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WYDARZENIA

GMINNY DZIEŃ DZIECKA I FESTYN
RODZINNY W MARCHWACZU
Pierwszego czerwca bieżącego roku na terenie Zespołu
Szkół w Marchwaczu odbył się Festyn Rodzinny wraz
z obchodami Gminnego Dnia Dziecka. Uroczystość ta
została zorganizowana pod patronatem Wójta Gminy
Szczytniki Pana Marka Albrechta. Pogoda sprzyjała
organizatorom, co przyczyniło się do wysokiej frekwencji
i skorzystania z zaproszenia na imprezę nie tylko przez
mieszkańców gminy.
Czytaj s. 8

SPRAWY GMINNE
ODNOWIONE PRZYSTANKI
W miejscowościach Główczyn, Marchwacz i Sobiesęki
Pierwsze, dzięki inicjatywie mieszkańców, odnowiono
przystanki autobusowe.
Czytaj s. 5

BEZPŁATNE WYJAZDY NA BASEN
Gmina
Szczytniki
uczestniczy
w
Programie
dofinansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
76 uczniów klas III szkół podstawowych uczy się
za darmo pływać.
Czytaj s. 5

SPRAWY SZKOLNE

MAŁY MISTRZ ORTOGRAFII
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Szczytniki, wpływające na jej rozwój i poprawę życia mieszkańców.
Czytaj s. 2

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kupaj i Radni

W dniu 13 maja 2014 r. w Zespole Szkół w Iwanowicach
odbył się XI Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł
Małego Mistrza Ortografii, pod patronatem Wójta Gminy
Szczytniki Marka Albrechta.
Czytaj s. 15

LAUREATKI WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSU WIEDZY
O WIELKOPOLSCE
14 maja 2014 r. uczennice Szkoły Podstawowej
w Iwanowicach przystąpiły do ostatniego już etapu
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Etap Wojewódzki
odbył się w Golinie koło Konina.
Czytaj s. 16
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KALENDARIUM WÓJTA
Wybrano wykonawcę na przebudowę nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Pośrednik, Sobiesęki Pierwsze,
Sobiesęki Trzecie - firmę ROL DRÓG; prace już się rozpoczęły - termin zakończenia 30 czerwca 2014 r.
Wybrano także wykonawcę na przebudowę dróg w Marcjanowie, Kobylarce i Popowie - firmę ROL DRÓG – termin
wykonania do 30 czerwca 2014 r.
Ogłoszono przetarg na pierwszą część drogi Radliczyce – Trzęsów.
W trakcie jest przygotowywanie projektu na drogi w Iwanowicach (centrum) i Gorzuchach.
Dokonano odbioru robót polegających na przebudowie dróg gminnych w miejscowości – Mroczki Wielkie, Staw ul. Łąkowa
i Ogrodowa, Szczytniki, Guzdek, Pamiątków – Niemiecka Wieś.
W trakcie jest naprawa ubytków w jezdni, jest to ponad 600m2 o 100m więcej niż w roku ubiegłym (nie ma dużo dziur, lecz
bardzo mocno są obłamane krawędzie jezdni).
Otrzymaliśmy pozwolenia na budowę dwóch zbiorników wodnych małej retencji w miejscowościach Radliczyce i Krowica
Pusta, został już ogłoszony przetarg na ich budowę. Termin realizacji do września 2014 r., na realizację zadania otrzymaliśmy
dotację 76,2 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego.
Zakończono prace remontowe i dokonano odbioru wewnątrz budynku Ośrodka Zdrowia w Stawie.
Posiadamy już wyceny nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w Stawie i Antoninie, w najbliższym czasie zostanie
ogłoszony termin przetargu, zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową gminy, na której będzie można
zapoznać się z informacją o warunkach przetargu.
Rozpoczynamy drugi etap poprawy infrastruktury oświetleniowej poprzez jej rozbudowę o nowe lampy i punkty zapalne,
rozbudowa zaplanowana jest na lata 2014-2015, kwota przeznaczona na rozbudowę to 250 tys. zł. Nowe lampy pojawiły się
już w miejscowościach Marcjanów, Popów, Bronibór i Staw, niestety dłużej trwają procedury uruchomienia lamp w miejscach
gdzie ich dotychczas jeszcze nie było, wiąże się to bowiem z nowym projektem i zaakceptowaniem go przez Energa Operator
SA, dopiero po uzyskaniu tych zgód zostaną zlecone prace dotyczące ich założenia. Łącznie planowane jest zamontowanie 124
nowych lamp – praktycznie w każdej miejscowości w punktach szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa, niestety jak
wspomniałem powyżej proces projektowania i akceptacji projektów przez Energa SA jest stosunkowo długi, dlatego prosimy
o cierpliwość i zrozumienie, szczegóły zainstalowania lamp zostały ustalone z Radnymi.
Zorganizowano spotkanie rolników z przedstawicielami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Spotkanie dotyczyło zdrowia i ochrony
zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych, uboju mięsa na użytek własny, obowiązek prowadzenia ewidencji w gospodarstwie,
afrykańskiego pomoru świń na terenie RP, spraw z zakresu PROW na lata 2014-2020 i podatku dochodowego w rolnictwie.
Zorganizowano spotkanie ogrodników (producentów warzyw w szklarniach i tunelach foliowych) z przedstawicielami
Pracowni Ochrony Środowiska, tematem spotkania było zapoznanie uczestników z projektem finansowanym przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie na temat „Opracowania koncepcji technologicznych metod wtórnego, gospodarczego
wykorzystania ogrodniczej, odpadowej wełny mineralnej” .
W dniu 24.02.2014 r. podpisałem umowę z Dyrektorem PUP w Kaliszu o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót
publicznych. Na okres od 1 marca 2014 r. do 31 lipca 2014 r. (warunek zatrudnienia: 5 m-cy refundacja PUP + 3 m-ce
refundacja wynagrodzenia z budżetu gminy) zatrudniliśmy jednego pracownika jako robotnika gospodarczego. Wniosek
dotyczył dwóch osób, natomiast refundację otrzymaliśmy na jedną osobę.
PUP w Kaliszu rozpatrzył pozytywnie złożony przez Urząd Gminy wniosek na zorganizowanie stażu dla bezrobotnego
absolwenta, który od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 30 września 2014 r. będzie w UG odbywał staż zawodowy - ze środków
PUP + 3 kolejne m-ce, od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. umowa zawarta z UG z własnych środków.
Otrzymaliśmy dofinansowanie na okres od 1.03.2014 r. do 30.11.2014 r. - 9 m-cy na zatrudnienie Animatora Sportu na
Orliku.
Podpisane zostały umowy z klubami sportowymi: Szczyt Szczytniki i Klub Sportowy RKS Radliczyce na dofinansowanie
w formie dotacji.
Odpowiadając na petycję jednego z Radnych, czy uległo pogorszeniu bezpieczeństwo Gminy w związku z wygaszaniem
lamp ulicznych informuję, iż wysłaliśmy zapytanie do Komisariatu w Koźminku z prośbą o podanie liczby przestępstw,
głównie interesowały nas kradzieże, kradzieże z włamaniem. Sytuacja przedstawia się następująco: 2009 r. – 22 przypadki,
2010 r. – 13, 2011 r. - 12, 2012 r. - 14, 2013 r. - 11 czyli można uznać, że wyłączenia – od połowy roku 2012 nie miały
wpływu na pogorszenie bezpieczeństwa, ponieważ liczba kradzieży na terenie gminy nie uległa zwiększeniu, a nawet zmalała.
Z inicjatywy mieszkańców zostały odnowione kolejne przystanki autobusowe w miejscowościach: Główczyn, Marchwacz,
Sobiesęki Pierwsze. Materiały niezbędne do wykonania prac remontowych zostały zakupione z budżetu gminnego, natomiast
same prace wykonali mieszkańcy w czynie społecznym, za co serdecznie dziękuję.
W maju zakupiono samochód marki Renault Trafic na potrzeby gminy, który będzie wykorzystywany w zależności
od potrzeb. Przeznaczony jest m. in. do dyspozycji konserwatorów, którzy nie tylko obsługują hydrofornię, ale także mają
zlecone obowiązki w zakresie napraw hydroforni, studni, wodociągu, co dawniej wykonywały firmy zewnętrzne.
Konserwatorzy nie są w stanie przewozić swoimi samochodami rur, hydrantów, zaworów, pomp i innych części, a awarii
niestety jest coraz więcej. Pracownicy, którzy zajmują się porządkami i koszeniem trawy w parkach także nie są w stanie
przewozić kosiarek i innego sprzętu swoimi samochodami. Poza tym samochód będzie służył do przewożenia osób w celach
służbowych, ale tylko w uzasadnionych przypadkach.
Gmina kontynuuje realizację projektu CAF (ang. Common Assesment Framework), którym objęci są pracownicy Urzędu
Gminy. Wspólna Metoda Samooceny CAF jest projektem wdrażanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji współfinansowanym przez UE w ramach EFS PO KL Poddziałanie 5.2.2 „Przygotowanie jednostek samorządu
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terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenie
pracowników i pomoc doradczą”. Celem wprowadzenia projektu w naszej gminie jest podnoszenie jakości świadczonych
usług oraz satysfakcji klientów urzędu.
 Do wszystkich zepołów szkół dostarczono worki i stojaki do segregowania śmieci, które zostały umieszczone na zewnątrz
budynków. Wprowadzony został system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Segregowanie śmieci i dbanie o nasze
środowisko powinny być priorytetem dla każdego, gdyż przyjemnie jest przebywać w czystym otoczeniu.

W dniu 1 kwietnia 2014 r. została podpisana Umowa o współpracy partnerskiej dla potrzeb realizacji projektu „Umiem
pływać” - II edycja projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Umowa została zawarta
pomiędzy Wielkopolskim Zrzeszeniem LZS w Poznaniu, a Gminą Szczytniki. Uczniowie klas trzecich szkół podstawowych
gminy Szczytniki uczestniczą w zajęciach nauki pływania na basenie kaliskim AQUAPARK, programem zostało objętych 76
uczniów, każdy z uczniów skorzysta z 20 godzin zajęć nauki pływania, koszt nauki pływania dla jednego dziecka wynosi 300
zł. Wyjazdy na basen odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki (Marchwacz, Radliczyce, Staw) i środy (Iwanowice,
Szczytniki), koszt całego projektu wynosi 22 800,00 zł, z czego Gmina pokrywa kwotę 11 400,00 zł.
 We wszystkich zespołach szkół odbyły się kontrole przeprowadzone przez wizytatorów Kuratorium Oświaty pod kątem
przygotowania szkół do nauczania sześciolatków. Kontrole te we wszystkich placówkach wypadły pozytywnie.
 Na zaproszenie Posła Adama Rogackiego we współpracy z Posłem Janem Dziedziczakiem, nasi uczniowie ze wszystkich
zespołów szkół uczestniczyli w bezpłatnej wycieczce do Warszawy, której głównym celem było zwiedzenie Sejmu. Dziękuję
wszystkim osobom, które włączyły się w organizację i pomoc finansową na rzecz tego wyjazdu. Z naszej gminy szczególne
podziękowania za wkład finansowy należą się wszystkim Radnym Gminy Szczytniki.
 Zapoznałem się z wynikami sprawdzianu klasy VI, które zostały podane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
w Poznaniu. Najwyższy wynik w naszej gminie i jednocześnie wyższy od średniej w kraju uzyskali uczniowie Zespołu
Szkół w Marchwaczu, a kolejny uczniowie Zespołu Szkół w Szczytnikach. Uczniom i nauczycielom serdecznie gratuluję!
 W tym roku wyjątkowo wysokie dofinansowanie przeznaczyło Starostwo Powiatowe na budowę chodników przy drogach w kwocie 60 tys. zł. Gmina oprócz tego zaplanowała kwotę 60 tys. zł, a więc razem mamy 120 tys. zł. Do realizacji
wyznaczono następujące chodniki - 1) Staw w stronę Kościan do skrzyżowania, 2) Szczytniki koło przedszkola do kapliczki,
3) Popów koło szkoły (nowe miejsca parkingowe), dodatkowo na ostatniej sesji Rady została także zaakceptowana propozycja
chodnika w Iwanowicach od skrzyżowania na Chojno, przy drodze Szczytniki – Iwanowice do ostatnich zabudowań, na tę
inwestycję otrzymaliśmy 15 tys. zł. W trakcie jest także finalizowane porozumienie z Generalną Dyrekcją Krajowych Dróg
i Autostrad w sprawie chodnika z destruktu asfaltowego przy drodze krajowej od cmentarza do granic Lasu Marchwackiego,
mam nadzieję, że chodnik powstanie w tym roku. Uważam, że każdy nowy kawałek chodnika zdecydowanie poprawia warunki
bezpieczeństwa dla mieszkańców, szczególnie przy trasach obciążonych znacznym ruchem, należy więc dążyć do
powiększania długości chodników.
________________________________________________________________________________________________________

