczytniki Marka Albrechta dla
mieszkańców Marchwacza jest tym ważniejsza, że łączy nas
z parafią Rajsko, ościennymi wioskami, a w szczególności
z miejscowością Radliczyce. Co cztery lata właśnie tam
wybieramy naszych radnych i wójta.
Droga ta jest kolejną trafioną inwestycją zrealizowaną przez
Urząd Gminy przy ogromnych staraniach radnych: Pana
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Pięknie odnowione i ocieplone szkoły z przestronnymi
i wyposażonymi klasami. Przytulne i kolorowe oddziały
przedszkolne, nowo wybudowane - wielofunkcyjne boiska
sportowe
ze
sztuczną
nawierzchnią.
Ocieplony
i odnowiony na zewnątrz budynek Ośrodka Zdrowia
w Stawie.
To wszystko mogła zobaczyć Komisja Zdrowia, Oświaty,
Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy Szczytniki,
która w listopadzie podczas posiedzeń wyjazdowych
wizytowała i oceniała największe inwestycje ostatnich lat
przeprowadzone przez gminę w tych placówkach.
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i staraniom Wójta gminy
Pana Marka Albrechta i radnych, którzy poparli projekt
Gmina przystąpiła do wielkiego projektu termomodernizacji,
współfinansowanego przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska. Programem tym objęto szkoły
w Iwanowicach, Szczytnikach, Marchwaczu oraz Ośrodek
Zdrowia w Stawie. Przy szkołach w Marchwaczu
i Iwanowicach oprócz termomodernizacji budynków,
wybudowano nowoczesne boiska wielofunkcyjne. Prace te
finansowane były przez Urząd Gminy Szczytniki
i Stowarzyszenie Długosz Królewski. Takie boisko powstało
już wcześniej przy szkole w Stawie. Na początku września
oddano do użytku rozbudowany budynek Zespołu Szkół
w Szczytnikach, a w połowie przyszłego roku zakończona
zostanie budowa nowej sali gimnastycznej w tutejszym
zespole. W połączeniu z wcześniej wybudowanym
,,Orlikiem’’
stanowić będzie okazałą placówkę. Dodać
należy, że rozbudowa szkoły i budowa nowej sali
w Szczytnikach jest najpoważniejszą inwestycją oświatową
w naszej gminie. Tym bardziej należy wyrazić uznanie, że
pomimo tak wielkiej inwestycji w Szczytnikach, gdzie
zaangażowane
są
olbrzymie
środki
finansowe,
wygospodarowano i znaleziono fundusze na remont innych
placówek w naszej gminie. Założeniem Pana Wójta i radnych
jest, aby wszystkie szkoły posiadały nowoczesne boiska
wielofunkcyjne. Dopowiedzieć też trzeba, że jeszcze
w grudniu planowany jest remont wewnętrznej części Ośrodka
Zdrowia w Stawie. Dzięki temu nabierze nowoczesnego
wyglądu i stanie się bardziej profesjonalną placówką
z korzyścią dla pacjenta.
O takich inwestycjach mieszkańcy naszej gminy
marzyli od lat. Dziś spełniają się marzenia o lepszej
i wygodniejszej wizycie u lekarza, o nauce dzieci
w nowoczesnych i przestronnych szkołach i przedszkolach.
Gołym okiem widać, że dokonał się niesamowity skok
w stronę postępu, nowoczesności i doskonałości. Chcemy
zwrócić również uwagę, że na ogólny wygląd i estetykę szkół
duży wpływ mają pracownicy obsługi, rodzice i przede
wszystkim dyrektorzy placówek, bo to w dużej mierze od ich
dobrego zarządzania zależy bieżący wygląd szkół. Z rozmów
z dyrektorami szkół wynika, że nasze szkoły funkcjonują
dobrze, odbywa się wiele dodatkowych zajęć i przedsięwzięć
dla uczniów. Dzięki temu nasze dzieci mogą kształtować
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i rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Bardzo dobrze
działają również przyszkolne świetlice. W kwestii
bezpieczeństwa można zauważyć, że we wszystkich zespołach
szkół zamontowano w większym lub mniejszym zakresie
monitoring. Wsłuchując się w głosy rodziców należy
odnotować, że bardzo pozytywnie odbierany jest
zorganizowany dowóz dzieci do szkół. Dzieci dowożone są do
wszystkich szkół w naszej gminie, co jest dobrym
rozwiązaniem i bardzo dużym ułatwieniem dla rodziców.
Z perspektywy czasu i rozmów w środowisku wynika, że tak
trudna reforma oświaty przynosi dziś zadowalające efekty.
Podsumowując – jest nam niezwykle miło, że możemy
poinformować mieszkańców o tylu pozytywnych rzeczach,
które na przestrzeni ostatniego czasu mają miejsce na terenie
gminy. Pragniemy serdecznie podziękować dyrektorom szkół,
całemu gronu pedagogicznemu, za miłą współpracę, za
przekazywanie wiedzy naszym dzieciom, za wpajanie im
dobrego wychowania, za pierwsze lekcje o wartościach,
patriotyzmie i szacunku dla innych. Pracownikom obsługi
dziękujemy za dbanie o wygląd placówek. Panu Wójtowi Markowi Albrechtowi, Zastępcy Wójta – Panu Dariuszowi
Wawrzyniakowi należą się słowa uznania za zdobycie
i wygospodarowanie tak olbrzymich środków na inwestycje,
za uporządkowanie i doprowadzenie do przykładnego
funkcjonowania oświaty i służby zdrowia na terenie naszej
gminy. Rodzicom dziękujemy za zrozumienie i wsparcie przy
reformie i reorganizacji oświaty. Niech najlepszą nagrodą dla
Was rodziców będzie zawsze uśmiechnięte i zadowolone
dziecko. Natomiast wszystkim dzieciom naszej gminy
dziękujemy za wspaniałe wyniki w różnego rodzaju zawodach
i konkursach, czym rozsławiają swoją szkołę i gminę.
Życzymy im,
by zawsze tryskali dobrym humorem
i optymizmem, by rozwijali swoje pasje i talenty.
(Przewodniczący Komisji Zdrowia i Oświaty Paweł
Domagała)

GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
W URZĘDZIE GMINY?
Numer telefonu do Urzędu Gminy w Szczytnikach
to 62/7625001 lub 62/7625015.
1.Referat Administracyjno-Organizacyjny- AO- Kierownik
Referatu- Grażyna Kuchnicka, telefon wew. 44
- st. ds. obsługi administracyjnej
- st. ds. zarządzania kryzysowego, obsługi Rady Gminy
i kontroli procesu windykacji należności wymagalnych –
Mirosław Kowalski, telefon wew. 43
- st. animatora sportu- Igor Sowiński, telefon 603-692-430
2.Referat Finansów- RF- Skarbnik Gminy- Kierownik
Referatu- Małgorzata Bloch telefon wew. 36
- st. ds. księgowości budżetowej - Grażyna Wróbel, telefon
wew.35
- st. ds. wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych - Aleksandra
Kuczma, telefon wew. 35
- st ds. podatku VAT, rozliczeń wody i obsługi kasy Bogusława Wojtczak, telefon wew. 35
- st ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - Ilona
Czarnecka, telefon wew. 43
- st. ds. księgowości podatkowej, kontroli i egzekucji –
Małgorzata Paszkowska, telefon wew.43
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3.Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska- IOŚKierownik Referatu- Elżbieta Biernat telefon wew. 39
- st. ds. ochrony środowiska i rolnictwa, (wycinka drzew,
uwagi w zakresie ochrony środowiska)
- st. ds. ewidencji działalności gospodarczej, Danuta Śniegula,
telefon wew. 37
- st. ds. zamówień publicznych, inwestycji i drogownictwa
(uszkodzenia nawierzchni, braki znaków, itp.) Grażyna Sowa
telefon wew. 37
-st. ds. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej
i lokalowej, oświetlenie (braki w oświetleniu, uwagi
w zakresie gospodarki komunalnej) Jolanta Kowalska telefon
wew. 37
- st. pracowników obsługi:
- konserwatorzy urządzeń wodnokanalizacyjnych (wszystkie
awarie związane z siecią wodociągową)
- robotnik gospodarczy, ogrodnik
- pracownik oczyszczalni ścieków (awarie kanalizacji)
4.Referat Spraw Obywatelskich – SO- Z-ca Kierownika
Referatu, Dorota Marucha telefon wew. 45
st. ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Anna Stasiak,
telefon wew. 46
5.St. ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, Maria Wiączek- Hendler, telefon wew. 37
Na stronie internetowej Urzędu Gminy w Szczytnikach
www.szczytniki.ug.gov.pl w zakładce Urząd Gminy/Jak
załatwić sprawę wszyscy zainteresowani znajdą dodatkowe
informacje oraz wzory niektórych dokumentów do
pobrania. (na podstawie informacji z UG – Krzysztof
Pietrzykowski)

Szanowni Mieszkańcy!
Od
miesiąca
lipca
br.
realizujemy
wprowadzanie zmian, które obowiązują gminę
w związku z faktem, iż w 2011 roku Sejm
znowelizował ustawę o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Na mocy tej ustawy
z dniem 1 lipca 2013 r. wszedł w życie nowy
system odbierania odpadów komunalnych, którego
organizatorem jest każda gmina w Polsce, a więc
również Gmina Szczytniki.
Pomimo nowych i dodatkowych obowiązków,
wynikających ze zmiany przepisów, nasza gmina
stara się zapewnić Mieszkańcom jak najlepszą
obsługę w tym zakresie.
Bardzo
dziękuję
wszystkim,
którzy
wywiązują się terminowo z obowiązujących
opłat.
W razie jakichkolwiek pytań proszę
o kontakt z Urzędem Gminy, w którym wyjaśnień
na ten temat udzielają pani Nowak lub pani
Śniegula (parter, pokój nr 2) – nr tel. 627625001,
wew. 37.
Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht

SPRZĄTAMY ŚWIAT
www.szczytnikigok.pl
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W dniach 13-19 września 2013 na terenie Gminy
Szczytniki została przeprowadzona akcja „Sprzątanie
Świata” przez
Zespoły
Szkół:
w
Iwanowicach,
Marchwaczu, Radliczycach, Stawie i Szczytnikach.
Z ramienia Urzędu Gminy w Szczytnikach koordynatorem
akcji była Nowak Aneta – Podinspektor Referatu
Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Uczniowie powyższych
szkół pod opieką nauczycieli sprzątali tereny wokół szkół,
przystanków, pobocza dróg i rowy przydrożne.
Podczas akcji zebrano 120 worków
różnego rodzaju
odpadów; w tym 35 worków o poj. 120 l oraz 85 worków
o poj. 60 l. Urząd Gminy w Szczytnikach zagwarantował
uczniom worki oraz rękawiczki jednorazowe niezbędne do
przeprowadzenia akcji.