SESJE RADY GMINY SZCZYTNIKI
W OKRESIE OD 28 MARCA 2014 R. DO 26 MAJA 2014 R.
W okresie od wydania ostatnich „Wiadomości Szczytnickich” Rada Gminy Szczytniki obradowała na 3 sesjach. Sesje
prowadził Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj. Rada zapoznała się z informacją o pracy Wójta oraz poszczególnych
Komisji Rady w okresie międzysesyjnym, zapoznawała się z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz odpowiedziami
udzielanymi przez Pana Wójta lub jego Zastępcę.
W sesji w dniu 28 marca 2014 r. udział wzięli wszyscy radni. Przedmiotem obrad oprócz wprowadzania zmian do budżetu
gminy i wieloletniej prognozy finansowej były następujące sprawy:
1)wypracowanie stanowiska sprzeciwiającego się wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez
progu frekwencyjnego - Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj poinformował, ze powyższa sprawa została wprowadzona do
porządku obrad sesji w odpowiedzi na Apel Zarządu Gmin Śląska Opolskiego, zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji do
przedłożonego w materiałach na sesję projektu Stanowiska Rady w powyższej sprawie. Wobec braku uwag Przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt Stanowiska Rady Gminy, w wyniku którego Rada jednogłośnie uchwaliła Stanowisko
sprzeciwiające się wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego
(głosowało 15 radnych),
2)podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych - Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch przedstawiła projekt
uchwały w powyższej sprawie, Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLII/241/2014 (głosowało 15 radnych),
3)podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch przedstawiła
projekt uchwały w powyższej sprawie, Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLII/242/2014 (głosowało 15 radnych),
4)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Główczyn - Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XLII/243/2014 (głosowało 15 radnych),
5)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Marchwacz - Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XLII/244/2014 (głosowało 15 radnych),
6)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Marcjanów - Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XLII/245/2014 (głosowało 15 radnych),
7)zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji w Gminie Szczytniki zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013,
8)zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w Gminie Szczytniki za 2013 rok - Rada nie zgłosiła uwag i przyjęła do wiadomości Sprawozdanie
z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Szczytniki
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za 2013 rok.
9)rozdanie radnym druków „Oświadczeń majątkowych” - Przewodniczący Rady poinformował, że z dniem 30 kwietnia
br. upływa termin składania oświadczeń majątkowych przez radnych, niezłożenie oświadczenia w terminie ustawowym skutkuje
wygaśnięciem mandatu radnego. Rozdał radnym druki oświadczeń i zwrócił się o złożenie ich w terminie do końca miesiąca.
W sesji w dniu 25 kwietnia 2014 r. udział wzięło 15 radnych. Przedmiotem obrad oprócz wprowadzania zmian do budżetu gminy
były następujące sprawy:
10)podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Antoninie - Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr XLIII/247/2014 (głosowało 15 radnych) – dotyczy to dz. nr 141 o pow. 0,40 ha, dz. nr 143 o pow. 0,31 ha,
dz. nr 144 o pow. 0,33ha, dz, nr 155/2 o pow. 4,46 ha, dz. zabudowanej nr 155/1 o pow. 0,16 ha,
11)wypracowanie opinii w sprawie wspólnej realizacji (z Generalną Dyrekcją Krajowych Dróg i Autostrad) remontu chodnika
wzdłuż drogi krajowej nr 12 w miejscowości Szczytniki – Rada Gminy jednogłośnie wydała opinię pozytywną,
12)zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2013 rok – Rada Gminy zapoznała się z oceną zasobów pomocy
społecznej,
13)odebranie od radnych „Oświadczeń majątkowych”- wszyscy radni złożyli swoje oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
W sesji w dniu 26 maja 2014 r. udział wzięli wszyscy radni. Przedmiotem obrad oprócz wprowadzania zmian do budżetu gminy
było:
14)spotkanie ze Starostą Kaliskim, który omówił sprawę przejmowania przez gminy od Powiatu Kaliskiego zadań publicznych
z zakresu przebudowy dróg powiatowych oraz możliwości ich finansowania ze zwróceniem szczególnej uwagi na możliwość
pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz,
15)podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Dolina Prosny” - Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XLIV/249/2014 (głosowało 15 radnych),
16)podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadań publicznych pn.: „Przebudowa drogi powiatowej
nr 4621P Marchwacz – Staw w zakresie chodnika”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4623P w m. Popów w zakresie chodnika
wraz z miejscami postojowymi”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4617P w m. Szczytniki w zakresie chodnika”- Rada
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLIV/250/2014 (głosowało 15 radnych).
Opracowano na podstawie protokołów z sesji, podjętych przez Radę Gminy uchwał oraz uzasadnień do tych uchwał.
(Mirosław Kowalski)

KOLEJNE INWESTYCJE W GMINIE
Mieszkańcy Gminy Szczytniki mogą już korzystać z nowo
przebudowanych dróg gminnych. Pobudowano sześć
nowych odcinków o łącznej długości 4,4235 km.
W miesiącu kwietniu 2014 roku odbyły się odbiory końcowe
dwóch inwestycji polegających na przebudowie dróg
gminnych. Pierwsza to drogi w miejscowościach: Mroczki
Wielkie oraz Staw ul. Łąkowa i ul. Ogrodowa o łącznej
długości 1,3 km.

Wykonawcą robót była firma SIDROG z Domaniewa, a koszt
przedsięwzięcia to 376 421,43 zł. Drugi odbiór dotyczył dróg
w miejscowościach: Guzdek (obręb geodezyjny Pośrednik),
Szczytniki (osiedle) oraz Pamiątków-Antonin-Niemiecka
Wieś o łącznej długości 3,1235 km. Wykonawca robót
to firma ROL-DRÓG z Rajska, a koszt prac wyniósł
304 623,47 zł.
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W odbiorach, oprócz przedstawicieli władz gminnych, udział
wzięli także radni i sołtysi sołectw, na terenie których drogi
powstały. W kwietniu również zakończył się remont Ośrodka
Zdrowia w Stawie oraz podział dużego lokalu mieszkalnego
z przeznaczeniem na dwa lokale mieszkalne.

Wyremontowano pomieszczenia ośrodka oraz część lokali
mieszkalnych. Jest to kontynuacja prac remontowych
budynku. Pierwszym etapem była termomodernizacja
zakończona w IV kwartale 2013 roku. Całkowity koszt
remontu wyniósł 214 069 zł, a wykonawcą prac było
przedsiębiorstwo MAL BUD z Ostrzeszowa. (Aleksandra
Laskowska)
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ODNOWIONE PRZYSTANKI
W NASZEJ GMINIE
W miejscowościach Główczyn, Marchwacz i Sobiesęki
Pierwsze, dzięki inicjatywie mieszkańców, odnowiono
przystanki autobusowe. Korzystają z nich nie tylko
mieszkańcy wsi i pobliskich miejscowości, ale przede
wszystkim młodzież dojeżdżająca do Zespołów Szkół na
terenie gminy oraz do szkół ponadgimnazjalnych. Oprócz
odmalowania ścian przystanków wykonano szereg innych
prac.

Miłych Wakacji!!!

Kasprzakowi,
Bartkowi
Łukaszczykowi,
Andrzejowi
Biernackiemu, Edwardowi Świątek, Janowi Hofmanowi,
Dawidowi Pastok, Piotrowi Woźniakowi, Jerzemu Ptak,
Arturowi
Przybylskiemu,
Krzysztofowi
Skrabuła
i Zbigniewowi Nosalowi.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz trud
i czas poświęcony na realizację tych przedsięwzięć. (UG)

W Sobiesękach i Główczynie położono kostkę brukową,
zamontowano barierki, znaki informacyjne z odblaskami,
utwardzono rów i pobocze. W Marchwaczu wymieniono
również dach. Materiały potrzebne do remontów zostały
zakupione z funduszy gminnych, natomiast wszelkie prace
remontowe wykonali mieszkańcy sołectw w czynie
społecznym.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW
KOMUNALNYCH
W ZESPOŁACH SZKÓŁ
Z inicjatywy Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka
Albrechta w Zespołach Szkół położonych na terenie gminy
został wprowadzony system selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. Firma Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Miasta EKO z Kalisza, z którą gmina współpracuje
w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów
użytku publicznego w miesiącu kwietniu 2014 r. wyposażyła
szkoły w worki i stojaki do selektywnej zbiórki odpadów:
papieru, plastiku, szkła i metali, które będzie regularnie
odbierała. Celem podjętej inicjatywy jest zbudowanie
świadomości i wypracowanie trwałego nawyku selektywnej
zbiórki odpadów już od najmłodszych lat, a przez to
zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie
i poddawanych recyklingowi oraz osiągnięcie efektu
ekologicznego z tym związanego. Powodzenie i efekty
selektywnej zbiórki zależą od świadomości, aktywności
i zmiany nawyków społeczeństwa, dlatego też tak istotne jest,
aby dzieci ze szkół i przedszkoli uczestniczyły w inicjatywach
promujących ekologiczny model życia. (Aneta Nowak)

BEZPŁATNE WYJAZDY NA BASEN

Wszystkim, którzy przyczynili się do rewitalizacji
przystanków składamy podziękowania, a w szczególności
z miejscowości Główczyn panom: Zbigniewowi Nowakowi,
Wojciechowi Kaźmierczakowi oraz Wiesławowi Wróblowi;
z miejscowości Sobiesęki Pierwsze panom: Sławomirowi
Posiłek, Krzysztofowi Jaśkiewiczowi i Romanowi Mucha;
a z miejscowości Marchwacz pani Danucie Świątek, Janinie
Kwaśniewskiej,
Piotrowi
Góreckiemu,
Marianowi

www.szczytniki.ug.gov.pl

STRONA 5

Gmina
Szczytniki
uczestniczy
w
Programie
dofinansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
76 uczniów klas III szkół podstawowych uczy się za darmo
pływać.
W dniu 1 kwietnia 2014 r. została podpisana Umowa
o współpracy partnerskiej dla potrzeb realizacji projektu
„UMIEM PŁYWAĆ”
II edycja projektu
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki, umowa zawarta została pomiędzy Wielkopolskim
Zrzeszeniem LZS w Poznaniu, a Gminą Szczytniki.
Uczniowie klas trzecich szkół podstawowych gminy
Szczytniki uczestniczą w zajęciach nauki pływania na basenie
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kaliskim AQUAPARK. Programem zostało objętych 76
uczniów.
Uczniom zapewniony został transport dzieci ze szkoły na
pływalnię, wstęp na basen, ubezpieczenie uczestników, opieka
i opłata instruktorów pływania. Każdy z uczniów skorzysta
z 20 godzin zajęć nauki pływania do zakończenia projektu tj.
30.06.2014 r. Projekt „UMIEM PŁYWAĆ”
współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki, którego partnerem wiodącym jest Wielkopolskie
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu, które
w wyniku złożenia oferty pozyskało środki w wysokości 50 %
tj. 150 zł na jednego ucznia, natomiast drugą część pokrywa
gmina Szczytniki. Koszt nauki pływania dla jednego dziecka
wynosi 300 zł. Wyjazdy na basen odbywają się dwa razy
w tygodniu w poniedziałki (Marchwacz, Radliczyce, Staw)
i środy (Iwanowice, Szczytniki). Nauka pływania na basenie
trwa w godzinach od 13.00 do 15.00. Powrót do domu
ok. godz. 16.00. Dowóz zapewnia firma-Transport osobowy
P. Juliana Jaszka. Dla wszystkich grup dyrektorzy Zespołów
Szkól wyznaczyli nauczycieli – opiekunów, którzy w ramach
projektu i wyjazdu z dziećmi na basen pełnią rolę
wolontariuszy. Koszt całego projektu wynosi 22 800,00 zł,
z czego Gmina pokrywa kwotę 11 400,00 zł. (opracowała
Grażyna Kuchnicka)