Wesołych Świąt

OBIADY W ZESPOŁACH SZKÓŁ
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnikach
realizuje program „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”
Program ten realizowany jest w formie gorącego posiłku,
z którego łącznie korzysta 230 dzieci z terenu naszej gminy 206 dzieciom przyznano pomoc decyzją Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 24 dzieciom
przyznano pomoc na wniosek dyrektorów szkół.
Z wyżej wymienionego programu 28 rodzinom znajdującym
się w najtrudniejszej sytuacji
materialnej, w okresie
wakacyjnym została przyznana pomoc w formie zasiłku
celowego na zakup żywności. (Danuta Kupaj)

PODZIĘKOWANIE ZA OBIADY
Naszym marzeniem zawsze było, aby nasze dzieci
mogły korzystać we wszystkich gminnych
placówkach oświatowych z ciepłych posiłków.
Dożywianie uczniów w formie bułek nie może
bowiem zastąpić ciepłego obiadu. Dzięki Wójtowi
Gminy Szczytniki – Panu Markowi Albrechtowi,
nasze marzenie spełniło się. Z obiadów można
korzystać nie tylko w ramach tzw. „dożywiania”
(czyli refundowanych posiłków), ale także każdy
kto ma życzenie może sobie taki ciepły posiłek
zakupić po przystępnej cenie (obecnie 3,30 zł).
Firma Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO
z Kalisza zebrane odpady bezpłatnie odebrała ze szkół
i dostarczyła
do
Zakładu
Utylizacji
Odpadów
Komunalnych w Orlim Stawie. W/w Zakład bezpłatnie
przyjął i zutylizował zebrane odpady. Jednocześnie należy
nadmienić, że Urzędowi Gminy udało się pozyskać
z Nadleśnictwa w Kaliszu nieodpłatnie 25 szt. sadzonek
drzewek iglastych i liściastych, które uczniowie posadzili
na terenach swoich szkół. Podczas akcji „Sprzątania
Świata” uczniowie wykazali się bardzo dużym
zaangażowaniem. Dzięki tego typu akcjom, dzieci
i młodzież mogą nauczyć się dbać o swoje otoczenie. Takie
działania aktywnie kształtują świadome postawy
proekologiczne wśród dzieci i młodzieży. Bardzo
dziękujemy Dyrektorom w/w Szkół, Opiekunom, oraz
Wszystkim zaangażowanym w akcję „Sprzątanie Świata”.
(Informację przygotowała: Podinspektor – Aneta Nowak)

W imieniu
wszystkich
rodziców
i
całej
społeczności szkolnej, z pewnością nie tylko
Zespołu Szkół w Marchwaczu, bardzo serdecznie
dziękujemy Panu Wójtowi – Markowi Albrechtowi
za wprowadzoną w czasie jego kadencji bardzo
korzystną zmianę w tym zakresie oraz za troskę
o nasze dzieci.
Dziękujemy również Pracownikom Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej za życzliwą i fachową
obsługę programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”.
Rada Rodziców Zespołu Szkół w Marchwaczu

Szanowni Mieszkańcy!
W ostatnim czasie z powodu awarii, cyklicznie nie działają lampy oświetleniowe w miejscowości Mroczki Wielkie.
Wprawdzie naprawy dokonywane są systematycznie, jednakże ostateczne rozwiązanie pojawiających się problemów
możliwe jest dopiero po uzgodnieniu i załatwieniu szeregu spraw formalnych z energetyką, zgodnie
z obowiązującymi procedurami prawnymi . Za utrudnienia wynikłe z tego tytułu przepraszamy! (UG)

PROJEKT UE „LEPSZY START”
www.szczytniki.ug.gov.pl
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W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnikach
trwa kolejna – II edycja projektu systemowego „LEPSZY
START” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Formuła
tegorocznej edycji uległa znacznemu rozszerzeniu-dzięki temu
pomoc otrzymuje znacznie więcej osób.

Wesołych Świąt

•
•

niwelujących deficyty w zakresie języka angielskiego
rozwijających
zdolności
i
zainteresowania
matematyczno - przyrodnicze
Dodatkowo szkoły otrzymały po laptopie oraz zestawy
pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji w/w zajęć.
W ramach projektu Gmina pozyskała kwotę: 108 195,65 zł.
(UG na podstawie opracowania BOS)

PODZIĘKOWANIE DLA RODZICÓW
UCZNIÓW I PRZEDSZKOLAKÓW
ZESPOŁÓW SZKÓŁ
Bardzo dziękujemy wszystkim Rodzicom za
zaangażowanie
i
pozyskiwanie
dodatkowych
środków dla swoich placówek oświatowych.

Odbiorcami projektu w 2013 roku jest 12 osób z terenu
z Gminy Szczytniki, którzy otrzymali wsparcie w formie:
zajęcia z psychologiem, zajęcia z doradcą zawodowym,
porady prawnika, kurs prawa jazdy kat. B, kurs wizażu oraz
kurs mała gastronomia.
W miesiącu grudniu
planuje się
zorganizowanie szkolenia
z
zakresu
obsługi
komputera i Internetu oraz
obsługi kasy fiskalnej.
W ramach działań
środowiskowych zostanie
zorganizowany wyjazd do
Warszawy o charakterze
społeczno-integracyjnym, edukacyjnym i kulturalnym.
Kompleksowość
wsparcia,
cykl
szkoleń
oraz
wielopłaszczyznowość działań zwiększą szanse uczestników
projektu na podjęcie zatrudnienia. (Marta Kozłowska)

Z podsumowania ubiegłego roku wynika, że Rady
Rodziców poszczególnych Zespołów Szkół pozyskały
środki finansowe ogółem
w następujących
wysokościach: Marchwacz – 19.270,29 zł; Szczytniki –
16.012,29 zł; Radliczyce – 13.817,52 zł; Iwanowice –
13.461,55 zł; Staw – 10.436,86 zł. Uzyskane środki
ogółem są przeliczane na jednego ucznia, ponieważ
w większej szkole są również wyższe dochody ogółem
z tytułu samych składek, których wysokość ustalają
rodzice. Z tego powodu przeliczanie pozyskanych
środków na jednego ucznia jest miernikiem najbardziej
obiektywnym. Rodzice sami decydują o formach
pomocy szkole, jest to zupełnie suwerenna decyzja;
ponieważ zadaniem gminy jest utrzymanie placówek
oświatowych. Jednakże każda pomoc jest bardzo cenna
i na pewno pozwala naszym Zespołom Szkół na
zrealizowanie dodatkowych planów czy nawet marzeń.
Wyrażamy uznanie dla wszystkich Rodziców za
wszelką pomoc; a jednocześnie szczególnie
gratulujemy Radzie Rodziców Zespołu Szkół
w Marchwaczu za pozyskanie za ubiegły rok i po raz
kolejny - największych środków finansowych ogółem,
a także w przeliczeniu na jednego ucznia.
Władze Gminy Szczytniki

PROJEKT UE PO RAZ KOLEJNY
W SZKOŁACH
W roku szkolnym 2012/2013 po raz kolejny Szkoły
Podstawowe w Gminie Szczytniki realizowały Projekt
„Indywidualizacja nauczanie wyznacznikiem sukcesu
dzieci”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach; Poddziałanie – 9.1.2.Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnianym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych.
W ramach projektu
uczniowie mogli korzystać
z dodatkowych zajęć:
• wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie
czytania i pisania
• wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie
edukacji matematyczno – przyrodniczej

www.szczytniki.ug.gov.pl
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WYNIKI EGZAMINU
GIMNAZJALNEGO W NASZEJ
GMINIE
Wyniki egzaminu gimnazjalnego: część humanistyczna, część
matematyczno –przyrodnicza, język obcy – poziom
podstawowy; w dużym stopniu wpływają na to czy nasi
uczniowie
dostaną
się
do
wybranych
szkół
ponadgimnazjalnych. Poniżej prezentujemy zestawienia
wyników za ostatnie dwa lata szkolne.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego – część matematyczno przyrodnicza

www.szczytnikigok.pl
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matematyka

przedmioty przyrodnicze

2012

2013

55,97%

58,28%

47,33%

61,47%

46,69%

44,00%

60,56%

66,64%

44,25%

59,00%

49,25%

64,50%

40,36%

49,36%

45,91%

56,07%

Gimnazjum w
Iwanowicach
Gimnazjum w
Marchwaczu
Gimnazjum w
Radliczycach
Gimnazjum w
Stawie
Gimnazjum w
Szczytnikach

2012

2013

61,25%

50,63%

58,70%

56,50%

Średnia Gminy

51,26%

53,71%

51,85%

60,69%

Średnia Powiatu
Średnia
Województwa

48,71%

49,32%

51,17%

59,99%

46,25%

47,43%

48,98%

58,12%

Średnia Okręgu

45,91%

46,64%

48,89%

57,59%

Średnia krajowa

57,00%

48,00%

50,00%

59,00%

Wyniki egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna
Język Polski

Historia, WOS
2012
Gimnazjum w
1 Iwanowicach
Gimnazjum w
2 Marchwaczu
Gimnazjum w
3 Radliczycach
Gimnazjum w
4 Stawie
Gimnazjum w
5 Szczytnikach
Średnia Gminy
Średnia Powiatu
Średnia
Województwa
Średnia Okręgu
Średnia Krajowa

2013

2012

2013

61,43% 57,50% 63,63%

58,06%

68,44% 59,00% 72,81%

64,45%

66,75% 66,60% 64,75%

64,20%

60,45% 61,43% 70,64%

59,07%

67,50% 62,13% 70,60%
63,97% 60,22% 68,47%
62,25% 57,82% 65,47%

53,94%
58,85%
60,57%

59,89% 56,49% 62,97%
59,48% 56,17% 63,10%
61,00% 58,00% 65,00%

59,92%
59,45%
62,00%

Wyniki egzaminu gimnazjalnego – język angielski
poziom podstawowy
Gimnazjum w Iwanowicach
Gimnazjum w Marchwaczu
Gimnazjum w Radliczycach
Gimnazjum w Stawie
Gimnazjum w Szczytnikach
Średnia Gminy
Średnia Powiatu
Średnia Województwa
Średnia Okręgu
Średnia krajowa

2012
51,17%
81,50%
57,25%
52,23%
59,25%
58,72%
61,51%
62,10%
62,13%
63,00%

2013
56,03%
63,64%
54,80%
49,00%
59,50%
56,36%
59,86%
61,78%
61,80%
63,00%

W szkołach analizowane są tzw. wskaźniki EWD (edukacyjna
wartość dodana), które są związane z wynikami egzaminów
zewnętrznych. Pozwalają one:
• ocenić efektywność nauczania w prowadzonych szkołach,
• porównać ze sobą szkoły ze względu na efektywność
nauczania,

www.szczytniki.ug.gov.pl
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• odnieść wyniki do uzyskanych - gminnych, powiatowych
i wojewódzkich.
Rozpatrując wyniki egzaminu gimnazjalnego w kontekście
efektywności nauczania możemy podzielić szkoły na:
• Szkoły neutralne. Gimnazja, w których notujemy
zarówno
średni
w skali
kraju
poziom
wyników
egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność.
• Szkoły sukcesu. Gimnazja o wysokich wynikach
egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania.
• Szkoły wspierające. Gimnazja o niskich wynikach
egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności.
• Szkoły wymagające pomocy. Gimnazja o niskich
wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania.
• Szkoły niewykorzystanych możliwości. Gimnazja
o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej
efektywności nauczania.
Podsumowując nie tylko dwa, ale ostatnie trzy lata - należy
stwierdzić, że widoczne są starania wszystkich naszych
szkół w zakresie zapewnienia uczniom odpowiedniego
poziomu nauczania. W kontekście analizy wieloletniej
najwyższe wyniki zdobyło ZS Gimnazjum w Marchwaczu;
szkoła ta osiągając od początku jej utworzenia - w każdym
roku i z każdej części egzaminu dodatnie EWD, uzyskała
status szkoły wspierającej i szkoły sukcesu. (UG na
podstawie opracowania BOS)

WYDARZENIA
GMINNE ŚWIĘTO EDUKACJI
W miesiącu październiku bieżącego roku odbyło się po raz
kolejny gminne spotkanie integracyjne osób związanych
z oświatą.
Jest to jedyna okazja w roku, aby osoby te mogły spotkać się
w tak szerokim gronie, a do tego przy dobrym poczęstunku
i akompaniamencie muzyki oraz podyskutować o sprawach
związanych z oświatą czy innych, lub po prostu miło spędzić
czas w gronie dawnych i obecnych znajomych. Tym razem
impreza została zorganizowana w restauracji Villa Feniks.
Niektórzy mogą się oczywiście dziwić, dlaczego nie było to
możliwe na terenie Gminy Szczytniki; jednakże liczba
chętnych była tak duża, iż organizatorzy musieli poszukać
odpowiednio większego lokalu. W uroczystości udział wzięli:
Wójt Gminy Szczytniki – Pan Marek Albrecht, Zastępca
Wójta – Pan Dariusz Wawrzyniak, Przewodniczący Rady
Gminy Szczytniki – Pan Andrzej Kupaj, Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Oświaty, Pomocy Społecznej, Kultury
i Sportu – Pan Paweł Domagała, Prezes międzygminnego
oddziału ZNP powiatu ziemskiego – Pan Antoni Roter, Prezes
GS „Samopomoc Chłopska” – Pan Jan Wawrzyniak, Skarbnik
Gminy – Pani Małgorzata Bloch, Kierownik Referatu
Administracyjno - Organizacyjnego – Pani Grażyna
Kuchnicka, Proboszcz Parafii Szczytniki - Ksiądz Mariusz
Buczek, Ksiądz z Parafii Rajsko - Paweł Nasiadek, a także
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Obsługi oraz szanowni
Emeryci i Renciści gminnych placówek oświatowych. Miłym
gestem wobec organizatorów – Dyrektorów Zespołów Szkół –
było podziękowanie za zaproszenie i zorganizowanie
Gminnego Święta Edukacji ze strony Pana Wójta, który także
podkreślił, że liczba gości świadczy najlepiej o tym, iż takie
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spotkanie przynajmniej raz w roku jest naprawdę potrzebne.
Następnie Wójt Gminy Szczytniki – Pan Marek Albrecht
złożył gratulacje nagrodzonym z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, a także przekazał wszystkim okolicznościowe
życzenia.
Życzenia
zostały
złożone
także
przez
Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki – Pana Andrzeja
Kupaja oraz przez Prezesa międzygminnego oddziału ZNP
powiatu ziemskiego – Pana Antoniego Rotera, który
jednocześnie podkreślił znaczenie integracji środowiska
związanego z oświatą oraz wspomniał o coraz większym
bezrobociu wśród nauczycieli w kraju. W tym momencie na
pewno wielu uczestników pomyślało o minionej reorganizacji
oświaty w naszej gminie; być może z troską, ale też pewnie
z ulgą, gdyż zarówno władze gminy jak i radni bardzo
zabiegali o to, aby te bolesne zmiany odbyły się jak
najmniejszym kosztem społecznym. Po zakończeniu
przemówień, prowadzący imprezę DJ – Pan Kamil
Kwiatkowski przekazał informację od organizatorów
o udzielonej dyspensie przez Proboszcza Parafii Błaszki.
Wspólne spotkanie przyniosło wiele radości, rozmów
i wspomnień minionych dni i lat; a jednocześnie pragnienie
ponownego spotkania się w przyszłym roku. Organizatorzy
serdecznie dziękują wszystkim za udział i zapraszają za rok!
(Honorata Szymańska)
Słowa Wójta przekazane na Gminnym Święcie Edukacji

Trudno nie doceniać wielkiej roli oświaty, którą spełniała
ona zarówno w dobrych jak i burzliwych dziejach naszego
polskiego narodu; o czym świadczą dobitnie słowa
Juliusza Słowackiego:
„Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei
i przed narodem niosą oświaty kaganiec;
A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec.”
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę wyrazić
Nauczycielom pracującym w Zespołach Szkół Gminy
Szczytniki – ogromną wdzięczność za wypełnianie trudnej
misji nauczania i wychowywania młodego pokolenia
w poszanowaniu bezcennych wartości i ludzkiej godności.
Podziękowania składam także Pracownikom Obsługi,
Służbie Zdrowia, Rodzicom i tym wszystkim, którzy
wspierają placówki oświatowe naszej gminy w realizacji
zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
Dziękuję również szanownym Emerytom i Rencistom za
wielki wkład pracy dokonany w rozwój oświaty na terenie
naszej gminy.
W dniu tego wspaniałego święta życzę Wszystkim
wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, wielu sukcesów
oraz optymizmu i odwagi w realizacji szlachetnych
planów i marzeń. Niech bezcenne czynione dobro
wzbudza zawsze ludzką życzliwość i zasłużony szacunek,
a także wiarę w lepsze „jutro”, które zależy tak naprawdę
od każdego z nas.
Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht

W bieżącym roku, na wniosek Wójta Gminy Szczytniki
Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty otrzymał
kolejny Dyrektor, tym razem
Zespołu Szkół
www.szczytniki.ug.gov.pl
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w Szczytnikach - Pani Anna Przybylska, natomiast
Medal Komisji Edukacji Narodowej - otrzymała Pani
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DZIEŃ ZADUSZNY PRZY MOGILE
W MARCHWACZU
2 listopada 2013 roku tradycyjnie przy Mogile w Marchwaczu
odbyła się msza święta w intencji pomordowanych podczas
II wojny światowej mieszkańców wsi. Uroczystej mszy
świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. Piotr Bałoniak Proboszcz Parafii Rajsko, w koncelebrze z wikariuszem
parafii Ks. Pawłem Nasiadkiem. W homilii ks. Piotr zauważył,
że ludzkie życie jest kruche, przemija, ale się nie kończy.
Nasza obecność w tym dniu, w tym miejscu wyraża naszą
pamięć o tych, którzy już odeszli, ale którzy mają miejsce
w naszych sercach. Śpiew poprowadził organista Pan Ignacy
Drużbiak. Na uroczystą mszę św. przybyli m. in.
przedstawiciele władz gminy Szczytniki na czele z Panem
Wójtem Markiem Albrechtem, a także radna Pani Danuta
Świątek. Obecna była społeczność szkolna, uczniowie
i nauczyciele z Zespołu Szkół w Marchwaczu z Panią
Dyrektor Honoratą Szymańską. We mszy św. uczestniczyły
rodziny
pomordowanych,
mieszkańcy
Marchwacza
i okolicznych miejscowości. 2 listopada – Kościół wspomina
Wszystkich Wiernych Zmarłych, którzy odeszli już z tego
świata. Zmarli już nic nie mogą zrobić dla siebie. Ich cała
nadzieja jest złożona w Bogu i modlitwie innych, którzy mogą
u Niego wyprosić łaski. Modlitwę za zmarłych można
porównać do światła, które oświeca tę ostatnią drogę do domu
Ojca. Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem
nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może
potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić
radości nieba (JP II, Rozważanie przed modlitwą „Anioł
Pański”, 2 listopada 2003).
Nie da się jednak tego wszystkiego zrozumieć bez miłości.
Jeśli modlimy się za zmarłych, to głównie dlatego, że ich
kochamy i w ten sposób okazujemy im naszą miłość. Każdy
z nas wcześniej czy później będzie musiał odejść z tego
świata. Może i my wówczas będziemy potrzebować
wstawiennictwa i może szczególnie tych, którym teraz
możemy pomóc naszą modlitwą. (Katarzyna Lewandowska)

GMINNE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W STAWIE
www.szczytnikigok.pl
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Z muzyką o wolności
„Wolności nie można tylko posiadać.
Trzeba ją stale, stale zdobywać.
Zdobywać ją, czyniąc z niej dobry użytek
- czyniąc użytek w prawdzie, bo tylko prawda czyni wolnymi ludzi
i ludzkie wspólnoty, społeczeństwa i narody.”
Jan Paweł II

12 listopada 2013 r. w Zespole Szkół w Stawie
świętowano gminne
obchody 95. rocznicy odzyskania
niepodległości
przez
Polskę.
Całość
uroczystości
przygotowała p. Justyna Domagalska, rekwizyty do
przedstawienia wykonała p. Janina Antczak, a nad częścią
muzyczną czuwał p. Rafał Paczkowski. Uczniowie szkoły
zaprezentowali koncert oraz przedstawienie pt. „Wolność”.
Patriotyczny nastrój umacniały pięknie wykonane pieśni, np.
„Przybyli ułani”, „Wojenko, wojenko”,
„Ojczyzna”,
„Wolność”. Przedstawienie miało uświadomić nam prawdę,
o której często zapominamy, że wolność jest cennym darem,
a umiejętne korzystanie z wolności to objaw współczesnego
patriotyzmu. Program artystyczny w dość nietypowy sposób
traktował temat wolności. Widzowie przenieśli się do świata
zwierząt, które opowiadały o swoich wizjach pozornej
swobody. Ich wyobrażenia o nieskrępowaniu, niestety,
przestawały pokrywać się z rzeczywistością podczas spotkania
z ludźmi oraz z przedstawicielami silniejszych zwierząt.
Spektakl obfitował w liczne metafory i bogate symbole.

Program artystyczny, ze względu na swą oryginalność, został
entuzjastycznie przyjęty przez widzów, wśród których był
Wójt Gminy Szczytniki p. Marek Albrecht, Zastępca Wójta
p. Dariusz Wawrzyniak, Radni Gminy Szczytniki oraz
zaproszeni goście. Po części artystycznej głos zabrali:
p. Marek Albrecht - Wójt Gminy Szczytniki, który w swoim
wystąpieniu podkreślił rolę odzyskania niepodległości dla
współczesnych pokoleń, p. Mieczysław Walczykiewicz
odniósł się do konieczności propagowania i kultywowania idei
patriotycznych w naszym społeczeństwie. Ostatnią częścią
uroczystości były dwa minirecitale w wykonaniu absolwentki
Zespołu Szkół w Stawie, Agaty Góreckiej, która zaśpiewała
między innymi pieśń patriotyczną „Rozkwitały pąki białych
róż” czy szlagier grupy Dżem „Do kołyski” oraz wokalistki
z Iwanowic, Marty Nielaby. Galeria zdjęć wykonanych przez
p. Bartosza Olendra dostępna na stronie Zespołu Szkół
w Stawie
http://www.zsstaw.szkolnastrona.pl/ (Teresa
Bąkowska)

OBCHODY ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI
W IWANOWICACH
www.szczytniki.ug.gov.pl

10 listopada 2013 r. o godz. 11.00
- w Kościele
Parafialnym p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Iwanowicach odbyły się
obchody 95 rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę.
W uroczystości tej wzięli udział: Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht, Przewodniczący Rady Gminy - Andrzej
Kupaj, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Benedykt Owczarek, Radni Gminni, Dyrektor Zespołu Szkół
w Iwanowicach - Janina Nowak, nauczyciele oraz poczty
sztandarowe: Zespołu Szkół i OSP. Lokalna społeczność
gromadząca się przed Mszą Św. w Kościele Parafialnym,
otrzymywała od uczniów Zespołu Szkół w Iwanowicach
kokardy narodowe. Obchody Święta Niepodległości
rozpoczęły się występem artystycznym przygotowanym
przez uczniów Zespołu Szkół w Iwanowicach. Program
artystyczny przybliżył zgromadzonym w Kościele zmagania
Polaków o odzyskanie niepodległości. Montaż słowno –
muzyczny wypełniły utwory poetyckie podkreślające nastrój
lat walki i zmagań z zaborcami. Ich uzupełnieniem były
utwory muzyczne – pieśni patriotyczne i piosenki żołnierskie.
Przedstawienie to było wspaniałym przykładem patriotyzmu.
Uroczystej liturgii w intencji Ojczyzny przewodniczył Ksiądz
Kanonik Paweł Jabłoński. Oprawę muzyczną podczas Mszy
św. zapewniła Orkiestra Dęta OSP Iwanowice.

Kolejnym punktem obchodów Święta Niepodległości było
przejście Wójta Gminy Szczytniki wraz z przedstawicielami
samorządu lokalnego, orkiestrą i pocztami sztandarowymi
pod pomnik ku czci ofiar II wojny światowej w iwanowickim
parku, złożenie wieńca oraz zapalenie symbolicznego znicza
na znak pamięci wszystkich poległych i pomordowanych
w obronie Ojczyzny. (Wioletta Michalska)
Podziękowanie
Godny pochwały jest fakt, że w naszej gminie pamięta się
o tradycjach i ważnych rocznicach narodowych. Z okazji
Święta Niepodległości zostały zorganizowane:
gminna
uroczystość w Stawie, a także uroczystość w Iwanowicach oraz
okolicznościowe akademie we wszystkich Zespołach Szkół.
Bardzo dziękuję Uczniom, którzy wystąpili w tych
uroczystościach, ich opiekunom - Nauczycielom, Dyrektorom,
a także Wszystkim, którzy włączyli się w organizację Święta
Niepodległości w bieżącym roku na terenie naszej gminy.
Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht

Refleksja Wójta na temat Święta Niepodległości
Jak pisał nasz wieszcz Adam Mickiewicz „Nie masz
równego na ziemi, oprócz wyrazu – Ojczyzna”. W tym
kontekście tym bardziej trudno byłoby nie czcić wielkiego
STRONA 12 narodowego wydarzenia i nie pamiętać,
www.szczytnikigok.pl
iż w tym roku
mija 95 lat od czasu odzyskania przez Polskę upragnionej
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i wśród gości zabawy, co zaowocowało wspólnym
odśpiewaniem „Sto lat”. Wśród przybyłych na tradycyjne
biesiadowanie witaliśmy oczywiście organizatorów, w tym
Wójta Gminy Marka Albrechta i z-cę Wójta Dariusza
Wawrzyniaka oraz Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja
Kupaja oraz radnych gminy. Gościem specjalnym był także
Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław
Łuczak z małżonką – fundator jednej z nagród
w przeprowadzonych konkursach. Licznie przybyli także
mieszkańcy gminy.
O przygotowanie, oczywiście również
tradycyjnego
poczęstunku zadbały Panie – członkinie OSP w Sobiesękach
Trzecich i mieszkanki miejscowości, w tym także, co
niezwykle cieszy, liczne grono młodzieży. Część artystyczną
spotkania pełną humoru i zabawy wypełniła gminna Kapela
Ludowa Złote Kłosy z doskonale dobranym ludowobiesiadnym
repertuarem. Po wielu latach poszukiwań
wreszcie możemy cieszyć się własną kapelą ludową na
wysokim artystycznym poziomie. To powód do radości
i dumy, ale także do otoczenia odpowiednią opieką
i wsparciem.