WYDARZENIA
UCZCZENIE TRAGICZNYCH
WYDARZEŃ W KATYNIU
10 kwietnia w kościele parafialnym w Iwanowicach odbyła
się uroczystość gminna i modlitwa za ofiary zbrodni
katyńskiej i tych, którzy tragicznie zginęli w katastrofie
samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem w dniu
10 kwietnia 2010 roku.
We mszy świętej uczestniczyli mieszkańcy oraz
przedstawiciele władz gminnych i powiatowych. Po mszy
świętej
pod
tablicą
upamiętniającą
wszystkich
pomordowanych i tragicznie zmarłych w 2010 roku w drodze
na obchody rocznicy w Katyniu – kwiaty złożyli: Wójt Gminy
Szczytniki Pan Marek Albrecht, Przewodniczący Rady Gminy
Szczytniki Pan Andrzej Kupaj oraz Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Kaliskiego Pan Benedykt Owczarek. Pamięć
o minionych wydarzeniach i wielkich Polakach jest nie tylko
naszym patriotycznym obowiązkiem, lecz także powinnością
wobec obecnego młodego pokolenia, szukającego przykładów
dla siebie, a więc pragnących nie tyle słów czy pouczeń, ale
przede
wszystkim
godnych
czynów
i wzorów
do naśladowania. (UG)

Miłych Wakacji!!!

została
uznana
za święto
narodowe uchwałą Sejmu
Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 roku. Po II wojnie
światowej obchodzono je do 1946 roku. Potem władze
komunistyczne zabroniły jej publicznego świętowania
i tłumiły wszelkie próby manifestacji. Święto to oficjalnie
zniesiono ustawą z 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych
od pracy, natomiast przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990
roku, która weszła w życie 28 kwietnia 1990 roku.
W dniu 3 maja obchodzimy w Polsce święto zarówno
narodowe jak i katolickie. Godne podkreślenia jest to, iż
w naszych gminnych placówkach święto to obchodzone jest
każdego roku, a także to, iż przy każdej ważnej okazji nie
tylko wśród młodego pokolenia pielęgnuje się pamięć
o wielkich wydarzeniach z dziejów naszego narodu. (UG)

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
Mogiła Pomordowanych Mieszkańców Marchwacza
przypomina o bardzo smutnych wydarzeniach z 1945
roku, kiedy to wycofujące się wojska niemieckie dokonały
mordu na 57 mieszkańcach wioski oraz na 6 Polakach i 12
żołnierzach radzieckich o nieznanych nazwiskach. Dla
wszystkich mieszkańców jest to miejsce wyjątkowe, uczące
patriotyzmu, miejsce wołające o pokój.
Od lat mieszkańcy otaczają Mogiłę troską i opieką. Jej
szczególnym wyrazem były uwieńczone sukcesem starania
o odnowienie Mogiły oraz organizowane corocznie z udziałem
uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół w Marchwaczu,
obchody rocznicy tych wydarzeń.
Aby to miejsce na długo pozostało pamiątką i symbolem
męczeństwa naszych rodaków dbamy o jego zewnętrzny
wygląd i staramy się uczyć tej troski naszych najmłodszych
mieszkańców. Bardzo cieszymy się, że do naszych działań
dołączyli uczniowie z Zespołu Szkół w Marchwaczu. Dla nich
to lekcja historii i patriotyzmu, dla nas pomoc i pewność, że
o Mogile pamiętać będą kolejne pokolenia. Bardzo dziękujemy!
(Sołtys Janina Kwaśniewska i rada sołecka Marchwacza)

GMINNA WYCIECZKA DO SEJMU
W dniu 16 maja na zaproszenie Posła Pana Adama
Rogackiego, zainspirowane występem uczniów w trakcie
Rocznicy Protestów Rolniczych w Marchwaczu,
przedstawiciele samorządu gminnego oraz wydelegowani
uczniowie wraz z opiekunami ze wszystkich zespołów szkół
Gminy Szczytniki pojechali do Warszawy zwiedzać Sejm.

ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA
Z okazji święta 3 maja we wszystkich zespołach szkół na
terenie Gminy Szczytniki odbyły się uroczyste akademie.
Warto przypomnieć, iż święto to zostało ustanowione w 1919
roku oraz ponownie w 1990 roku. 3 maja 1791 roku w Polsce
została uchwalona pierwsza konstytucja w nowożytnej
Europie, a druga po amerykańskiej na świecie. Polska
konstytucja wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję
francuską. Obchody pierwszej rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja odbyły się w 1792 roku. Po odzyskaniu
niepodległości w 1918 roku, rocznica Konstytucji 3 maja
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Dla uczniów sama możliwość pojechania na wycieczkę była
dużym sukcesem, a oprócz tego dodatkowym wyróżnieniem
był fakt, iż odbyła się ona z udziałem Wójta Gminy Szczytniki
Pana Marka Albrechta i Przewodniczącego Komisji Zdrowia,
Oświaty, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu Pana Pawła
Domagały. Pan Wójt i Pan Radny nie tylko uczestniczyli
w wycieczce, ale także z dużym zaangażowaniem włączyli się
we wszystkie sprawy organizacyjne związane z wyjazdem.
Większość uczestników wycieczki miała okazję po raz
pierwszy zobaczyć miejsce, w którym podejmowane są
najważniejsze decyzje w naszym państwie. Na początku
zwiedzania musieliśmy załatwić wszystkie formalności
i zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przejść przez specjalne
bramki, podobne jakie funkcjonują przy odprawie celnej.
Potem Pani Przewodnik zapoznała zwiedzających z pracą
posłów i senatorów, a także opowiedziała o historii związanej
z budynkiem Sejmu. Uczestnikom wycieczki towarzyszył
Poseł Pan Jan Dziedziczak, który przekazał ciekawe
wspomnienia ze swoich lat szkolnych, a także zaprezentował
tablicę upamiętniającą poległych w katastrofie lotniczej pod
Smoleńskiem oraz tablicę poświęconą polskiemu Papieżowi,
wmurowaną na pamiątkę wizyty Jana Pawła II w Sejmie.
Wizyta w polskim Sejmie była pierwszą wizytą papieską jaka
miała miejsce w ogóle w parlamencie spośród wszystkich
krajów Europy. Szkoły otrzymały pamiątki z wizyty
w Sejmie, a następnie uczestnicy mieli okazję zjeść obiad
w sejmowej restauracji i zobaczyć osoby ze świata polityki.
Kolejnym punktem programu był objazd autokarem po
ciekawych miejscach w Warszawie i podziwianie uroków
Starówki. Niezapomniane wrażenie na uczestnikach
pozostawiło zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego,
które powstało z inicjatywy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Nie jest to zwyczajne muzeum z różnymi tylko eksponatami,
lecz muzeum pełne niespodziewanych form przekazywania
informacji o tragicznych wydarzeniach jakie rozegrały się
w naszej stolicy w czasie okupacji. W trakcie zwiedzania
każdy mógł zerwać na pamiątkę kartkę z kalendarza
z kolejnych 63 dni trwania powstania. Kalendarze
rozwieszone są w różnych miejscach muzeum, więc trzeba
było uważnie się rozglądać. Poza tym można było posłuchać
przez telefon wspomnień z minionego okresu osób, których
wizerunek znajduje się przy danym aparacie telefonicznym.
Oprócz licznych pamiątek, wyeksponowane są różne
informacje na monitorach telewizyjnych, a także na zdjęciach
umieszczonych w murach, które można oglądać przez
lornetkę. Wszyscy uczniowie, i nie tylko, zdecydowali się na
przejście przez ciemny kanał będący imitacją jednego z wielu
kanałów, które służyły powstańcom do przemieszczania się po
terenie Warszawy w czasie okupacji. Uczestnicy wycieczki
mieli także możliwość obejrzenia filmu wykonanego
w technice 3D „Miasto ruin”, obrazującego przelot samolotem
nad ruinami Warszawy w 1945 roku. Po licznych wrażeniach
trzeba było wracać z powrotem, ale nie był to koniec
niespodzianek. W drodze powrotnej uczestnicy wycieczki
mieli okazję nie tylko posłuchać, ale także zaśpiewać polskie
pieśni wojskowe, patriotyczne, harcerskie i ludowe przy
akompaniamencie
wspaniałej
muzyki
akordeonowej
w wykonaniu Pana Krzysztofa Wójtowicza. Za śpiewanie
solo, m. in. ulubionej pieśni Jana Pawła II „Barka”, przyznano
nagrodę dla uczennicy Marceliny Olejnik. Poza tym każdy
otrzymał coś słodkiego, aby miło nam się wracało. Warto
podkreślić, iż nasza młodzież zachowywała się godnie, jak na
uczniów przystało, co stanowiło ogromną satysfakcję nie tylko
dla nauczycieli.
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W imieniu wszystkich uczestników wycieczki przekazuję
najserdeczniejsze podziękowania za zorganizowanie
wyjazdu, sponsoring dla uczniów oraz wszelką pomoc:
Posłom Panu Adamowi Rogackiemu i Panu Janowi
Dziedziczakowi, szefowi regionalnej „Solidarności”
w Kaliszu Panu Janowi Mosińskiemu, Wójtowi Gminy
Szczytniki
Panu
Markowi
Albrechtowi,
Przewodniczącemu Komisji Zdrowia, Oświaty, Pomocy
Społecznej, Kultury i Sportu Panu Pawłowi Domagale
oraz
wszystkim
Radnym
Gminy
Szczytniki.
(koordynator wycieczki Honorata Szymańska)

SPONSORZY GMINNEJ WYCIECZKI DO SEJMU
Poseł na Sejm RP Pan Adam Rogacki
Poseł na Sejm RP Pan Jan Dziedziczak
Przewodniczący Regionalnej „Solidarności”
w Kaliszu Pan Jan Mosiński
Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht
Radni Gminy Szczytniki:
Przewodniczący Pan Andrzej Kupaj
Pan Kazimierz Bączyk
Pan Tadeusz Buchwald
Pan Paweł Domagała
Pan Bogumił Jankowski
Pani Urszula Młynek
Pan Grzegorz Ostrowski
Pan Roman Siciarek
Pani Alicja Skrzybalska
Pani Jadwiga Strembicka
Pani Danuta Świątek
Pan Piotr Szczepaniak
Pan Krzysztof Zawadzki
Pan Piotr Zimny
Pan Maciej Ziółkowski
Dyrektor ZS w Marchwaczu
Pani Honorata Szymańska
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
uczestnicy wycieczki
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GMINNY DZIEŃ DZIECKA I FESTYN
RODZINNY W MARCHWACZU
Pierwszego czerwca bieżącego roku na terenie
Zespołu Szkół w Marchwaczu odbył się Festyn Rodzinny,
połączony z obchodami Gminnego Dnia Dziecka. Uroczystość
ta została zorganizowana pod patronatem Wójta Gminy
Szczytniki Pana Marka Albrechta.