_____________________________________________

KULTURA
PYRCZOK W SOBIESĘKACH
TRZECICH
Do ostatnich miejsc była wypełniona sala świetlicy
wiejskiej przy OSP w Sobiesękach Trzecich w piątek 29
listopada
na
gminnym
świętowaniu
tradycyjnego
PYRCZOKA, zorganizowanego wspólnie przez Wójta Gminy
Szczytniki, Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach i Straż
oraz mieszkańców Sobiesęk Trzecich. W tym roku ludowa
zabawa z jesiennymi warzywami została połączona z również
tradycyjnymi Andrzejkami i pomysł okazał się trafiony,
bowiem Andrzejów na sali w Sobiesękach Trzecich nie
brakowało - zarówno wśród występujących na scenie, jak

www.szczytniki.ug.gov.pl
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Wydarzeniem artystycznym były także występy finalisty
programu Mam Talent, niezwykłego showmana Sławomira
Jenerowicza, którego skecze
zarówno biesiadnohumorystyczne, wypełnione iluzją i sceniczna magią jak
i zaskakująco muzyczne zostały nagrodzone wielkimi
brawami. Artyście udało się włączyć do swoich scenicznych
poczynań władze gminy i Przewodniczącego Rady Powiatu
z bardzo dobrym skutkiem – wszyscy udowodnili, że celem
imprezy była wspólna zabawa i dobry humor. Największy
podziw wzbudził jednak występ końcowy Sławomira
Jenerowcza, gdzie artysta pokazał mistrzostwo swojej profesji
prezentując najpierw samodzielnie grę muzyczną na
dzwonkach, garnkach domowych i rurach PCV, a następnie
pokazując z przypadkowo wybranymi wśród uczestników
imprezy,
wyjątkowy koncert na dzwonkach doskonale
opracowany muzycznie. Pomysł „grania kolorami” został
wyróżniony i nagrodzony przez Fundację Anny Dymnej
wspierającej dzieci niesłyszące. Artysta pokazał, że przy
zastosowaniu odpowiednich technik muzykę można stworzyć
z każdą grupą ludzi, w tym także, co przyświecało pomysłowi
artysty, z osobami niesłyszącymi. Publiczność żegnała
Sławomira Jenerowicza wielkimi brawami i okrzykami.
Całości biesiadowania dopełnił „mistrz ceremonii” także
Sławomir ale Janelt, który nie tylko zapowiadał imprezę,
przeprowadził szereg zabawnych konkursów, ale także
„poprowadził” wszystkich uczestników do wspólnej zabawy
tanecznej, która zakończyła się w środku nocy.

www.szczytnikigok.pl
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Powrót do świętowania i biesiadowania „jesiennego
warzywniaka” okazał się trafionym i możemy spodziewać się
kolejnego spotkania za rok w kolejnej sali na terenie gminy
Szczytniki. Za tegorocznego „Pyrczoka” w imieniu
organizatorów bardzo dziękujemy, szczególnie Paniom
przygotowującym salę, poczęstunek i pracującym podczas
biesiady; a uczestnikom za przybycie. (Mariusz Janiak)

AKTYWNI SENIORZY
Koło Emerytów i Rencistów w Marchwaczu pod
patronatem Pani Grażyny Albrecht rozpoczęło nowy sezon
wycieczką „Szlakiem Piastowskim”.
W ramach wycieczki zwiedziliśmy Biskupin i Gniezno.
W dniu, w którym zwiedzaliśmy gród tętnił on życiem
dawnych ludów. Była to piękna lekcja historii szczególnie dla
młodzieży, która się z nami wybrała. Z Biskupina
pojechaliśmy kolejką wąskotorową do Wenecji, gdzie
znajduje się Muzeum Kolei Wąskotorowej. Z Wenecji
pojechaliśmy do Gniezna - kolebki państwa polskiego.
Archikatedra Gnieźnieńska należy do najcenniejszych
i najstarszych zabytków architektury sakralnej w mieście
położonym na siedmiu wzgórzach. Jest jednocześnie
sanktuarium Św. Wojciecha, patrona Polski i Europy.
Po konsekracji świątyni w 997 r. w murach katedry miały
miejsce koronacje 5 królów Polski (m. in. Bolesława
Chrobrego, Mieszka II). Na przestrzeni wieków u grobu Św.
Wojciecha modliło się wiele osobistości z kraju i z zagranicy,
w tym nasz wielki rodak Jan Paweł II. Po zwiedzeniu Gniezna
pełni wrażeń wróciliśmy do domów. Na kolejnym spotkaniu
omówiliśmy program naszego koła. W celu umilenia nam
omawiania spraw organizacyjnych, uczniowie klasy trzeciej
SP Zespołu Szkół w Marchwaczu pod kierunkiem Pani
Małgorzaty Gajewskiej - zaprezentowali nam zabawne
przedstawienie o królewnie, za co bardzo dziękujemy.
Trzydziestego listopada bawiliśmy się w Zespole Szkół
w Marchwaczu na tradycyjnych Andrzejkach. Przy dźwiękach
muzyki, nie tylko akordeonowej, miło upłynął czas spotkania.
Przed nami wigilia i następne wyzwania. (Danuta Świątek)

JAK SPĘDZAJĄ CZAS EMERYCI…
Mimo niezbyt sprzyjającej pogody, jaka panowała
w czwartek, 26 września, grupa 47 osób (nie tylko
emerytów) ze Szczytnik i okolicy uczestniczyła w wycieczce
do stolicy.

www.szczytniki.ug.gov.pl
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Wyruszyliśmy klimatyzowanym autokarem o godzinie 5.00.
Podróż upłynęła nam wspaniale: szybko i bezpiecznie za co
dziękujemy kierowcy.
Do Warszawy zajechaliśmy ok.
godz.9.00. Na Placu Zamkowym uczestników wycieczki
powitała pani Agata Witt-Kaczycka przedstawicielka Biura
Turystycznego „Przewodnicy Warszawscy”, nasz przewodnik
po stolicy. Pod jej kierownictwem nasza 47 osobowa grupa
zwiedziła Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście, Powiśle
z widokiem na Stadion Narodowy, Zamek Królewski,
Łazienki Królewskie oraz Stare Powązki. Pani Agata, pomimo
młodego wieku, z ogromną wiedzą i w interesujący sposób
przekazywała cenne, bardzo obszerne informacje o zabytkach
i nowych obiektach Warszawy, które mijaliśmy przemierzając
autokarem
ulice
naszej
stolicy.
— Wielu z nas było w Warszawie, ale jakbyśmy odkrywali
stolicę na nowo – mówili uczestnicy wycieczki. I nawet
padający deszcz nie był straszny, gdy z parasolami
podziwialiśmy Łazienki Królewskie, wnętrza Zamku
Królewskiego powstałego z ruin, cmentarz Stare Powązki czy
Stare Miasto. Po prostu Warszawa da się lubić niezależnie od
aury jaka panuje. Warszawa to miasto, gdzie turysta na
pewno nie może się nudzić, jest tu tyle interesujących miejsc,
że jeden dzień to za mało by je wszystkie zobaczyć, poznać
ich historię. Z naszej wycieczki wróciliśmy pełni wrażeń oraz
z życzeniem na przyszłość pojechania tam jeszcze raz, żeby
zobaczyć
to, czego zobaczyć nie zdążyliśmy,
a w szczególności: Świątynię Opatrzności Bożej, Muzeum
Powstania Warszawskiego, Pałac w Wilanowie, Powązki
Żołnierskie, a może nawet Centrum Nauki Kopernik, gdyż jest
to bardzo ciekawe miejsce nie tylko dla dzieci i młodzieży
lecz i dla osób w każdym wieku. Życzenie to na pewno
zrealizujemy w przyszłym roku. W październiku odbyliśmy
kolejny wyjazd, tym razem do Łodzi do Teatru Muzycznego.
Wybraliśmy się tam, aby obejrzeć jedną z najpiękniejszych
operetek - Wesołą wdówkę Franza Lehára. Inscenizacja tej
operetki jest bardzo udana, wesoła i barwna. Nie tylko cieszy
oko i ucho, ale przekonuje, iż uśmiercana już wielokrotnie
operetka wciąż jest żywa. Reżyserii i adaptacji libretta
dokonał Zbigniew Macias, który Wesołą wdówkę „odkurzył”,
podkreślił jej elementy komediowe, zaznaczył najbardziej
przebojowe fragmenty. Postawił na piękną muzykę, wspaniałą
scenografię, kostiumy, intrygę i poczucie humoru widowni.
Stworzył widowisko mające przede wszystkim dostarczyć
kilku godzin rozrywki i przyjemności. Udało się to reżyserowi
nader obficie. Wszyscy uczestnicy naszego wyjazdu byli
zadowoleni i usatysfakcjonowani. W niedługim czasie na
pewno zorganizujemy następny wyjazd. (Mirosława
Krążyńska)

KILKA SŁÓW O ZNACZENIU
RODZINY…
Czy w dzisiejszych czasach rodzina ma jeszcze
jakąkolwiek wartość? Czy w dzisiejszym świecie rodzina
ma jeszcze znaczenie? Pytanie jak najbardziej słuszne.
Już to z racji zbliżających się świąt Narodzenia Pana Jezusa,
które uważamy za najbardziej rodzinne święta. Już to z racji
przemian kulturowych, których naocznymi świadkami
jesteśmy. Okazuje się, że tak. Okazuje się, że dziś dla wielu
ludzi rodzina ma wielkie znaczenie, i spośród wielu innych
jest najwyższą wartością. Chyba dlatego Papież Franciszek
w Roku Wiary, który zakończył się w niedzielę 24 listopada
2013 r., zaprosił do Rzymu rodziny z całego świata. Zaprosił
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je do wspólnej modlitwy, do podzielenia się świadectwem.
Wreszcie zaprosił je do tego, aby tam przy grobach Apostołów
zaczerpnęły mocy i energii, by realizować zadania jakie
każdego dnia ich czekają. Był to również czas radowania się
ze wspólnej obecności.
Warto jednak ustalić sobie pewne kwestie. Pierwszą z nich
jest świadomość, że rodzina to związek małżeński pomiędzy
mężczyzną i kobietą, których Bóg obdarzył potomstwem.
Choćby nie wiem jak się starali niektórzy postępowi
filozofowie, dla wielu ludzi model rodziny to zawsze będzie
ojciec, matka, dzieci, dziadkowie, którzy są skarbem, którzy
są przyszłością każdej rodziny i każdego narodu. Nie możemy
zgodzić się, aby związki niezgodne z prawem Bożym czy
prawem naturalnym nazywać rodziną czy też małżeństwem.
Przecież Pan Bóg zwrócił się do Adama i Ewy. Gdyby
zamierzył inny model, wybrałby innych ludzi. Po czym Bóg
im błogosławił, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni
i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie
poddaną” (por. Rdz 1,28). Ze słowem rodzina wiąże się ściśle
słowo rodzić, dawać życie. Zatem to właśnie w rodzinie każde
nowe życie bierze swój początek. Małżeństwo, rodzina jest
nastawiona na przekazywanie życia. Przykrym pozostaje fakt,
gdy małżeństwo z różnych powodów zamyka się na dalsze
przekazywanie życia, kiedy małżonkowie dobrowolnie
decydują się, by nie mieć dzieci.
Nie możemy jednak pominąć kwestii, że rodzina to nie tylko
mama, tata, dzieci, dziadkowie i pozostali krewni.
W perspektywie Bożej, wszyscy jesteśmy rodziną, wszyscy
jesteśmy przecież braćmi i siostrami, ponieważ mamy jednego
Ojca, który jest w niebie, do którego zwracamy się słowami
Ojcze nasz… W kontekście zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia prawda ta nabiera jeszcze większego znaczenia.
Bo przecież skoro jesteśmy rodziną, a w rodzinie panuje
miłość, szacunek, otwarcie się na drugą osobę, to tak samo
powinno być między nami. Pomyślmy jak piękny byłby świat,
gdybyśmy odnosili się do siebie z miłością, z szacunkiem,
zrozumieniem. Ile trudnych sytuacji można by uniknąć,
gdybyśmy traktowali się jak bracia. W obecnej sytuacji jest to
dla nas wezwanie, by rodzinie przywrócić należną jej wartość
i dobre miejsce w społeczeństwie. Pamiętajmy o tym, że Pan
Jezus, nasz Zbawiciel także wychowywał się w Rodzinie, i był
posłuszny swoim ziemskim rodzicom. W każdym z nas jest
tęsknota za kochającą, szczęśliwą rodziną. W każdym z nas
jest chęć, by choć na moment wrócić do dziecięcych lat, które
najczęściej kojarzą nam się z miłością, bezpieczeństwem.
Zróbmy wszystko co w naszej mocy, aby atmosfera
rodzinna panowała w szkołach, w miejscach pracy,
w społeczeństwie, w naszych domach, a wówczas Pan Jezus
nam pobłogosławi i będziemy szczęśliwi. (Ksiądz Paweł
Nasiadek)
__________________________________________________