Pogoda sprzyjała organizatorom, co przyczyniło się
do wysokiej frekwencji i skorzystania z zaproszenia na
imprezę nie tylko przez mieszkańców gminy. W uroczystości
udział wzięli m. in. Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek
Albrecht wraz z Małżonką, Zastępca Wójta Pan Dariusz
Wawrzyniak, Sekretarz Gminy Opatówek Pan Krzysztof
Dziedzic, Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan
Andrzej Kupaj, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty,
Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu Pan Paweł Domagała,
Radni Gminy Szczytniki, Radna i Przewodnicząca KEiR
w Marchwaczu Pani Danuta Świątek, Prezes Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Szczytnikach Pan Jan
Wawrzyniak i Główna Księgowa Pani Irena Ludwiczak,
Prezes międzygminnego oddziału ZNP powiatu ziemskiego
Pan Antoni Roter,
Dyrektor Biblioteki Gminnej
w Szczytnikach Pani Małgorzata Majas, Komendant OSP
Gminy Szczytniki Pan Jerzy Majas, Prezes OSP w Krowicy
Zawodniej Pan Arkadiusz Jakubek, Prezes OSP
w Sobiesękach Trzecich Pan Henryk Skowroński, Naczelnik
OSP w Michałowie Drugim Pan Mikołaj Jaśkiewicz,
Pracownicy Urzędu Gminy w Szczytnikach, Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach Pan Mariusz
Janiak, przedstawiciele Koła Emerytów i Rencistów
w Marchwaczu pod patronatem Pani Grażyny Albrecht,
przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich w Michałowie
Drugim, Dyrektor Biura Obsługi Szkół w Szczytnikach Pani
Małgorzata
Wielowska,
Dyrektorzy,
Nauczyciele,
Pracownicy, Rodzice, Uczniowie i Przedszkolaki oraz
Absolwenci Zespołów Szkół w: Marchwaczu, a także
Iwanowicach, Radliczycach, Stawie i Szczytnikach.

W imieniu organizatorów, gości powitali Dyrektor Zespołu
Szkół w Marchwaczu Pani Honorata Szymańska oraz
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Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach Pan
Mariusz Janiak. Pani Dyrektor podziękowała za pomoc
w zorganizowaniu imprezy: Wójtowi Panu Markowi
Albrechtowi, Dyrektorowi GOK Panu Mariuszowi Janiakowi,
OSP w Krowicy Zawodniej, zespołowi Dysonans, orkiestrze
dętej OSP w Iwanowicach, OSP w Szczytnikach, Pani Janinie
Kwaśniewskiej - sołtysowi Marchwacza i jej Mężowi, a także
Firmie Pellene (za bezpłatne użyczenie zamku dmuchanego
dla dzieci). Szczególne słowa wdzięczności Pani Dyrektor
wyraziła Nauczycielom, Pracownikom, Rodzicom, Uczniom
i Absolwentom Zespołu Szkół w Marchwaczu. Ponadto
podziękowała także sponsorom i tym wszystkim, którzy
włączyli się w organizację gminno – szkolnej imprezy.
Następnie zabrał głos Wójt Pan Marek Albrecht, życząc
dzieciom między innymi zmieniania w przyszłości polskiej
rzeczywistości na coraz lepszą, w oparciu o świat wartości
Jana Pawła II. Do życzeń dołączył się również
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj. W imieniu
wszystkich dyrektorów zespołów szkół, zostały złożone
podziękowania Panu Wójtowi za upominki z okazji Dnia
Dziecka, a także wyrazy wdzięczności dla tych, którzy
włączyli się w organizację gminnej wycieczki do Sejmu na
zaproszenie Posła Pana Adama Rogackiego, przy udziale
Posła Pana Jana Dziedziczaka. W wyjeździe tym udział
wzięli wyróżnieni uczniowie ze wszystkich zespołów szkół
Gminy Szczytniki. Poza tym Pani Honorata Szymańska
podziękowała za zorganizowanie wycieczki do Warszawy na
zaproszenie Posła RP do Parlamentu Europejskiego Pana
Andrzeja Grzyba. Zaproszenia na obydwie wycieczki zostały
zainspirowane w dużej mierze dzięki uczniowskim występom
artystycznym podczas obchodów (w ubiegłym roku)
X Rocznicy Protestów Rolniczych w Marchwaczu. Miłym
akcentem
było
docenienie
pracy
Pana
Wójta
i samorządowców. Podkreślono, iż Pan Wójt, pomimo
licznych obowiązków, znajduje czas nie tylko na wielkie
sprawy gminne, ale również (co stanowi tajemnicę dobrej
organizacji) ma czas na drobne, miłe gesty wobec szkolnych
dzieci, co w życiu codziennym jest niezwykle ważne.
Uczestniczący w imprezie goście mieli okazję posłuchać
występów wokalnych i tanecznych w wykonaniu uczniów
Zespołu Szkół w Marchwaczu oraz podopiecznych Gminnego
Ośrodka Kultury w Szczytnikach.

Dzieci stanowiły najważniejsze ogniwo całej imprezy, tym
bardziej cieszy fakt, iż ich piękne prezentacje wzbudziły
zasłużone uznanie i brawa zebranej publiczności.
Nie
zabrakło także i innych atrakcji. Loteria fantowa, słodki
poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców Zespołu
Szkół w Marchwaczu, smaczne potrawy w ramach cateringu
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Pana Gonery, dmuchany zamek, na którym pasjami bawiły się
najmłodsze dzieci, wyścigi zdalnie sterowanych samochodów
oraz loty mini- helikopterem - to nieliczne niespodzianki
przygotowane w tym dniu przez organizatorów.
Czas
uczestnikom imprezy umilił także koncert orkiestry OSP
w Iwanowicach pod kierunkiem Pana Marka Kubery.
Młodzież i dzieci miały możliwość sprawdzenia swoich
językowych kompetencji w Konkursie Języka Angielskiego.
W międzyczasie ogłoszono wyniki konkursu „Młodzież
zapobiega pożarom”. Nagrody dzieciom przekazywał
osobiście Komendant Gminny OSP Pan Jerzy Majas wraz
z Wójtem Panem Markiem Albrechtem, Prezesem OSP
w Krowicy Zawodniej Panem Arkadiuszem Jakubkiem,
Prezesem OSP w Sobiesękach Trzecich Panem Henrykiem
Skowrońskim i Pracownikiem Urzędu Gminy Panią Anną
Stasiak. Przemiłą niespodzianką ze strony OSP było
wręczenie dużego pluszaka w stroju strażaka dla dzieci na ręce
Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Marchwaczu.
Kulminacyjnym momentem imprezy była,
wzbudzająca
z racji atrakcyjnych nagród duże emocje, loteria (zgłoszona
do Urzędu Celnego), z której dochód został przeznaczony na
potrzeby szkolne. Główną nagrodę stanowił rower, ale można
było wylosować także nowoczesny tablet, rolki,
radiomagnetofon i wiele innych upominków. Impreza
zakończyła się pełnym organizacyjnym sukcesem. W darze
otrzymaliśmy pogodę „jak marzenie”. Aurę zabawy, szczęścia
i radości dopełniła piękna muzyka i śpiew w wykonaniu
niezawodnego zespołu Dysonans, efektywnie zachęcające do
tanecznych pląsów. Organizatorzy przekazują serdeczne
podziękowania za wszelką pomoc, uczestnictwo w imprezie
i przemiłą atmosferę! (Krzysztof Pietrzykowski)

KULTURA
DŻEJ DŻEJ GOŚCIEM
W BIBLIOTECE
W czwartek 15 maja na zakończenie Tygodnia Bibliotek
Gminną Bibliotekę Publiczną w Szczytnikach odwiedził Jacek
Dżej Dżej Jędrzejak. Wokalista i basista legendarnego Big
Cyca wystąpił tym razem w roli pisarza i podróżnika.
Promował swoją pierwszą książkę zatytułowaną „Kontrabas
i bumerang”. Jest ona relacją z podróży jaką odbył autor do
Australii, Nowej Zelandii, Tasmanii, Singapuru i Kuala
Lumpur w Malezji.
Dużo ciekawostek, zaskakujących
informacji, zabawnych anegdot i poczucia humoru - tak
wyglądało spotkanie autorskie. Wszystko to okraszone było
ciekawymi zdjęciami i filmikami. Spotkanie odbyło się
w Zespole Szkół w Szczytnikach, uczestniczyła w nim
młodzież z gimnazjum. Wydarzenie to udało się zorganizować
dzięki współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. (Małgorzata Majas)