SPORT
WALCZYĆ, TRENOWAĆ,
SZCZYTNIKI MUSZĄ PANOWAĆ…
Tak brzmi jedno z najbardziej znanych okrzyków
kibiców na piłkarskich stadionach i takie też nastroje
panują w Szczytnikach.
Za nami półmetek sezonu piłkarskiego 2013/2014.
Sezon ten jest dla naszego klubu dość wyjątkowy, gdyż po raz
pierwszy w historii do rozgrywek zostały zgłoszone trzy
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drużyny piłkarskie. Jest to wynik sytuacji , która swój
początek wzięła wraz momentem otwarcia na terenie naszej
gminy kompleksu sportowego Orlik. Wówczas coraz to
młodsi adepci piłki nożnej zaczęli odwiedzać boiska i spędzać
na nich coraz więcej czasu, a czujne oko animatora obiektu
Igora Sowińskiego doprowadziło do zebrania kolejnej grupy
młodych, ambitnych chłopaków, chcących spróbować swoich
sił w walce o punkty w rozgrywkach krajowych. Dla zarządu
klubu było to kolejnym wyzwaniem, zarówno finansowym jak
i organizacyjnym. Jednakże z perspektywy czasu widać, iż
każda inwestycja w młodzież jest czymś bardzo ważnym
i przynosi z upływem czasu pozytywne efekty. Oczywiście
wszystko to nie miałoby miejsca gdyby nie aprobata władz
gminnych, które są głównym beneficjentem naszego klubu,
za co oczywiście wszystkie osoby z nim związane są
władzom gminy dozgonnie wdzięczne. Miejmy również
nadzieję, iż ta współpraca nadal będzie się rozwijać, a jej
owoce będą widoczne w całym powiecie i nie tylko. Obecnie
tym co spędza nam sen z powiek jest zapewne nasz obiekt.
Miejmy nadzieję, że Szczytniki w końcu doczekają się boiska
z prawdziwego zdarzenia. Czas na podsumowanie pierwszej
części sezonu. Jak już wcześniej wspomniano, do rozgrywek
KS „SZCZYT” zgłoszono trzy drużyny: prowadzonych przez
trenera Mariusza Gostyńskiego seniorów, w ramach klasy „B”
piłkarskich rozgrywek, drużynę Juniora Starszego,
prowadzoną przez trenera Kazimierza Augustyniaka, a która
jest bezpośrednim zapleczem pierwszego zespołu oraz
naszych debiutantów czyli zespół w kategorii Junior Młodszy,
który szlifuje swoje umiejętności pod okiem Igora
Sowińskiego. Dużym znakiem zapytania była w obecnym
sezonie forma naszej pierwszej drużyny, która to
w poprzednim sezonie otarła się o awans do wyższej klasy
rozgrywkowej, i tylko brak szczęścia doprowadził do tego, że
tegoroczne zmagania musieli zaczynać ponownie od B klasy.
Niestety, nie chodzi tu tylko o formę fizyczną, ale przede
wszystkim o odbudowanie formy psychicznej, gdyż trzeba
przyznać, iż
wszyscy zawodnicy byli nieco załamani
ówczesną porażką i nie wiadomo było czy zdołają szybko
„wstać z kolan” i podjąć walkę. Jednak trenerzy, zarząd,
osoby związane z klubem jak i sami zawodnicy wspierając się
wzajemnie, podnieśli głowy i z dużym zaangażowaniem
przystąpili do pisania nowego rozdziału w historii klubu.
Początek rozgrywek to gra w kratkę naszej drużyny, jednak
odnosząc tę postawę do słynnego powiedzenia należy
stwierdzić, iż prawdziwy zespół poznaje się, nie po tym jak
zaczyna, a jak kończy, i tym samym seniorzy „SZCZYTU”
zakończyli zmagania wiosenne na fotelu wicelidera ze stratą
3 punktów do prowadzącej drużyny KS II OPATÓWEK .
Przed startem rozgrywek, nasz zespół wzmocnili Adam
Chojnacki reprezentujący do tej pory barwy PELIKANA
Karolew, Paweł Polowczyk, gracz LKS Kalinowa oraz
wychowanek klubu Michał Wielowski. W rundzie jesiennej
czekają nas arcyważne pojedynki na własnym gruncie, i choć
murawa naszego obiektu nie będzie naszym sprzymierzeńcem,
to zapewne na wsparcie możemy liczyć wśród naszych
kibiców. Co do drużyny prowadzonej przez trenera
Augustyniaka, na uwagę zasługuje fakt, iż w obecnym
sezonie, bez kompleksów do pierwszego zespołu weszło
dwóch młodych zawodników. Są nimi Jakub Smolarek
i Dominik Łodziński. Swoje debiuty zaliczyli też: Piotr
Marczak, Sebastian Drewniak oraz Krystian Marciniak.
Podopieczni trenera Augustyniaka zajmują w swoich
rozgrywkach trzecie miejsce, wyprzedzając chociażby taką
drużynę jak KKS 1925 KALISZ , której piłkarze są
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bezpośrednim
zapleczem
pierwszego
IV-ligowego
zespołu!!!To kolejny dowód na to, że o sile klubu
w przyszłości stanowić będzie obecna praca z młodzieżą. Na
uwagę zasługuje również fakt, iż KS „SZCZYT”
SZCZYTNIKI nie jest klubem składającym się tylko
i wyłącznie z zawodników pochodzących ze Szczytnik. Wręcz
przeciwnie, trenują tu chłopcy z obszaru całej gminy i jak
widać, z dobrym efektem. Nieco gorzej wygląda obecnie
sytuacja naszych Juniorów Młodszych, ale w ich przypadku
absolutnie nie ma się czego wstydzić. Jest to ich pierwszy
sezon, gdzie tak naprawdę poznają prawdziwą grę o punkty,
poznają się nawzajem, uczą się wspólnie znosić porażki,
razem dążyć do sukcesu i przede wszystkim uczą się szacunku
dla każdego przeciwnika. W pracy z drużynami juniorskimi
nie tyle ważne są wyniki, co umiejętność realizowania taktyki
i założeń trenerów, umiejętność słuchania i wywiązywania się
ze swoich obowiązków, umiejętność tworzenia kolektywu,
zarówno na boisku jak i poza nim. Kiedy ta sztuka zostanie
opanowana, zespół zacznie osiągać wyniki. Już widać wielką
ambicję u tych chłopców i co ważne, połączoną z wielką
pokorą. Wszyscy zdają sobie sprawę jak wiele pracy przed
nimi. Patrząc jednak na ich mecze i umiejętności
poszczególnych zawodników,
bez wątpienia należy
stwierdzić, że to diamenty które wymagają oszlifowania.
Obecnie nadchodzi czas zimowy. W środowisku piłkarskim to
czas odpoczynku, lecz nie dla wszystkich. Zarząd stanie przed
kolejnym zadaniem pozyskania środków finansowych dla
funkcjonowania klubu na kolejny rok. Jednak patrząc jak
wiele zmieniło się w mentalności zarówno młodych
potencjalnych zawodników jak i zawodników już grających,
dla których klub jest drugim domem, jak wiele zmieniło się
w mentalności mieszkańców gminy, którzy licznie wspierają
działalność klubu, władz gminy, bez których funkcjonowanie
klubu nie miałoby miejsca, należy stwierdzić, iż naprawdę
warto. Wszystkim należą się serdeczne podziękowania za
pomoc, wiarę i zaangażowanie. Dla każdej osoby chcącej
wesprzeć działalność klubu, czy to swoją grą, czy też pomocą
organizacyjną, drzwi są otwarte. Nie warto rozmieniać się na
drobne i spełniać swoje indywidualne, często nieuzasadnione
ambicje. Lepiej pielęgnować to co zostało stworzone już
dawno, ma swoją historię i przetrwało wiele zawirowań.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony
internetowej oraz profilu na facebooku:
www.szczytszczytniki.futbolowo.pl
https://www.facebook.com/pages/KS-Szczyt-Szczytniki
Na horyzoncie widać już święta oraz nadchodzący Nowy Rok,
tak więc w imieniu zarządu, trenerów i piłkarzy KS
„SZCZYT” SZCZYTNIKI życzę wszystkim mieszkańcom
gminy Szczytniki, zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2014!!!
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ…JEDNA GMINA…JEDEN
KLUB…OD KOŁYSKI AŻ PO GRÓB…(Mateusz Leszka)
Tabela rozgrywek kaliskiej B-klasy, w których uczestniczy
nasza drużyna seniorska.
Trener zespołu: Mariusz Gostyński
Msc. – miejsce
M. - liczba rozegranych spotkań
Pkt. - liczba zdobytych punktów
Z. – liczba zwycięstw
R. – liczba remisów
P.- liczba porażek
Bz. – liczba bramek zdobytych
Bs. – liczba bramek straconych
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Ms
c.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Drużyna
KS II Opatówek
KS Szczyt
Szczytniki
Wicher Mycielin
KS Kościelna
Wieś
Pelikan Nowy
Karolew
Dragon
Dzierzbin
Sparta Russów
Korona Chełmce
Panda Pamięcin
Jaskiniowiec
Rajsko

M
.
9

Pkt
.
24

Z R P Bz
. . . .
8 0 1 29

9

21

7

0 2 31

14

9

19

6

1 2 21

13

9

16

5

1 3 36

21

9

16

5

1 3 20

17

9

9

2

3 4 19

24

9
9
9

9
8
6

3
2
2

0 6 13
2 5 13
0 7 10

29
22
27

9

3

1

0 8 12

27

Bs.
10

Tabela rozgrywek kaliskiej klasy junior starszy, w których
uczestniczy nasz zespół juniora starszego.
Trener zespołu: Kazimierz Augustyniak
Ms
c.

Drużyna

M.

Pkt.

Z
.

1.

KS Opatówek

10

25

8

10

17

5

10

17

5

10

11

3

2.
3.
4.

Unia
Szymanowice
KS Szczyt
Szczytniki
Włókniarz
1925 Kalisz

5.

GKS Żerków

10

10

3

6.