EMERYCI NIE MOGĄ NARZEKAĆ
NA NUDĘ
W bieżącym roku członkowie Koła nr 21 PZERiI
w Szczytnikach co miesiąc mogą uczestniczyć w spotkaniach
lub różnego rodzaju wyjazdach. W marcu odwiedziliśmy
Teatr im Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Wybraliśmy
się na farsę Ray’a Cooney’a ( brytyjskiego mistrza farsy)
Mayday. Jest to jedna z najlepszych na świecie komedii.
Znakomity komizm sytuacji fabularnych i języka sprawia,
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że Mayday od wielu, wielu lat rozśmiesza publiczność na
całym świecie. Spektakl w teatrze kaliskim to szalenie
zabawna wersja. W kwietniu odbyliśmy kolejny wyjazd, tym
razem do Łodzi do Teatru Muzycznego. Wybraliśmy się tam,
aby obejrzeć musical Skrzypek na dachu. Jest to arcydzieło
gatunku. Swój sukces zawdzięcza w dużej mierze walorom
libretta, które odtwarza atmosferę i koloryt małej żydowskiej
wioski z początku XX wieku. Skrzypek na dachu jest także
obrazem przemian w świecie, upadania tradycji, która nie
wytrzymuje konfrontacji z nowymi zjawiskami. Na tym tle
rozgrywa się historia rodziny Tewjego - mleczarza i dramat
całej wioski. To także jeden z niewielu musicali, w których
mówi się o podstawowych wartościach życia i przemijaniu.
Reżyser przedstawienia Teatru Muzycznego w Łodzi, Jan
Szurmiej, wiernie odtworzył klimat obyczajów malutkiej
Anatewki gdzieś daleko na Ukrainie i jej żydowskiej
społeczności. Piękne piosenki i brawurowe chóry, znakomita
choreografia i stylizowane kostiumy – wszystko to składa się
na przedstawienie, doskonale wpisujące się w tradycję
niezliczonych realizacji tego musicalu na całym świecie
i cieszy się uznaniem
publiczności.
Zgodnie
z przyświecającym nam hasłem: „Emeryci poznają swój kraj”
co roku odbywamy wyjazd w jakiś zakątek naszego pięknego
kraju. Tym razem w dniach 20 – 21 maja udaliśmy się na
dwudniową wycieczkę-pielgrzymkę pod hasłem: „Śladami
Świętego Jana Pawła II” do Krakowa, Łagiewnik, Wadowic,
Wieliczki. 20 maja rano, niewyspani ale pełni zapału
ruszyliśmy w długą drogę. Celem naszej podróży był Kraków,
dawna stolica kraju i siedziba polskich królów, kolebka
polskiej kultury i swoisty fenomen urbanistyczny. Już od
najdawniejszych czasów Kraków przyciągał ludzi: uczonych
najstarszym uniwersytetem w kraju i jednym z najstarszych
w Europie, artystów klimatem kulturalnym, a pielgrzymów
kościołami, sanktuariami i relikwiami świętych. Kraków
to miasto papieża Jana Pawła II, pełne historii, legend
i mistycznej atmosfery. Jest skarbnicą zabytków, pamiątek
narodowych, historycznych i dzieł sztuki. Uroda Krakowa,
wyróżnionego przez UNESCO wpisem na pierwszą Listę
Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego w 1978
r., równać się może najpiękniejszym miastom Europy. Podróż
minęła nam szybko i przyjemnie. Do Krakowa przybyliśmy
rano i tu na przystani nad Wisłą czekał na nas przewodnik
pan Mateusz. Najpierw udaliśmy się na Wawel
(dowiedzieliśmy się dużo o jego historii), siedzibę królów
polskich z reprezentacyjnymi komnatami
królewskimi,
skarbcem i zbrojownią, Katedrą na Wawelu uznaną za
najcenniejszy obiekt sakralny w Polsce. Katedra Wawelska
to dla Polaków miejsce szczególne, odbyło się
tu 31 koronacji królów Polski, spoczywają tu prawie wszyscy
- od Władysława Łokietka do Augusta III królowie Polski.
W wawelskich kryptach są groby polskich artystów: Adama
Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila
Norwida oraz Fryderyka Chopina. Weszliśmy też obejrzeć
dzwon Zygmunta. Mogliśmy również przyklęknąć w krypcie,
w której spoczywa Para Prezydencka. Następnie udaliśmy się
Drogą Królewską dalej. Zwiedzaliśmy m.in. Sukiennice,
Kościół Mariacki, wysłuchaliśmy hejnału z wieży. Mogliśmy
zobaczyć najsłynniejszą ulicę krakowską – Franciszkańską,
gdzie w oknie kamienicy błogosławił Polaków papież Jan
Paweł II. Widzieliśmy najstarszą budowlę Akademii
Krakowskiej tzw. Collegium Maius (obecnie znajdują się tam
słynne zbiory muzealne); ul. Kanoniczną, Grodzką, siedzibę
Archidiecezji, Barbakan, Bramę Floriańską i inne obiekty.
Nasz „spacer” po Krakowie zakończyliśmy w sercu miasta,
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którym jest Rynek Główny ze słynnymi kamienicami –
największy plac miejski średniowiecznej Europy (200 X 200
m). Tu po krótkim odpoczynku i zaczerpnięciu „mistycznej
atmosfery” Krakowa nabraliśmy sił do dalszego zwiedzania.
Teraz udaliśmy się do Sanktuarium w Łagiewnikach.
Łagiewniki to światowe centrum kultu Miłosierdzia Bożego.
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia to miejsce pielgrzymek
związane z życiem i działalnością św. siostry Faustyny
Kowalskiej,
propagatorki
kultu Bożego
Miłosierdzia.
W okresie międzywojennym w tym klasztorze żyła i zmarła
siostra Faustyna. W 2002 r. Ojciec Św. Jan Paweł II
konsekrował nowo wybudowaną Bazylikę Miłosierdzia
Bożego. W Łagiewnikach, tuż obok Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia powstaje obecnie Centrum Jana Pawła II „Nie
lękajcie się” - szczególne miejsce kultu i łask Bożych, gdzie
znajduje się płyta nagrobna, relikwie św. Jana Pawła II,
relikwiarz księgi oraz papieski krzyż pastoralny. Wnętrze
kościoła
ozdabiają
przepiękne
mozaiki.
Nocleg
i obiadokolacja w samym centrum Krakowa, w Hostelu na
ul. Św. Tomasza również dostarczyły nam niezapomnianych
wrażeń. Drugi dzień naszej wycieczki - pielgrzymki
rozpoczęliśmy od zwiedzania Wadowic, rodzinnego miasta
Świętego Jana Pawła II. W Wadowicach zobaczyliśmy
miejsca związane z młodością Karola Wojtyły - dom rodzinny
papieża, gdzie mieści się nowe (otwarte w kwietniu 2014 r.)
przepiękne super nowoczesne muzeum, Bazylikę Mniejszą
Ofiarowania N. M. P., gdzie uczestniczyliśmy we Mszy
Świętej. Na rynku zjedliśmy obiad i na deser oczywiście
papieskie kremówki. Ostatnim etapem naszej wyprawy była
Wieliczki. Wieliczka ma dwa oblicza: nadziemne
i podziemne. To drugie jest kilka razy większe i bardziej
tajemnicze. Ma słony smak chlorku sodu i surowe, choć
szlachetne oblicze św. Kingi. Kopalnia soli w Wieliczce
należy do najoryginalniejszych polskich zabytków, tych
nielicznych, które trafiają do wyobraźni każdego, nawet
niewyrobionego widza. Nie trzeba mieć wrażliwości artysty,
by poczuć niesamowitą atmosferę tego miejsca. Długie
drewniane schody ciągnące się w dół niemal bez końca,
tajemniczy półmrok korytarzy, ogromne puste przestrzenie
wyrobisk, podziemne jeziorka, solna sztuka, pamiątki sakralne
oraz skomplikowane konstrukcje inżynieryjne wzbudzają
zachwyt swoim absolutnie niepowtarzalnym charakterem.
A do tego ta wszechobecna sól w ciemnoszarym odcieniu. Na
wyobraźnię zwiedzających działa tu każdy bodziec: światło,
kolor, temperatura, dźwięk, a nawet smak w ustach. Najstarsza
kopalnia w Europie, działająca nieprzerwanie od 700 lat, jest
unikalnym miejscem, które każdy powinien odwiedzić. I to
nie jeden raz. Z naszej wycieczki wróciliśmy pełni
niezapomnianych wrażeń oraz z życzeniem na przyszłość
pojechania tam jeszcze raz, żeby zobaczyć to, czego zobaczyć
nie zdążyliśmy. (Mirosława Krążyńska)

PRZEDSTAWIENIE DLA SENIORÓW
20 maja 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie Koła
Emerytów i Rencistów w Marchwaczu pod patronatem
Pani Grażyny Albrecht. Seniorzy tradycyjnie korzystali
z gościnności w progach Zespołu Szkół w Marchwaczu.
Uczestnicy spotkania mieli przyjemność obejrzeć wspaniałe
przedstawienie o Tadku niejadku w wykonaniu uczniów klasy
trzeciej szkoły podstawowej, przygotowane pod kierunkiem
Pani Małgorzaty Gajewskiej. W występie wzięli udział
następujący uczniowie: Nikola Nowicka, Liliana Gajewska,
Nadia Błaszczyk, Paulina Dulas, Wiktoria Jakubek, Lena
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Łukacka, Wiktoria Menderska, Angelika Pawlak, Michał
Suchecki, Damian Szczęsny. Przedstawienie przysporzyło
wszystkim dużo śmiechu i radości. W nagrodę dzieci zostały
obdarowane czekoladami, które wręczyła Radna Pani Danuta
Świątek.

Po wrażeniach artystycznych, seniorzy zasiedli przy
tradycyjnej herbatce i obradowali na temat swoich planów
organizacyjnych na najbliższe miesiące. Zaplanowano m. in.
wyjazdy do Ciechocinka i Warszawy oraz uczestnictwo
w spektaklu muzycznym. Poza tym seniorzy, w odpowiedzi na
zaproszenie organizatorów, zadeklarowali swój udział
w uroczystości Gminnego Dnia Dziecka i Festynie
Rodzinnym w Marchwaczu. Spotkanie jak zwykle odbyło się
w bardzo miłej atmosferze. (Jadwiga Chojnacka)

PRZECIW ZAZDROŚCI
Można powiedzieć, że ludzka zazdrość jest czymś
normalnym, czymś naturalnym. Jest to stan uczuciowy,
który jak wiele innych pojawia się, trwa przez jakiś czas,
i być może w końcu przeminie.
Bywa tak, że zazdrość wobec kogoś może nas motywować do
większej pracy nad sobą, do gorliwszego wypełniania naszych
obowiązków. Jednakże, jeśli zazdrość niszczy mnie samego,
rujnuje moje życie i moje relacje z innymi, to znak,
że trzeba coś z nią zrobić. Lektura Dziejów Apostolskich
(zob. Dz 6,1-7) pokazuje nam, że nawet w Kościele
pierwotnym pojawiały się objawy zazdrości, co prowadziło do
pierwszych nieporozumień, napięć i rozbieżności w myśleniu
i działaniu.
Także dzisiaj, w naszym życiu istnieją konflikty. Problemem
jest to, jak się z nimi zmierzyć. Z Dziejów Apostolskich (por.
Dz 6,1-7) dowiadujemy się, że w obliczu konfliktu, jaki
powstał na tle zaspokajania uczucia głodu przez pierwszych
uczniów Jezusa, Apostołowie biorą sprawy, by tak rzec,
w swoje ręce. Zwołują zgromadzanie poszerzone także
o uczniów i wspólnie pochylają się nad problemem. Wspólnie
przedyskutowują kwestię. Wszyscy razem, nie wyłączając
nikogo. Istotnie problemów nie rozwiązuje się udając, że
nie istnieją, że ich nie ma! Wspaniała i godna naśladowania
jest postawa Apostołów, którzy wraz z wiernymi dochodzą
do wspólnego porozumienia. W ten sposób, na drodze
dialogu i wytężonej pracy i modlitwy dochodzi się
do rozwiązania trudnych sytuacji. Spierając się, dyskutując
i modląc się - tak rozwiązuje się konflikty, nie tylko
w kościele, ale także w życiu zawodowym, rodzinnym czy
osobistym. Powinniśmy być świadomi, że takie postawy jak
zazdrość, narzekanie, krytykanctwo nie budują ani zgody, ani
pokoju, ani harmonii.
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Tylko wymagając od siebie i we współpracy z Duchem
Świętym – Duchem Rozumu i Mądrości człowiek może
zdziałać piękne rzeczy. Nie oceniajmy pochopnie innych,
a zwłaszcza na podstawie plotek, gdyż nie jesteśmy w stanie
posiąść pełnej wiedzy o innych. Poza tym nie zazdrośćmy
nikomu, (ani w rodzinie ani w pracy) sukcesu, gdyż nie znamy
jego ceny – poświęconego czasu, wysiłku, poniesionego
stresu. Jeśli ktoś wykonuje swoje obowiązki uczciwie, to
należą mu się gratulacje i podziw, iż w obecnych czasach jest
to jednak możliwe (a nie zazdrość czy przysłowiowe „kłody
pod nogi”). Jak bardzo konieczna jest świadomość
w naszym życiu, że plotki, zawiść, zazdrość nigdy,
naprawdę nigdy nie mogą prowadzić do zgody, harmonii
i pokoju - czego każdy przecież z nas w głębi serca pragnie.
Bierzmy więc sprawy w swoje ręce, i rozwiązujmy
je z Bożą pomocą. (Ksiądz Paweł Nasiadek)
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Na najwyższym stopniu podium mistrzyni biegu na dystansie
1500 m -Weronika Augustyniak – Gim. Staw i druga
zawodniczka Klaudia Augustyniak – Gim. Staw

SPORT SZKOLNY
PUCHAR POWIATU KALISKIEGO
XXIV BIEGÓW ULICZNYCH
,,WIOSNA CEKOWSKA 2014”
W dniu 26 kwietnia 2014 r. odbyły się w Cekowie XXIV
Biegi Uliczne „Wiosna Cekowska 2014”. Jak co roku brała
w nich udział reprezentacja najlepszych zawodniczek
i zawodników w kategorii klas I- VI szkół podstawowych
i klas I- III gimnazjów, by walczyć o Puchar Starosty
Kaliskiego. Najlepszymi zawodnikami naszej gminy okazali
się:
Szkoła Podstawowa
KL I
Kurek Natalia II miejsce - SP Iwanowice,/
Raczkowski Wiktor I miejsce - SP Iwanowice,
KL II Cierniak Weronika II miejsce - SP Iwanowice,,
KL III Łaska Martyna I miejsce - SP Iwanowice,/ Kubiak
Dawid III miejsce –SP Szczytniki
KL IV Cierniak Karolina I miejsce - SP Iwanowice,/
Szcześniak Kacper III miejsce – SP Szczytniki,
KL V Tyczyńska Kamila III miejsce - SP Iwanowice,
Trzęsowski Konrad I miejsce - SP Iwanowice,
KL VI Kuświk Justyna I miejsce – SP Szczytniki.
Gimnazjum
KL I
Powązka Anita I miejsce - Gim. Staw,
KL II Augustyniak Weronika I miejsce - Gim. Staw,
Augustyniak Klaudia II miejsce - Gim. Staw,
KLIII Kołodziejczyk Kamila II miejsce - Gim. Iwanowice

Na podium mistrzyni biegu na dystansie 1000 m - Anita
Powązka – Gim Staw

Na II stopniu podium uczennica Gim. Iwanowie - Kamila
Kołodziejczyk

POWIATOWE OSIĄGNIĘCIA
UCZNIÓW GIMNAZJUM W STAWIE
LEKKOATLETYCZNE MISTRZOSTWA POWIATU
Anita Powązka I miejsce w biegu na dystansie 600 m
Olga Furmaniak I miejsce w biegu na dystansie 300 m
Alicja Dziedzic I miejsce w biegu na dystansie 1000 m
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Jakub Powązka I miejsce w rzucie oszczepem.
Patrycja Płuciennik
II miejsce w skoku w dal
Klaudia Augustyniak III miejsce w skoku w dal
I miejsce w sztafecie szwedzkiej dziewcząt.
Skład sztafety:
Klaudia Augustyniak 100 m
Weronika Augustyniak 200 m
Patrycja Płuciennik
300 m
Olga Furmaniak
400 m
POWIATOWE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
SP W MARCHWACZU
LEKKOATLETYCZNE MISTRZOSTWA POWIATU
I miejsce w sztafecie chłopców 4*100 m
Skład sztafety:
Kacper Szarzała
Łukasz Chlebowski
Maciej Wójtowicz
Michał Durman
(opracował Kazimierz Augustyniak)

FINAŁ POWIATOWEGO TURNIEJU
PIŁKI NOŻNEJ NA ORLIKU
W dniu 28 kwietnia 2014 r. na boisku Orlik w Szczytnikach
odbył się finał Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców.
Drużyna Gimnazjum w Szczytnikach w składzie: Tomasz
Kudaś, Marcin Dąbrowski, Łukasz Woźniak, Bartłomiej
Szczot, Dominik Skurczak, Jonatan Celer, Wiktor Leszka,
Norbert Bednarek, Łukasz Lewandowicz, Piotr Małecki zajęła I miejsce. W turnieju brało udział 6 najlepszych drużyn
z powiatu kaliskiego.

reprezentować gminę
(Anna Siewieja)

w

rozgrywkach

powiatowych.

MISTRZOSTWA POWIATU
W SZTAFETACH
9 maja 2014 r. na stadionie Zespołu Szkół GastronomicznoHotelarskich w Kaliszu rozegrano Mistrzostwa Powiatu
w sztafetach 4x100 dziewcząt
i chłopców szkół
podstawowych. Puchar, dyplomy i medale zdobyli
następujący uczniowie Szkoły Podstawowej w Iwanowicach sztafeta dziewcząt w składzie: Magdalena Pejaś, Aleksandra
Gibus, Sylwia Staniewska i Karolina Cierniak - I miejsce;
sztafeta chłopców w składzie: Konrad Trzęsowski, Konrad
Skowroński, Dawid Flak i Norbert Kusz- II miejsce.
(Renata Janicka-Szcześniak)

MISTRZOSTWA POWIATU W 4-BOJU
LA DLA UCZNIÓW SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
II miejsce w rozegranych w dniu 16 maja 2014 r.
w Stawiszynie mistrzostwach powiatu w czwórboju LA
uzyskały dziewczęta szkoły podstawowej w Iwanowicach
w składzie: Magdalena Pejaś, Wiktoria Nowak, Zdun Patrycja,
Staniewska Sylwia, Aleksandra Gibus i Karolina Cierniak.
Indywidualnie dyplom za I miejsce odebrała uczennica klasy
VI Wiktoria Nowak, która uzyskała najlepszy wynik
w konkurencji skoku w dal (410cm). Puchar za III miejsce
w zawodach powiatowych 4-boju odebrała reprezentacja
chłopców w składzie: Konrad Trzęsowski, Konrad
Skowroński, Dawid Flak, Norbert Kusz, Tylski Piotr
i Sebastian Kurek. W biegu na dystansie 1000 m najlepszy
wynik uzyskał uczeń klasy Va - Konrad Trzęsowski. (Renata
Janicka- Szcześniak)

SUKCESY MŁODYCH
LEKKOATLETÓW Z MARCHWACZA

13 maja zwycięzcy reprezentowali powiat kaliski w turnieju
rejonowym, na którym zajęli wysokie V miejsce.
(Tomasz Wielowski)

FINALIŚCI ROZGRYWEK
GMINNYCH
W PIŁCE NOŻNEJ
Dnia 28 maja 2014 roku na boisku sportowym Orlik przy
Zespole Szkół w Szczytnikach odbyły się gminne zawody
w piłce nożnej chłopców w kategorii szkół podstawowych.
W rozgrywkach wzięli udział uczniowie czterech szkół
z gminy Szczytniki: ZS w Marchwaczu, ZS w Radliczycach,
ZS w Stawie oraz ZS w Szczytnikach. Rozegrano 6 meczy
systemem każdy z każdy. Mecze sędziował animator Orlika
Igor Sowiński. W wyniku końcowej klasyfikacji I miejsce
zajęli uczniowie Zespołu Szkół w Szczytnikach, którzy będą
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8 kwietnia bieżącego roku w ZS w Marchwaczu odbyły się
gminne zawody szkół podstawowych w czwórboju
lekkoatletycznym. W kategorii chłopców równych nie mieli
sobie przedstawiciele gospodarzy. Drużyna w składzie:
Kacper Szarzała, Łukasz Chlebowski, Maciej Wójtowicz,
Michał Durman, Adam Wójtowicz i Tomasz Suchecki
zdominowała zawody, uzyskując tytuł mistrza gminy
Szczytniki. W
kategorii indywidualnej
najlepszym
zawodnikiem zawodów okazał się również uczeń SP
w Marchwaczu- Kacper Szarzała.
Kolejnym wielkim sukcesem było I miejsce
w sztafecie chłopców 4x100 w Mistrzostwach Powiatu w dniu
9 maja w Kaliszu, jakie
uzyskali uczniowie Szkoły
Podstawowej w Marchwaczu w składzie: Kacper Szarzała,
Łukasz Chlebowski, Maciej Wójtowicz i Michał Durman.
(Krzysztof Pietrzykowski)

MISTRZOSTWA POWIATU
W JEŹDZIE INDYWIDUALNEJ NA
CZAS
18 maja 2014 r. z okazji 10 rocznicy wejścia Polski do Unii
Europejskiej w Murowańcu rozegrany został IV Finał
Sprawdzianu Kolarskiego o Puchar Starosty Kaliskiego dla
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uczniów klas IV- V. W zawodach tych szkołę podstawową ZS
w Iwanowicach reprezentowało 5 uczniów: Karolina Cierniak
- kl. IV, Bogumił Kowalski - kl. IV, Magdalena Pejaś - kl. Va,
Konrad Trzęsowski - kl. Va oraz Dawid Przepiórka - kl. Vb.
W jeździe indywidualnej na czas na dystansie 1000 m dla
chłopców klas V najlepszym okazał się reprezentant ZS
w Iwanowicach Konrad Trzęsowski, zaś wśród dziewcząt klas
IV II miejsce i tytuł wicemistrzyni powiatu zdobyła Karolina
Cierniak. Wymienieni zawodnicy otrzymali z rąk europosła
pana Andrzeja Grzyba puchar starosty kaliskiego oraz
pamiątkowy dyplom. (opracowała - Renata JanickaSzcześniak)

SPRAWY SZKOLNE
ROLA EMOCJI W NASZYM ŻYCIU
Emocje stanowią niezbędny element psychiki człowieka,
pełnią ogromną rolę w organizowaniu również naszych
zachowań. Nadają kierunek naszym działaniom, służą
również przystosowaniu się do otoczenia.
Wysoki iloraz inteligencji nie gwarantuje jeszcze sukcesu
w życiu zawodowym czy rodzinnym. Bardzo często
najinteligentniejsi ludzie nie radzą sobie w życiu, ponieważ
nie potrafią wykorzystać swojego potencjału (możliwości), nie
radzą sobie ze stresem, nie potrafią zarządzać
swoimi emocjami. Intuicyjnie wiemy czym jest inteligencja
emocjonalna (EQ), dlaczego więc nie potrafimy jej rozwijać
i wykorzystywać.
Nasze stany emocjonalne potrafią przejawiać się jako:
 wzrost napięcia mięśniowego np. tiki mimowolne,
niepokój ruchowy,
 wzrost intensywności procesów myślowych- kłębiące
myśli, wybujała wyobraźnia, lęki,
 pobudzenie autonomicznego układu nerwowego- złość,
smutek, lęk, przygnębienie.
Czym są emocje, każdy z nas wie, dlaczego jednak nie
potrafimy o nich spokojnie mówić, a tym bardziej panować
nad nimi ? Nie dostarcza nam wystarczającej wiedzy na ten
temat rodzina i szkoła, a przecież stany emocjonalne
towarzyszą nam przez całe życie. Wiemy czym jest smutek,
radość, strach, przygnębienie, złość, ale jak sobie radzić z tymi
emocjami już nie zawsze wiemy. Rezygnujemy z marzeń, nie
pokonujemy
trudności, krzyczymy na domowników,
jesteśmy agresywni, gniewamy się na biskich raniąc ich
słowami, odgrażamy się, szantażujemy, a nawet zastraszamy.
Stosujemy wszystkie blokady komunikacyjne, a kiedy złość
nam przechodzi nie potrafimy nawet o tym rozmawiać.
Coraz częściej swoją bezradność dorośli okazują podnosząc
rękę na dziecko czy inną bliską osobę.
Emocje mają niewątpliwie swoje źródło w ewolucji.
Zwierzęta potrafią szczerzyć zęby, warczeć,
żeby
przestraszyć przeciwnika. Wydawałoby się, że istota ludzka
opanowała sztukę kierowania swoimi emocjami, potrafi
odpowiednio reagować w sytuacji zagrożenia, i nie musi
uciekać się do zachowań agresywnych, brutalnych /przecież
przemoc wobec drugiej osoby czyni nas bardzo słabymi, a nie
silnymi/.
Skąd wobec tego tak często słyszymy o zaburzeniach
emocjonalnych u dzieci. Jacek Santorski w książce „Zacznij
od siebie” podaje nam przyczyny emocjonalnych nadużyć
wobec dzieci. Otóż rodzice i inni członkowie rodziny mogą
negatywnie oddziaływać na dzieci, jeśli sami są niedojrzali
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emocjonalnie, czują się zagrożeni, mają skłonności do agresji
lub wycofywania się z życia, żywią świadomą lub
nieświadomą niechęć do dziecka. Większość dorosłych
dopuszczających się zaniedbań czy nadużyć wobec dzieci, we
własnym dzieciństwie doświadczyła podobnych form stresu.
Zaspokajanie przez rodziców
własnych potrzeb
emocjonalnych- choćby chodziło tylko o czułość, bliskość –
oraz brak wymagań, jasnych granic, a także nadopiekuńczość,
bezstresowe wychowanie, są równie groźne jak agresja
i mogą być źródłem cierpienia oraz zaburzeń w rozwoju
dziecka – przykładowo:
 Nadopiekuńczość ogranicza zdolność dziecka do radzenia
sobie z różnorodnymi sytuacjami życiowymi,
 Fizyczne i emocjonalne zaniedbanie- gdy rodzice nie
dbają o zaspokojenie podstawowych potrzeb, dziecko czuje
się niekochane, zastraszone,
 Kontrolowanie myśli i przeżyć dziecka, podejmowanie
każdej decyzji za dziecko,
 Zaborcze
zachowania…traktowanie
dziecka
jak
własności,
 Wyśmiewanie, porównywanie z rodzeństwem lub kolegą,
 Słowne i fizyczne wyładowywanie na dziecku własnej
agresji,
 Tłumienie w dziecku spontaniczności, zainteresowania
światem,
 Budzenie nieadekwatnego poczucia winy związanego
z zainteresowaniem ciałem,
 Nadmierna pobłażliwość, tolerowanie szantażu.
Zaburzona sfera emocjonalna może być czynnikiem
determinującym powodzenie dziecka w uczeniu się. Każdy
człowiek przeżywa silnie, różne stany, ale nie każdy potrafi
umiejętnie reagować. Uczmy swoje dziecko nazywać emocje.
Zapewniajmy je, że dorośli również są smutni, zdenerwowani,
pogodni i też się boją. Ważne jest, żebyśmy w takich chwilach
nie byli sami… nie jest ważne czy mamy lat 7, 16 czy 50.
Bądźmy otwarci na pomoc specjalistyczną , dorosły także ma
prawo nie radzić sobie ze wszystkimi problemami.
Każdy człowiek przeżywa silnie różne stany, ale nie każdy
potrafi umiejętnie reagować. W sytuacjach trudnych warto
uspokoić się, pomyśleć, nawet odczekać chwilę /może ten stan
trwać 5 minut, może pół godziny, a może dłużej/. Trzeba
znaleźć czas na przemyślenia. Bardzo często w stanach
wysokiego napięcia emocjonalnego warto powiedzieć
,,Zachowaj dystans, to nie koniec świata. Dasz radę,
znajdziesz właściwe rozwiązanie, tylko spokojnie pomyśl.”
(pedagog Izabela Sobocka)