Prosna Kalisz

10

5

1

R P B
. . z.
4
1 1
6
2
2 3
5
3
2 3
3
1
2 5
7
1
1 6
7
1
2 7
2

Bs.
14
19
16
23
24
54

Tabela rozgrywek kaliskiej A-klasy junior młodszy,
w których uczestniczy nasza drużyna juniora młodszego.
Trener zespołu: Igor Sowiński
Msc
M Pkt Z R P Bz Bs
Drużyna
.
.
.
. . .
.
.
Raszkowianka
1.
9 24 8 0 1 29 13
Raszków
Victoria
2.
9 22 7 1 1 36 14
Skarszew
3.
LZS Cielcza
9 14 4 2 3 24 15
4.
Prosna Kalisz 9 12 3 3 3 18 21
Żaki
5.
9 12 3 3 3 17 17
Taczanów
Ogniwo
6.
9 12 3 3 3 21 12
Łąkociny
Korona
7.
9
9
3 0 6 20 24
Chełmce
Włókniarz
8.
9
8
2 2 5 16 37
1925 Kalisz
Calisia II
9.
9
8
2 2 5 14 23
Kalisz
KS Szczyt
10.
9
5
1 2 6 20 39
Szczytniki
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SPRAWY SZKOLNE
I PRZEDSZKOLNE
JAK BRONIĆ SIĘ PRZED
UZALEŻNIENIAMI
Na przełomie XX i XXI stulecia zapanowała era uzależnień.
Ich siłą napędową stało się tempo życia, ucieczka od
nieakceptowanych stanów emocjonalnych oraz poszukiwanie
szybkich przyjemności. Mechanizmy rządzące uzależnieniami
są do siebie podobne, zarówno w przypadku uzależnień od
alkoholu, nikotyny czy leków jak i tych mało znanych
i z pozoru ,,niewinnych” uzależnień behawioralnych jakimi są
między innymi: patologiczny hazard, pracoholizm,
zakupoholizm czy też zataczające coraz większy krąg
uzależnienie od komputera i od Sieci (uzależnienie od
Internetu czyli siecioholizm). Polega ono na ustawicznym
spędzaniu czasu przed ekranem komputera. Internet stwarza
możliwości dostępu do różnorodnych informacji. Jego zaletą
jest nieograniczona dostępność. Rozsądne korzystanie z tej
,,skarbnicy wiedzy” zależy w dużym stopniu od dorosłych,
którzy muszą nauczyć swoje dziecko wyrabiania umiejętności
rozpoznawania zagrożeń oraz przeciwdziałania im, a także
wyrabiania umiejętności klasyfikowania i wartościowania
wiadomości zdobytych w Internecie. Pamiętajmy również, że
gry komputerowe i sieciowe to rozrywka, która w bardzo
dużym stopniu angażuje gracza i rzadko kiedy go nudzi.
Pierwsze niepokojące sygnały, to:
wydłużający się czas gier
(dziecko traci
poczucie czasu i zamiast 45 minut przed ekranem komputera
spędza kilka godzin),
pobudzenie psychoruchowe, niepokój lub lęk
jako konsekwencja odstawienia (komputera, Internetu),
obsesyjne myślenie o tym co się dzieje
w Internecie,
unikanie kontaktów towarzyskich, stopniowe
wycofywanie się z życia społecznego,
szukanie i nawiązywanie nowych znajomości
w Sieci,
celowe lub mimowolne poruszanie palcami,
naśladowanie pisania na klawiaturze,
zaniedbywanie
codziennych
obowiązków
szkolnych i rodzinnych,
pogłębiająca się wada wzroku, zmęczenie
bezsenność,
przykurcze stawów.
Propozycje dla Rodziców:
1.
Ustalić z dzieckiem podstawowe zasady korzystania
z komputera: sprawdzać strony internetowe, które odwiedza
nasze dziecko, z kim w Internecie utrzymuje kontakty,
interesować się jakimi grami dysponuje.
2.
Kontrolować i ograniczać czas korzystania
z komputera.
3.
Zapewnić dziecku alternatywne źródła spędzania
czasu /spotkania koleżeńskie, wspólne spacery, wycieczki
rowerowe/.
4.
Jeżeli nasze dziecko późnym wieczorem nie potrafi
oderwać się od gier lub Internetu zastanówmy się czy
komputera nie przenieść do innego pomieszczenia.
5.
Kiedy wszystkie aspekty życia naszego dziecka
podporządkowane są Internetowi bądź grom komputerowym
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nie bójmy się szukać pomocy i rady specjalistów.
6.
Dawać dobry przykład własnym, rozważnym
i wybiórczym
korzystaniem
z
różnych
mediów
elektronicznych.
o
Dla osób cierpiących z powodu uzależnień bezpłatne
leczenie od narkotyków, telefonów komórkowych, Internetu,
hazardu i innych uzależnień behawioralnych - Kalisz,
KARAN (62) 741 49 97
o
Instytut Psychologii Zdrowia PTP uruchomił tel.
zaufania 801-889-880
❖
Uzależnienia behawioralne, to takie, które nie są
związane z używaniem substancji psychoaktywnych.
(Pedagog – Izabela Sobocka)

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
W SZKOŁACH
Okres życia dziecka od 6 do 18 roku życia jest czasem
dorastania – adolescencji; jest fazą w życiu człowieka,
w którym zwiększa się tempo rozwoju zarówno fizycznego
jak i psychicznego. Mogą w tym czasie pojawiać się problemy
zdrowotne i rozwojowe specyficzne dla tego okresu życia.
Kształtujące się u dzieci postawy życiowe, poglądy
i zachowania zdrowotne sprawiają, że rola edukacji
zdrowotnej adresowanej do tej części populacji jest
szczególnie istotna.
Profilaktyczna opieka zdrowotna realizowana przez
pielęgniarkę szkolną na terenie zespołów szkół obejmuje:
- wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
- kierowanie postępowaniem poprzesiewowym,
- czynne poradnictwo dla uczniów z problemami
zdrowotnymi, społecznymi i szkolnymi, w zakresie opieki
pielęgniarskiej,
- sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi
i niepełnosprawnością,
- udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań,
urazów,
- udział w planowaniu i realizacji edukacji zdrowotnej,
- prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów,
- prowadzenie działań fluoryzacyjnych.
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:
- wspieranie rozwoju edukacji dzieci młodzieży w wieku
szkolnym,
- współdziałanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia
uczniów.
Z zakresu edukacji zdrowotnej wśród uczniów realizowane są
programy i projekty edukacyjne: Trzymaj Formę, Znajdź
właściwe rozwiązanie, Bądźmy Zdrowi – Wiemy więc
Działamy, Moje dziecko idzie do szkoły, Nie pal przy mnie
proszę. Celem edukacji zdrowotnej w/w programów jest m. in.
edukacja w zakresie trwałego kształtowania nawyków
prozdrowotnych wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin
poprzez zasadę aktywnego stylu życia, zbilansowanej diety
w oparciu o odpowiedzialność własną i wolny wybór
jednostki. (Jolanta Korycka-Mizera)

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z URSZULĄ ZYBURĄ
24 września 2013 roku uczniowie Zespołu Szkół
w Radliczycach, natomiast 12 listopada 2013 roku
uczniowie Zespołu Szkół w Marchwaczu - mieli niezwykłą
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przyjemność gościć kaliską poetkę, aforystkę i autorkę
kilku książek - panią Urszulę Zyburę.
W czasie pobytu w szkołach poetka odbyła dwa spotkania jedno dla uczniów szkoły podstawowej, a drugie dla uczniów
gimnazjum. Podczas tej nietypowej lekcji języka polskiego
czytała aforyzmy i wiersze, uczniowie szkoły podstawowej
mogli wysłuchać także bajek samej autorki. Pani Zybura
zwróciła także młodym słuchaczom uwagę na potrzebę
i sztukę tworzenia. Uczniowie z przejęciem słuchali poetki
i chętnie wypowiadali się na temat własnych prób literackich.
Spotkanie było okazją do przyjrzenia się bliżej życiu literata.

Ciepła atmosfera, która wytworzyła się podczas spotkania
literackiego i wiele mądrych przesłań, które wypłynęło z ust
poetki na długo pozostaną w pamięci odbiorców. Spotkanie
z p. Urszulą Zyburą było nietypową, aczkolwiek cenną lekcją
języka polskiego dla naszych uczniów. Należy także
wspomnieć, że w ubiegłym roku z okazji 35-lecia działalności
literackiej poetka otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta
Kalisza w dziedzinie bibliotekarstwa i działalności literackiej
oraz odznakę honorową „Za zasługi dla województwa
wielkopolskiego”. (Karolina Kisiurska)

DRUGA INNOWACJA
PEDAGOGICZNA W GMINIE
W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół
w Marchwaczu wprowadzona została
druga już
innowacja pedagogiczna, tym razem dla uczniów klas
gimnazjalnych pod nazwą
„Angielski wokół nas”.
Autorami tej innowacji metodyczno – organizacyjnej są
nauczyciele języka angielskiego – Ewelina Biesiada
i Honorata Szymańska.
Motywacją
wprowadzenia
innowacji
pedagogicznej
„Angielski wokół nas" była chęć aktywizacji uczniów
w procesie poszerzania zakresu słownictwa przed egzaminem
gimnazjalnym z języka angielskiego oraz uświadomienie
wychowankom, że nauka języka obcego to nie tylko
obowiązek, ale także okazja do dobrej zabawy.
Wyeksponowanie angielskich słów i wyrażeń w różnych
klasach oraz na korytarzach w formie „wędrującej ekspozycji”
ma na celu pokazanie, że to czego uczniowie się uczą jest
związane z ich życiem i codziennością. Wraz ze zwiększonym
kontaktem uczniów ze środkami językowymi przy ich
opracowywaniu, a potem wyeksponowaniu, usprawnia się
proces zapamiętywania znaczeń i prawidłowej pisowni
angielskich wyrażeń. Przygotowanie projektów na zajęciach
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artystycznych ma na celu utrwalenie poznanych elementów
leksykalnych, rozwijanie twórczych zdolności uczniów
i wykorzystanie tych talentów w kreatywny sposób.
Innowacja obejmuje wszystkich uczniów gimnazjum, którzy
przygotowują wizualizację elementów leksykalnych z zakresu
15 tematów określonych w podstawie programowej - na
gazetkach ściennych w swoich salach lekcyjnych, którymi się
opiekują. Każda z klas jest odpowiedzialna za opracowanie
własnego zestawu 10 elementów leksykalnych w języku
angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski co miesiąc.
Pod koniec roku szkolnego uczniowie będą poddani
ekspozycji w ilości 300 słów i wyrażeń. Klasa III gimnazjum
w ramach zajęć artystycznych, równolegle przygotowuje
„wędrującą ekspozycję" w zakresie omawianych 15 tematów.
Wystawa przybiera różne formy, np. plakatów lub projektów
przestrzennych oraz jest organizowana w różnych miejscach
w szkole w zależności od inwencji uczniów i możliwości
lokalowych.

Spośród uczniów biorących udział w innowacji pod koniec
każdego roku szkolnego w drodze quizu wyłoniony zostanie
„mistrz słówek". W celu wzmocnienia motywacji uczniów do
zapamiętywania nowych środków językowych, zwycięzca
otrzyma nagrodę. Realizatorami są nauczyciele języka
angielskiego – Ewelina Biesiada i Honorata Szymańska oraz
nauczyciel zajęć artystycznych – Agnieszka Pogorzelec. Poza
tym innowacja wspierana jest przez większość nauczycieli,
gdyż wizualizacja słówek przygotowywana przez uczniów
odbywa się w trzech różnych salach lekcyjnych, a więc
wymaga uzgodnień i zmodyfikowania miejsc umieszczania
gazetek klasowych i przedmiotowych.
Realizowana innowacja została zarejestrowana przez
Kuratorium
Oświaty
w
Poznaniu
po
numerem
5361.2.104.20134, natomiast Dyrektor Wydziału Rozwoju
Edukacji – Pani Irena Pyszyńska – Królak pogratulowała
szkole podjęcia inicjatywy wzbogacającej ofertę edukacyjną
i rozwijającej zainteresowania uczniów nauką języka
angielskiego. (Honorata Szymańska)

IX GMINNY KONKURS JĘZYKA
ANGIELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II
Dnia 3 grudnia 2013 roku w Zespole Szkół w Marchwaczu
odbył się IX Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla
uczniów klas 1-3 i 4-6 szkół podstawowych oraz dla
uczniów klas I-III gimnazjów.

www.szczytnikigok.pl

„WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE”- BEZPŁATNY INFORMATOR GMINY SZCZYTNIKI

Wesołych Świąt

W konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich Zespołów
Szkół Gminy Szczytniki. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki, natomiast laureaci
konkursu zostali obdarowani nagrodami książkowymi.
Najlepsze wyniki w konkursie osiągnęli następujący
uczniowie:

II Dominika Suchecka 65,5 pkt kl. II Marchwacz
(n-l: p. Honorata Szymańska)
III Marta Pietrzykowska 65 pkt
kl. III Marchwacz
(n-l: p. Ewelina Biesiada)

w kategorii klas 1-3 szkół podstawowych (max 70 pkt)
I Wiktoria Jakubek 65,5 pkt kl. 3 Marchwacz
(n-l: p. Ewelina Biesiada)
i Szymon Smolarek 65,5 pkt kl. 3 Staw
(n-l: p. Katarzyna Kucharska)
II Lena Łukacka
64,5 pkt kl. 3 Marchwacz
(n-l: p. Ewelina Biesiada)
III Natalia Kowalska 63,5 pkt kl. 3 Staw
(n-l: p. Katarzyna Kucharska)
Wyróżnienia otrzymali: Magdalena Krupa – kl. 3 Iwanowice
(n-l: p. Magdalena Owczarek) oraz Michał Zimny kl. 3
Radliczyce (n-l: p. Marlena Krzesińska). Wskaźnik łatwości
konkursu: 0,77 (łatwy).