WYNIKI II KONKURSU
INFORMATYCZNO-PLASTYCZNEGO
„E-KARTKA WIELKANOCNA 2014”
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem - na konkurs
wpłynęły 102 prace, które cechowały: pomysłowość
i oryginalność oraz wysoki poziom artystyczny. Patronat nad
konkursem objął Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu. Konkurs był skierowany do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i szkół specjalnych z powiatu
i miasta Kalisza. Uczniowie naszej gminy po raz kolejny
odnieśli sukces. W kategorii szkoła podstawowa klasy IV-VI
I miejsce uzyskała Marcelina Dymarczyk, II miejsce Julia
Michalak – uczennice klasy VI
z Zespołu Szkół
w Szczytnikach. W kategorii gimnazjum II miejsce uzyskała
Nikoletta Młynek, III miejsce Aleksandra Ludwiczak -
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uczennice
klasy III gimnazjum z Zespołu Szkół
w Iwanowicach. Wręczenie nagród odbyło się podczas Finału
Międzygminnego
Festiwalu
Piosenki
Dziecięcej
i Młodzieżowej w Zespole Szkół im. S. Mikołajczyka
w Opatówku. Dziękuję uczestnikom naszej gminy za udział
w konkursie, podziękowania kieruję do opiekunów za wybór
najlepszych prac i wysłanie na konkurs we właściwym
formacie z odpowiednią nazwą. Gratuluję sukcesu
uczennicom! Wszystkie nagrodzone e-kartki można zobaczyć
na stronie internetowej www.odn.kalisz.pl w zakładce
konkursy, nagrodzone kartki uczniów z naszej gminy na
stronie http://szczytniki.ug.gov.pl w zakładce oświata –
aktualności. (Elżbieta Marchwacka)

III miejsce – zajęła drużyna ze SP w Radliczycach.
Najlepszym zawodnikiem okazał się Dawid Przepiórka –
uczeń klasy V w Iwanowicach.
W kategorii szkół gimnazjalnych:

GMINNE ELIMINACJE XXXVII
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU
WIEDZY POŻARNICZEJ
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

POWIATOWY ETAP
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU
RUCHU DROGOWEGO

W dniu 27 marca 2014 r. w Zespole Szkół w Szczytnikach
odbyły się gminne eliminacje turnieju wiedzy pożarniczej,
w których udział wzięło 14 uczestników, w tym:
- w grupie I szkół podstawowych
- 6 osób
- w grupie II szkół gimnazjalnych
- 8 osób.
W celu wyłonienia zwycięzców przygotowano testy
składające się z 40 pytań oraz zestawy pytań ustnych
z zakresu wiedzy dotyczącej sprzętu pożarniczego, przepisów
ppoż., służby wewnętrznej, historii straży pożarnych oraz
zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Nagrodzeni w poszczególnych grupach wiekowych:
Grupa I: do 13 lat
1. Skowrońska Aleksandra- Zespół Szkół w Iwanowicach,
2. Tomaszewska Anna- Zespół Szkół w Iwanowicach,
3. Bartoszek Gabriela – Zespół Szkół w Marchwaczu
Grupa II: 14-16 lat
1. Suchecka Klaudia – Zespół Szkół w Szczytnikach,
2.
Majas Michał – Zespół Szkół w Iwanowicach,
3. Celer Jonatan - Zespół Szkół w Szczytnikach
Środki finansowe na przeprowadzenie turnieju oraz nagrody
dla zwycięzców pochodziły z funduszy gminnych
przeznaczonych na ochronę przeciwpożarową oraz od
prywatnego darczyńcy Firmy M&M Dachy z Opatówka. Za
trzy pierwsze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych
najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe - gry planszowe, klocki
Lego oraz plecaki. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali
również dyplomy i drobne upominki. Wręczenia nagród
dokonali: Wójt Gminy – Marek Albrecht oraz członkowie
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szczytnikach.
(Anna Stasiak)
Gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Ruchu Drogowego
15 kwietnia 2014 r. na terenie Zespołu Szkół w Stawie
odbyły się Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W Turnieju
uczestniczyło ogółem 35 zawodników, z czego 20 w kategorii
szkół podstawowych i 15 w kategorii szkół gimnazjalnych.
W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce – zajęła drużyna ze SP im. Ks. Augustyna
Kordeckiego w Iwanowicach,
II miejsce – zajęła drużyna ze SP im. Stanisława
Aleksandrzaka w Marchwaczu,
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I miejsce – zajęła drużyna z Gimnazjum im. Księdza
Kardynała Karola Wojtyły w Iwanowicach,
II miejsce – zajęła drużyna z Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Marchwaczu,
III miejsce – zajęła drużyna z Gimnazjum w Szczytnikach.
Reprezentantom gminy gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Najlepszym zawodnikiem okazała się uczennica klasy II
w Stawie. (UG)

28 kwietnia w Morawinie odbył się powiatowy etap
Ogólnopolskiego Turnieju Ruchu Drogowego szkół
podstawowych i gimnazjum. W etapie tym gminę Szczytniki
reprezentowali uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum
ZS w Iwanowicach. W kategorii szkół podstawowych na
szczeblu powiatowym wzięło udział 10 najlepszych
4 osobowych drużyn - zwycięzców eliminacji gminnych.
Drużyna szkoły podstawowej ZS w Iwanowicach w składzie:
Sebastian Krupa, Dawid Przepiórka, Katarzyna Strzelczyk
i Aleksandra Krupczyńska po konkurencjach teoretycznych:
test z przepisów ruchu drogowego, test z krzyżówek
drogowych oraz praktycznych: I pomoc przedmedyczna
i jazda rowerem po torze przeszkód, zajęła w klasyfikacji
drużynowej I miejsce i reprezentować będzie powiat kaliski
ziemski w etapie wojewódzkim w/w turnieju. W klasyfikacji
indywidualnej również I miejsce zajęła uczennica ZS
w Iwanowicach Katarzyna Strzelczyk, zaś miejsce II jej
kolega Dawid Przepiórka.
W kategorii gimnazjum startowało 11 najlepszych zespołów
z poszczególnych gmin naszego powiatu. Drużyna ZS
w Iwanowicach w składzie: Piotr Czarnecki, Szymon
Gołębiewski i Piotr Józefiak zajęła wysokie miejsce III.
Indywidualnie w klasyfikacji powiatowej turnieju dyplom
i nagrodę za II miejsce odebrał uczeń Piotr Czarnecki.
(opracowała Renata Janicka- Szcześniak)

MOJA PLANETA BEZ
ELEKTROŚMIECI
Uczniowie i przedszkolaki z naszej gminy nie tylko wzięli
udział, ale także odnieśli sukcesy w Powiatowym Konkursie
Plastycznym
„Moja
planeta
bez
elektrośmieci”,
zorganizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu oraz Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto
Czysta Gmina. Nasi laureaci to: w kategorii przedszkolaków
– I miejsce Roksana Kasprzak ZS w Marchwaczu, opiekun
p. Agnieszka Szczęsna;
w kategorii klas I-III szkół
podstawowych – I miejsce Liliana Gajewska ZS
w Marchwaczu, opiekun p. Alina Szymczak; w kategorii klas
IV-VI – I miejsce Julia Michalak ZS w Szczytnikach,
opiekun p. Jaromir Sowa, II miejsce Jakub Zając ZS
w Szczytnikach, opiekun p. Jaromir Sowa; w kategorii klas
gimnazjalnych – II miejsce Klaudia Roszczyk ZS
w Iwanowicach, opiekun p. Jolanta Malik, III miejsce
Wiktoria Trzęsowska ZS w Iwanowicach, opiekun
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p. Jaromir Sowa. Laureatom i opiekunom gratulujemy!
(Redakcja)

KONKURSU WIEDZY O UNII
EUROPEJSKIEJ W STAWIE
21
marca
2014
r. odbył
się
I
etap
międzygminnego Konkursu Wiedzy o UE organizowanego
przez LGD Długosz Królewski pod patronatem posła do
Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba. Ten etap
odbywał się we wszystkich gminach objętych działalnością
LGD Długosz Królewski - Błaszki, Brzeziny, Szczytniki jednego dnia o tej samej godzinie. W gminie Szczytniki
konkurs odbył się w Zespole Szkół w Stawie, gdzie
gościliśmy 21 uczestników wraz z ich opiekunami. Uczniowie
reprezentowali
gimnazja
w
Stawie,
Radliczycach,
Iwanowicach, Szczytnikach, Marchwaczu. Gimnazjum
w Stawie miało najliczniejszą grupę uczestników – 8 osób:
z klasy II - Justyna Pluta, Anna Płóciennik, Sylwia Tośta;
z klasy III Joanna Chojnacka, Alicja Dziedzic, Joanna
Dziedzic,
Patrycja Płuciennik, Karolina Tomaszewska.
Do finału z naszej gminy zakwalifikowały się uczennice
Gimnazjum w Stawie Anna Płóciennik, Joanna
Chojnacka i Justyna Pluta oraz Izabela Krupczyńska Gimnazjum w Iwanowicach i Kinga Włodarz - Gimnazjum
w Marchwaczu.

Miłych Wakacji!!!

GMINNY KONKURS JĘZYKA
POLSKIEGO
W dniu 6 maja 2014 r. w Zespole Szkół w Marchwaczu odbył
się III Gminny Konkurs Języka Polskiego. W konkursie wzięli
udział uczniowie klas VI szkół podstawowych i po raz
pierwszy uczniowie gimnazjów. Łącznie uczestniczyło w nim
20 uczniów. Uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności
polonistyczne w teście, który pisali przez 60 minut.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
humanistycznych, doskonalenie posługiwania się językiem
polskim oraz uwrażliwianie na jego piękno i bogactwo.
Wszyscy wykazali się bardzo dobrą znajomością języka
ojczystego, o czym świadczył bardzo wysoki i wyrównany
poziom prac konkursowych. Po sprawdzeniu prac komisja
przyznała następujące miejsca:
w kategorii szkół podstawowych
I miejsce - Marcelina Olejnik, ZS Marchwacz, opiekun
p. Karolina Kisiurska
II miejsce - Michał Durman, ZS Marchwacz, opiekun
p. Karolina Kisiurska
III miejsce - Kinga Drewniak, ZS Szczytniki, opiekun
p. Maria Korach
w kategorii gimnazjów:
I miejsce - Filip Militowski - ZS Szczytniki, opiekun
p. Emilia Chróstek
II miejsce - Marta Pietrzykowska - ZS Marchwacz, opiekun
p. Wioletta Jeziorska
III miejsce - Izabela Krupczyńska - ZS Iwanowice, opiekun
p. Jolanta Leszka
III miejsce - Joanna Chojnacka - ZS Staw, opiekun
p. Marzena Łysek.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy,
a zwycięzcom wręczono nagrody książkowe. (Wioletta Jeziorska)

Finał Konkursu odbył się 11 kwietnia 2014 r. w GOK
w Brzezinach. 14 uczestników przystąpiło do końcowej
rywalizacji. Emocje sięgnęły zenitu, kiedy okazało się, że
konieczna będzie dogrywka między trzema uczniami. Wśród
nich znalazła się Justyna Pluta - reprezentująca Gimnazjum
w Stawie. Druga edycja Konkursu okazała się drugim
zwycięstwem dla uczennic Gimnazjum w Stawie, gdyż
w ubiegłorocznej edycji zwyciężyła uczennica tej właśnie
szkoły Karolina Kudaś - obecna absolwentka. W tym roku
laureatką została Joanna Chojnacka, a III miejsce
uzyskała Justyna Pluta. Na finalistów czekały bardzo
atrakcyjne nagrody rzeczowe (m. in. albumy „100
najpiękniejszych miejsc na świecie”) oraz wycieczka do
Warszawy, w programie której przewidziano m.in. zwiedzanie
Sejmu RP. Laureatka otrzymała również sprzęt elektroniczny tablet, a za zajęcie III miejsca - elektroniczny czytnik książek.
(Justyna Domagalska)
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MAŁY MISTRZ ORTOGRAFII
W dniu 13 maja 2014 r. w Zespole Szkół w Iwanowicach
odbył się XI Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł Małego
Mistrza Ortografii, pod patronatem Wójta Gminy Szczytniki p. Marka Albrechta.
Głównymi celami konkursu było wyłonienie Małego Mistrza
Ortografii, ale również motywowanie uczniów do
systematycznej pracy nad kształceniem umiejętności
poprawnego posługiwania się językiem ojczystym oraz
rozbudzanie czujności ortograficznej.
W konkursie wzięło udział po 2 uczniów z klas 2 i 3 szkół
podstawowych. Ich zadaniem było rozwiązanie testu
ortograficznego, na który złożyły się zagadki, krzyżówki,
rozsypanki wyrazowe i kolorowanka – wszystko na wesoło,
ponieważ w nauce ortografii najlepiej wykorzystać
wyobraźnię, humor, żart a często i absurd.

www.szczytnikigok.pl

„WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE”- BEZPŁATNY INFORMATOR GMINY SZCZYTNIKI

Miłych Wakacji!!!