Wyróżnienia otrzymali: Filip Militowski – kl. III Szczytniki
(n-l: p. Monika Jasiorska) oraz Nikoletta Młynek kl. III
Iwanowice (n-l: p. Marlena Bloch). Wskaźnik łatwości
konkursu: 0,60 (umiarkowanie trudny).
SERDECZNE GRATULACJE
DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW!
Honorata Szymańska

KONKURS ORTOGRAFICZNY
18 listopada 2013 r. w Zespole Szkół w Iwanowicach
odbyły się eliminacje gminne Powiatowego Konkursu
„Z ortografią za pan brat”.
Wzięło w nich udział 14 uczniów szkół podstawowych oraz
14 uczniów gimnazjów. Młodzież zmagała się z trudnymi
tekstami dyktand. Komisja po sprawdzeniu prac wyłoniła
najlepszych uczniów. Będą oni reprezentować gminę
Szczytniki na etapie rejonowym, który odbędzie się 2 grudnia
2013 r. w Kaliszu.

w kategorii klas 4-6 szkół podstawowych (max 56 pkt )
I Marcelina Olejnik 46,5 pkt kl. 6 Marchwacz
(n-l: p. Honorata Szymańska)
II Weronika Wichłacz 40,5 pkt kl. 6 Iwanowice
(n-l: p. Marlena Bloch)
III Michał Durman
39 pkt
kl. 6 Marchwacz
(n-l: p. Honorata Szymańska)
Wyróżnienia otrzymały: Paulina Wojtczak – kl. 6 Szczytniki
(n-l: p. Monika Jasiorska), oraz Aleksandra Bider kl. 6
Radliczyce (n-l: p. Ewelina Nowak). Wskaźnik łatwości
konkursu: 0,53 (umiarkowanie trudny).
w kategorii klas I-III gimnazjów (max 90 pkt)
I Kamil Kołaciński
71 pkt
kl. III Staw
(n-l: p. Bartosz Olender)
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Oto lista finalistów:
szkoły podstawowe:
•
I miejsceKarolina Gruszczyńska (Szkoła
Podstawowa w Stawie, opiekun Jagoda Mądrzejewska)
•
II
miejsceAneta
Adamczewska
(Szkoła
Podstawowa
im.
Księdza
Augustyna
Kordeckiego
w Iwanowicach, opiekun Wioletta Michalska)
•
III miejsce- Kinga Drewniak (Szkoła Podstawowa
w Szczytnikach, opiekun Maria Korach), Jakub Matusiak,
Patrycja Pawlak (Szkoła Podstawowa w Radliczycach,
opiekun Agnieszka Krajewska)
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uwieńczył słodki poczęstunek, który własnoręcznie
przygotowały mamy. (Magdalena Zdrowicka – Wawrzyniak)

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA”
W PRZEDSZKOLU „TĘCZA”
W SZCZYTNIKACH
gimnazja:
•
I
miejsceKinga
Włodarz
(Gimnazjum
w Marchwaczu, opiekun Wioletta Jeziorska)
•
II miejsce- Piotr Józefiak (Gimnazjum im. Księdza
Kardynała Karola Wojtyły w Iwanowicach, opiekun Emilia
Wietrzyk)
•
III miejsce- Dominika Suchecka (Gimnazjum
w Marchwaczu, opiekun Wioletta Jeziorska)
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia
na kolejnym etapie!
(Jolanta Leszka)

24 września w naszym przedszkolu odbyło się „Święto
pieczonego ziemniaka”, które od kilku lat jest już tradycją
naszego przedszkola.
Z tej okazji zaprosiliśmy do nas wyjątkowych gości,
a mianowicie dzieci z zaprzyjaźnionego Przedszkola nr 16 im.
Jacka i Agatki w Kaliszu oraz dzieci z oddziału „0” z Zespołu
Szkół w Szczytnikach.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
W gminnych przedszkolach tradycją stało się pasowanie
na przedszkolaka, podobnie jak w szkołach pasowanie na
uczniów klasy pierwszej.
Jednym z przykładów może być pasowanie na przedszkolaka
jakie odbyło się w Stawie.

Dwanaścioro najmłodszych i pięcioro starszych dzieci zostało
w piątek 25 października oficjalnie przyjętych w poczet
wychowanków Przedszkola Zespołu Szkół w Stawie.
Uroczystość, na którą licznie przybyli rodzice i dziadkowie
dzieci, rozpoczęła się częścią artystyczną. Grupa Wiewiórek,
prowadzona przez panią Jolantę Witaszczyk, występ, na który
składały się wiersze i piosenki nawiązujące do przedszkolnej
codzienności, rozpoczęła od odtańczenia poloneza. Następnie,
w piosence i wierszu o krasnoludkach, zaprezentowali się
najmłodsi – grupa trzy i czterolatków, prowadzonych przez
panią Teresę Podstawczyk.
Podczas ślubowania dwanaścioro Krasnoludków i pięcioro
dzieci z grupy Wiewiórek obiecywało być dobrymi Polakami,
godnie reprezentować swoje Przedszkole, każdego dnia
z radością bawić się i uczyć w nim. Uroczystego aktu
pasowania dokonała pani Teresa Bąkowska, dyrektor ZS
w Stawie. Bohaterowie dnia otrzymali pamiątkowe dyplomy
i znaczki z symbolami swojej grupy. Dzieci dostały też
zestawy książek, które Rada Rodziców Przedszkola pozyskała
od wydawnictw Olesiejuk z Ożarowa Mazowieckiego i Edytor
z Kalisza. Dary trafiły do rąk wychowawczyń. Uroczystość
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Atrakcji było co nie miara. Najpierw zaprosiliśmy
przedszkolaków na wspólny spacer do parku, w którym
podziwialiśmy nasze piękne pomniki przyrody i zbieraliśmy
dary jesieni. Kolejną atrakcją było obserwowanie
wykopywania ziemniaków, a następnie ich zbieranie na
działce u pana Artura Woźniaka. Dla chłopców wielką
atrakcją był sam traktor, w którym każdy mógł zrobić sobie
zdjęcie. Po powrocie do przedszkola wykonaliśmy z dziećmi
ziemniaczane stempelki i kukiełki. Wszystkie prace trafiły na
wystawę i zdobią kąciki przedszkolne ciesząc oczy dzieci
i wszystkich, którzy codziennie odwiedzają nasze przedszkole.
Wspólnie z naszymi gośćmi mogliśmy również pośpiewać
piosenki i pobawić się w ogrodzie przedszkolnym. Atmosfera
świętowania była wspaniała, dzięki pomocy pracowników
przedszkola mogliśmy upiec ziemniaki i kiełbaski w ognisku,
a później je zjeść z wielkim apetytem!!! Nie zabrakło również
słodkości
przygotowanych
w
„tęczowej
kuchni”.
Z uśmiechami na twarzy i pełnymi brzuszkami pożegnaliśmy
gości, a teraz czekamy na Bal Walentynkowy u Jacka
i Agatki. (Paulina Błasiak)

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO
MISIA
Na terenie naszej gminy i nie tylko przedszkolaki
obchodziły uroczyście Światowy Dzień Pluszowego Misia.
Jednym z takich przykładów jest Zespół Szkół
w Marchwaczu.
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26 listopada w Zespole Szkół w Marchwaczu przedszkolaki
obchodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia. Dzieci
przyniosły do przedszkola swoje miśki, misiaczki,
niedźwiadki (pojawiły się także misie, którymi bawiły się
w dzieciństwie mamy i babcie). Dzieci wysłuchały historii
o tym, skąd wziął się pluszowy miś, słuchały bajek
i opowiadań o misiach. Miały też możliwość przygotowania
małego „co nieco”. Poznały wesołą piosenkę, którą śpiewają
misie, gdy mają pełne brzuszki.
Pracując w grupach
wykonały piękne prace plastyczne przedstawiające
sympatyczne niedźwiadki, które ozdabiają teraz salę
przedszkolną. Na zakończenie przedszkolaki wybrały się na
salę gimnastyczną, gdzie pokonując tor przeszkód i wykazując
się swoją sprawnością fizyczną zdobyły „skarb”,
niespodziankę od Kubusia Puchatka. (Aneta Nowak)

III
POWIATOWY
KONKURS
INFORMATYCZNO-PLASTYCZNY
„E-KARTKA BOŻONARODZENIOWA”
W sobotę, 7 grudnia, podczas Powiatowego Spotkania
z Tradycją w Zbiersku podsumowano tegoroczny konkurs na
„e-kartkę bożonarodzeniową”. Jak co roku laureatami
konkursu byli uczniowie z gminy Szczytniki.

Organizator: doradcy informatyki Elżbieta Marchwacka,
plastyki Ewa Kowalczyk-Wiśniewska.
Patronat nad konkursem: Starostwo Powiatowe w Kaliszu,
Wójt Gminy Szczytniki, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu. Celem konkursu jest: -rozwijanie zainteresowań
informatycznych i plastycznych,
-doskonalenie umiejętności obsługi programów użytkowych,
-aktywizacja
uczniów
w
środowisku
szkolnym
i pozaszkolnym.
Nagrodzone w konkursie prace:
Kategoria szkoła podstawowa klasy I-III

www.szczytniki.ug.gov.pl

STRONA 21

Wesołych Świąt

1.Natalia Rajnert, klasa III - Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Chełmcach, nauczyciel Natasza Paszkowiak-Kopeć
2.Mateusz Dominiak, klasa III
- Szkoła Podstawowa
w Goliszewie, nauczyciel Iwona Przygodzka
3.Wiktoria Zielińska, klasa II Szkoła Podstawowa im. Armii
Krajowej w Skarszewie, nauczyciel Elżbieta Kupaj
Kategoria szkoła podstawowa klasy IV-VI
1.Julia Michalak, klasa VI – Zespół Szkół w Szczytnikach,
nauczyciel - Elżbieta Maciaszek
2.Marcelina Dymarczyk,
klasa VI - Zespół Szkół
w Szczytnikach, nauczyciel - Elżbieta Maciaszek
3.Aleksandra Cerekwicka, klasa VI - Szkoła Podstawowa
w Rychnowie, nauczyciel - Elżbieta Siuda
Kategoria Gimnazjum klasy I-III
1.Natalia Woźnicka, klasa II - Gimnazjum w Korzeniewie,
nauczyciel Mirosław Dymkowski
2.Joanna Cofalska, klasa I - Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Chełmcach, nauczyciel Natasza Paszkowiak-Kopeć
3.Jakub Pospieszyński, klasa I - Zespół Szkół w Radliczycach,
nauczyciel - Rafał Paczkowski
(Elżbieta Marchwacka)

WYWIAD
"WBREW NADZIEI"
Jest młoda, nieprzyzwoicie zdolna,
z nieprzeciętną wyobraźnią. Jest
właścicielką
firmy
Centrum
Rozwoju i właśnie wydała swoją
pierwszą książkę, która została
znakomicie przyjęta i cieszy się
dużym zainteresowaniem, pewnie
ze
względu
na
tematykę
i prawdziwość jaką w sobie kryje
od pierwszych, aż po ostatnie strony. Agnieszka Kubicka - bo
o niej mowa - przez 22 lata mieszkała w Mroczkach Wielkich,
w gminie Szczytniki, ostatnie 10 lat jest związana z Kaliszem.
Jeździ po całej Polsce, by szkolić i motywować do działań.
O swojej pierwszej książce "wbrew nadziei", o prawdziwych
uczuciach i wielkiej przygodzie z pisaniem opowiada
Wiolettcie Przybylskiej.
Książka „wbrew nadziei” opowiada historię kobiety, która
żyje szczęśliwie, wydawałoby się, że ma wszystko – ciekawą
pracę, kochającego mężczyznę –do momentu, kiedy
dowiaduje się, że jest śmiertelnie chora. Ta wiadomość rujnuje
jej poukładany świat. I kiedy wydawałoby się, że nie
pozostało jej już absolutnie nic, że przed nią jest tylko ból,
beznadzieja i bezradność, na skutek różnych zdarzeń, odkrywa
drogę, o której istnieniu nie miała pojęcia. Ta droga prowadzi
ją do odkryć, które na zawsze zmieniają jej życie. „wbrew
nadziei” to powieść o zmaganiu z problemem, o upadaniu
i powstawaniu z upadku, o sile przyjaźni, o niesamowitym
procesie zmiany, jaka może zajść w człowieku. O wierze
i nadziei. Choć historia głównej bohaterki związana jest
z guzem mózgu, to wiele osób, które już ją przeczytały
powiedziało, że każdy odnajdzie tam siebie w swoich
problemach, jakiekolwiek przechodzi i może znaleźć dla
siebie nadzieję. Niebanalna historia w której autorka zgrabnie
opisuje prawdziwość uczuć.
Skąd pomysł na taką tematykę książki?
Wprawdzie moja osobista historia różni się od historii głównej
bohaterki, jednak jej zmaganie się z przeciwnościami,
odkrywanie nowej drogi, walka z własnymi słabościami,
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z lękiem, upadanie i powstawanie, odkrywanie wiary, nadziei,
siły, to są przeżycia, których sama doświadczyłam. Chciałam
je przelać na papier, bo zmieniły moje życie i wierzę, że mogą
zmienić życie innych ludzi. Odkrycia, o których piszę
w książce pomogły mi zwyciężyć w najtrudniejszych
momentach mojego życia. Jestem z natury osobą, która jeśli
odkryje coś cennego, dzieli się tym z innymi. Pomyślałam, że
napisanie książki jest sposobem na takie podzielenie się tym,
co dla mnie najcenniejsze.

Co ta książka dla Ciebie znaczy?
„wbrew nadziei” jest dla mnie sposobem dzielenia się tym, co
dla mnie najcenniejsze. Opowiada o moich najcenniejszych
odkryciach. Mówi o tym, w co wierzę.
Pragnę pomagać w ludziom, wnosić coś cennego w ich życie.
I ta książka pozwala mi na niesienie jakiegoś rodzaju pomocy.
Ostatnio dostałam wiadomość od jednej z czytelniczek o tym,
jaki ta książka miała wpływ na jej życie, jak jej pomogła.
Kiedy ze wzruszeniem czytałam od niej maila, stwierdziłam,
że choćby ta książka miała pomóc jednej osobie, warto było ją
wydać.
Czy trudno pisać o prawdziwych odczuciach?
Czy trudno? Momentami tak, bo kiedy zagłębiamy się w te
odczucia raz jeszcze, by je odtworzyć w książce, to w jakimś
stopniu na nowo je przeżywamy. Jeśli są dobre, miłe,
pozytywne, to doświadczamy pozytywnych emocji, jeśli są
przykre, to przeżywamy smutne uczucia. Co ciekawe jednak,
kiedy wraca się do tych cennych odkryć, by je opisać, docenia
się jeszcze bardziej te wspaniałe doświadczenia, które miały
miejsce w naszym życiu. Można sobie wtedy jeszcze bardziej
uświadomić, jak wiele się zyskało.
Czy to początek wielkiej przygody z pisaniem książek?
Czy wielkiej przygody, to się okaże, bo wielką przygodę
można różnie rozumieć. Na pewno zamierzam napisać jeszcze
jedną książkę. Właściwie już zaczęłam ją pisać. Mam
nadzieję, że tę wydam szybciej niż jak to było w przypadku
„wbrew nadziei” – po dziesięciu latach odkąd zaczęłam ją
pisać (śmiech). A czy napiszę kolejne? Myślę, że tak, ale to
pokaże dopiero czas i moja życiowa droga.
Czy są tematy, o których chcesz pisać?
Kolejna książka, którą już zaczęłam pisać to będzie historia
dziewczyny, która wkracza w dorosłe życie ze zniszczonym
poczuciem wartości. Nie wierzy w siebie, pozwala by ją źle
traktowano. Nie szanuje siebie, co skutkuje dalej tym, że nie
szanują jej inni. Ma wielkie serce, ale bardzo poranione.
I kiedy przeżywa kolejne przykre zdarzenia, w jej życiu coś
się zmienia. Zmiana otwiera jej drzwi do niesamowitego
procesu, który prowadzi ją do wyzdrowienia i odbudowania
poczucia wartości, siły, wewnętrznego piękna, a co za tym
idzie, do dużych zmian w życiu. Będzie to więc książka
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o niezwykłej przemianie i o uzdrawiającym procesie, który
może doprowadzić człowieka do miejsca prawdziwego
szczęścia.
Co do kolejnych książek, jeszcze się nad tym nie
zastanawiałam, ale myślę, że jeśli będę pisać, to pewnie dalej
będę dzielić się moimi odkryciami o życiu, człowieku, Bogu,
które zmieniają moje życie i które wierzę, że zmieniają i mogą
zmienić życie wielu ludzi. Piszę o Bogu, o Jego miłości,
o relacji z Nim, o największym szczęściu jakiego może
doświadczyć człowiek.
Czym się zajmujesz?
Już od około dziewięciu lat zajmuję się prowadzeniem
szkoleń, ponadto doradztwem w firmach, coachingiem
i rekrutacją. Koordynuję także projekt „Pomoc na czasie”,
w ramach którego wolontariusze pomagają osobom
potrzebującym, starszym, chorym i niepełnosprawnym.
W międzyczasie pracowałam przez pięć lat jako redaktor
portalu internetowego.
Jak się mieszkało w gminie Szczytniki?
Dobrze. Rodzinne miejsce wspominam z dużym sentymentem
i z dużym sentymentem do niego wracam, bo tam spędziłam
całe dzieciństwo. Tam powstawała moja książka. Miało
miejsce bardzo wiele różnego rodzaju zdarzeń, które w jakimś
stopniu prowadziły mnie do miejsca, w którym jestem dziś.
Co z tamtych lat najbardziej pamiętasz?
Z lat mojego dzieciństwa i młodości pamiętam najbardziej
albo raczej darzę największym sentymentem moją rodzinną
łąkę, na której spędzałam mnóstwo czasu. To było moje
miejsce odpoczynku, niezwykłych spacerów, odkrywania
wielu z tych cennych rzeczy, o których piszę w książce.
Gdzie można kupić książkę?
W Kaliszu książkę „wbrew nadziei” można kupić w Księgarni
Omega na Pl. Św. Józefa 12 lub w Cafe Calisia przy
Al. Wolności 6. Książka jest także dostępna w większości
księgarń internetowych. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę
internetową „wbrew nadziei” Agnieszka Kubicka i wyświetlą
nam się różne sklepy internetowe, w których można ją
zamówić.
Jak ją promujesz?
Niedługo po wydaniu książki odbył się wieczór autorski.
Informacje o książce pojawiły się w lokalnych mediach.
Prowadzę stronę książki na Facebooku. Informacje o „wbrew
nadziei” można znaleźć na stronie www.agnieszkakubicka.pl
w zakładce „wbrew nadziei”. Za promocję odpowiada także
Wydawnictwo Szaron, które wydało moją powieść.
Więcej informacji o autorce można znaleźć na stronie
www.agnieszkakubicka.pl
(Rozmawiała Wioletta Przybylska)

OGŁOSZENIA
Ogłoszenie
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
w Szczytnikach z siedzibą w Radliczycach oferuje za
gotówkę i na raty: opał – węgiel, ekogroszek, miał; nawozy;
materiały budowlane; pasze; stal oraz artykuły spożywcze
i przemysłowe. Zapraszamy do naszych placówek
handlowych!
Zarząd Spółdzielni
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Pomoc dla rodzin z Jankowa Przygodzkiego
Caritas w odpowiedzi na dramat rodzin z Jankowa
Przygodzkiego ogłosiła zbiórkę funduszy,
które
można wpłacać na konta Caritas Polska i Caritas
Diecezji Kaliskiej z dopiskiem „pożar w Jankowie”.
Zebrane środki zostaną rozdysponowane przez Caritas
Diecezji
Kaliskiej
po
rozpoznaniu
potrzeb
poszkodowanych.
Numer konta Caritas Kalisz: ING BANK ŚLĄSKI
15 1050 1201 1000 0022 7106 5233
Numer konta Caritas Polska: Bank PKO BP S.A. PL
70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
z dopiskiem „pożar w Jankowie”.

Biuro Rachunkowe
Honorata i Piotr Waliś
Doradztwo Gospodarcze, Consulting
Kredyty, Leasingi, Pośrednictwo
Finansowe.
Dojazd do klienta.
Kompleksowa i profesjonalna obsługa
podmiotów gospodarczych, rolników
i osób fizycznych.
Chełmce 43A
62-860 Opatówek
Tel.: 516 174 904
e-mail: biuro.walis@wp.pl
Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Ośrodek Szkolenia Kierowców B&K

Błaszczyk Krzysztof, 62-862
Iwanowice
zaprasza na kurs prawa jazdy kat. B
Oferujemy:
• wysoką zdawalność
• miłą i bezstresową atmosferę
• komplet materiałów dydaktycznych - Gratis!
• promocyjne ceny
Szczegóły pod numerem tel.
509 057 378 lub 62/76 26 623

Sprzedam działkę o powierzchni 0,5 ha
zabudowaną w Szczytnikach. Tel. 511868261
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SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE
W dniu 06-12-2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szczytnikach wraz z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w sali OSP Szczytniki
zorganizował spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z rodzin
korzystających z pomocy społecznej oraz dzieci
uczęszczających
do
Świetlicy
Socjoterapeutycznej
w Sobiesękach Drugich. Zaproszone 194 dzieci otrzymały od
Mikołaja paczki świąteczne. Spotkanie uświetniły występy
dzieci ze świetlicy, które śpiewały kolędy. (GOPS)

Z okazji tradycyjnych mikołajek, na zaproszenie Wójta Gminy
Szczytniki – Pana Marka Albrechta oraz w uzgodnieniu
z Dyrektorami Zespołów Szkół, mieliśmy zaszczyt gościć
Mikołajów, którzy przyjechali do nas na nowoczesnych
motocyklach. Tylu Mikołajów na raz jeszcze w naszych
placówkach nie było. Nie dosyć, że poświęcili nam swój czas,
to jeszcze przywieźli dzieciom cukierki i gadżety. Wprawdzie
rózgę też mieli, ale okazała się ona w naszych zespołach szkół
bezużyteczna. Wizyta ta przyniosła uczniom i przedszkolakom
dużo radości. Bardzo dziękujemy Panu Józefowi
Ludwiczakowi i Klubowi „Czarne Orły” za tę niezwykłą
niespodziankę i upominki! (Redakcja)

REDAKCJA
Opracowanie i redagowanie „Wiadomości Szczytnickich”- Wioletta Przybylska i Krzysztof Pietrzykowski./ Skład
graficzny gazety- Wioletta Przybylska.
Nadzór nad wydaniem pełni Zastępca Wójta Gminy Szczytniki Dariusz Wawrzyniak.
Informator ten powstaje dzięki zaangażowaniu dyrektorów i nauczycieli szkół gminy Szczytniki, za co serdecznie
im dziękujemy. Wszelkie uwagi do strony internetowej gminy oraz gminnego informatora przyjmujemy pod
adresem gazetkagminna@gmail.com. Na tego maila można przesyłać również artykuły do gazetki - na zasadach
określonych w Regulaminie gazetki gminnej.
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