LAUREATKI WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSU WIEDZY O WIELKOPOLSCE
14 maja 2014r. uczennice Szkoły Podstawowej
w Iwanowicach przystąpiły do ostatniego już etapu Konkursu
Wiedzy o Wielkopolsce. Etap Wojewódzki odbył się
w Golinie koło Konina. Po ogłoszeniu wyników konkursu
I miejsce i maksymalną liczbę 20 pkt uzyskała uczennica
kl. IV- Marta Kaczmarek, miejsce II z wynikiem 19 pkt
zdobyła uczennica kl. V - Paulina Mrowińska. Tytuł
finalistki otrzymała Marita Michalska. (Renata JanickaSzcześniak)
Wszyscy uczestnicy doskonale poradzili sobie z zadaniami.
Dało się zauważyć, iż z roku na rok wzrasta poziom wiedzy
uczestników konkursu i jest on bardzo wyrównany, a nauka
ortografii staje się przyjemnością. Po przeliczeniu wszystkich
punktów za rozwiązanie testu, Małym Mistrzem Ortografii
w bieżącym roku szkolnym, została uczennica Zespołu Szkół
w Marchwaczu - Wiktoria Jakubek. Gratulujemy! (Arlena
Krzywoźniak)

„DNI EUROPY” W IWANOWICACH
W Zespole Szkół w Iwanowicach w dniach: 8 – 12 maja
2014 r. w klasach IV-V oraz I-III gimnazjum realizowany był
projekt ,,Dni Europy w szkole”, związany z 10 rocznicą
Polski w UE oraz wyborami do Parlamentu Europejskiego.
Celem projektu było pogłębienie wiedzy na temat osiągnięć
i doświadczeń współpracy europejskiej w 10 rocznicę
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
RECYTATORSKI POEZJI
DZIECIĘCEJ W KALISZU
10 kwietnia 2014 roku odbył się w Kaliszu Międzyszkolny
Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej. Wzięły w nim udział
uczennice klasy III Szkoły Podstawowej ZS w Marchwaczu:
Lena Łukacka i Liliana Gajewska, przygotowywane przez
p. Małgorzatę Gajewską. Występ dziewcząt uwieńczony
został zdobyciem II miejsca przez Lilianę Gajewską oraz
uzyskaniem wyróżnienia przez Lenę Łukacką. (Krzysztof
Pietrzykowski)

GMINNI LAUREACI DO
POWIATOWEGO KONKURSU
RECYTATORSKIEGO
W dniu 28 maja 2014 r. w Zespole Szkół w Szczytnikach
odbyły się eliminacje gminne IX Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego dla klas I-III szkół podstawowych.

Projekt realizowały: W. Mikołajczyk – nauczyciel historii
i geografii, W. Michalska - nauczyciel języka polskiego.
W ramach realizacji zadań projektowych
uczniowie
poszczególnych klas (od 8 maja do 12 maja) przystrajali
swoje przydzielone sale lekcyjne symbolami, cechami
charakterystycznymi
dla
wybranych
krajów
Unii
Europejskiej. W dniu 9.05.2014 r. odbył się apel poświęcony
zagadnieniom Unii Europejskiej. Uczniowie przygotowali
i zaprezentowali na kartkach ważne daty związane z UE,
opowiedzieli mit ,,Skąd się wzięła Europa” wzbogacony
ilustracjami, utworzyli europejski pociąg, prezentując flagi
28 państw należących do Unii Europejskiej i wymieniając ich
stolice, przygotowali krótki quiz na temat UE, podali
przykłady wyrazów w różnych językach UE, zaprezentowali
symbole UE: flagę, walutę, maskotkę i zaśpiewali hymn.
Podsumowanie działań projektowych odbyło się 12 maja
2014 r. (Wioletta Michalska)
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W konkursie wzięło udział 15 uczniów – reprezentantów klas
I-III
ze
wszystkich
zespołów
szkół
Gminy
Szczytniki. W eliminacjach wyłoniono 3 uczniów, którzy
zdobyli pierwsze miejsca
z poszczególnych klas:
z klas pierwszych - Kinga
Błaszczyk SP w Stawie
z klas drugich - Weronika
Falkowska
SP
w Radliczycach
z
klas
trzecich - Nadia Błaszczyk
SP w Marchwaczu.
Wymienione uczennice będą
reprezentować
Gminę
Szczytniki w eliminacjach
powiatowych.
Gratulujemy
uczniom,
opiekunom
i rodzicom! (Edyta Rzeźniczak)
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GMINNY KONKURS RECYTATORSKI
IM. STANISŁAWA ALEKSANDRZAKA
"...i jeszcze dwa pragnienia człowieka: żyć z pamięcią
o innych, umierać nie będąc zapomnianym."
Stanisław Aleksandrzak jest patronem Szkoły Podstawowej
w Marchwaczu. Zasłużył się jako pisarz, redaktor, organizator
życia kulturalnego. Zainicjował wydawanie pierwszego
w Polsce pisma dla dzieci „Miś". Zainspirował powstanie
szeregu cennych książek i serii wydawniczych. Za serce
i ogromne poświęcenie otrzymał nagrodę przyznawaną przez
dzieci i płynącą wprost z ich serca - Order Uśmiechu.
Niewielu jest ludzi mogących poszczycić się odznaczeniem,
którego wizerunkiem jest uśmiech dziecka. Wyrazem
uznania dla jego twórczości i działalności redaktorskiej było
przyznanie mu w 1961 r. Nagrody Prezesa Rady Ministrów
oraz nagrody im.
Kornela Makuszyńskiego. Celem
organizowanego coroczne konkursu jest uczczenie pamięci
tego wspaniałego człowieka. Tegoroczny konkurs odbył się 30
maja. W konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich
zespołów szkół gminy Szczytniki.

Konkurs odbywał sie w trzech kategoriach wiekowych.
Recytacje dostarczyły wielu emocji i wskazały na wysoki
stopień przygotowania uczniów.
Po naradzie jury wyłoniło zwycięzców:
w kategorii uczniów klas I- III szkoły podstawowej:
1 miejsce -Nadia Błaszczyk (SP Marchwacz),
op. Małgorzata Gajewska,
2 miejsce- Magdalena Filipiak (SP Staw),
op. Kinga Kurczyńska,
3 miejsce- Martyna Łaska (SP Iwanowice),
op. Iwona Pieszczyńska.
w kategorii uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej:
1 miejsce - Anna Czarnecka (SP Szczytniki),
op. Maria Korach,
2 miejsce - Daria Bączyk (SP Marchwacz), op. Wioletta
Jeziorska,
w kategorii uczniów klas I - III gimnazjum:
1 miejsce - Natalia Laskowska (Gimnazjum
w Iwanowicach), op. Jolanta Leszka,
2 miejsce - Agnieszka Łańduch (Gimnazjum
w Marchwaczu), op. Wioletta Jeziorska,
2 miejsce - Patrycja Wawrzyniak (Gimnazjum
w Szczytnikach), op. Emilia Chróstek,
3 miejsce - Klaudia Suchecka (Gimnazjum
w Szczytnikach), op. Emilia Chróstek,
wyróżnienie - Anna Płóciennik (Gimnazjum w Stawie),
op. Marzena Łysek,
wyróżnienie - Kinga Włodarz (Gimnazjum w Marchwaczu),
op. Wioletta Jeziorska.

www.szczytniki.ug.gov.pl

STRONA 17

Miłych Wakacji!!!

Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali
dyplomy,
a zwycięzcy nagrody książkowe. Poczęstunek został
ufundowany przez Radę Rodziców Zespołu Szkół
w Marchwaczu. Nagrody dla uczniów i podziękowania dla
nauczycieli wręczyła Dyrektor Zespołu Szkół w Marchwaczu
- Honorata Szymańska. (Wioletta Jeziorska)

NAGRODA ZA WYSTĘPY
Dnia 29 kwietnia 2014 r., na zaproszenie w czasie
uroczystości obchodów X Rocznicy Protestów Rolniczych
w Marchwaczu - Posła RP do Parlamentu Europejskiego
Pana Andrzeja Grzyba, uczniowie ze starszych klas
Zespołu Szkół w Marchwaczu pojechali na wycieczkę
edukacyjną do Warszawy.

Głównym celem wyjazdu było zwiedzenie siedziby Sejmu.
Mieliśmy możliwość obejrzenia galerii Sali Posiedzeń Sejmu,
Korytarza Marszałkowskiego, hallu głównego, w tym tablicy
upamiętniającej posłów i senatorów, którzy zginęli
w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Kolejnym punktem
wycieczki był Zamek Królewski w Warszawie, dawna
rezydencja królewska, także siedziba najwyższych władz
państwa - Sejmu oraz licznych urzędów koronnych. Obecnie
mieści się tu muzeum wnętrz z bogatymi zbiorami malarstwa,
rzeźby i rzemiosła artystycznego. W Zamku Królewskim
odbywają się także oficjalne uroczystości państwowe.
W Warszawie uczniowie mogli także podziwiać uroki Starego
Miasta, gdzie znajduje się pomnik Syrenki. Niewątpliwie
dużą atrakcją była możliwość spotkania na Starówce
prowadzącą popularny program kulinarny – Magdę Gessler.
Pogoda podczas naszego wyjazdu nam dopisywała, więc
przechadzka łazienkowskimi alejkami była prawdziwą
przyjemnością. Spacer umilały biegające w parku wiewiórki
i dumne pawie falujące przepięknymi ogonami pozując do
zdjęć niezliczonej liczbie fotografujących. Dla gości spoza
stolicy zaciszne Łazienki Królewskie są dobrym miejscem na
przerwę i odpoczynek podczas zwiedzania głośnej,
nowoczesnej Warszawy. To był dzień pełen wrażeń
i z pewnością na długo zostanie w naszej pamięci. (Alicja
Łukacka)
Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy, Rodzice
i Uczniowie Zespołu Szkół w Marchwaczu serdecznie
dziękują europosłowi Panu Andrzejowi Grzybowi
za zaproszenie
oraz
pokrycie
kosztów
wyjazdu
i poczęstunku. Bardzo dziękujemy także asystentowi Panu
Maksymilianowi Ptakowi za niezwykle życzliwą pomoc
w załatwianiu spraw formalnych i obecność w Sejmie.
Wyrazy wdzięczności składamy również Radzie Rodziców
Zespołu Szkół w Marchwaczu za opłacenie biletów wstępu
do Zamku Królewskiego i Łazienek Królewskich dla
uczniów. (Honorata Szymańska)
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GMINNY SEJMIK UCZNIOWSKI
20 marca 2014r. w Zespole Szkół w Iwanowicach odbył się IX
Gminny Sejmik Uczniowski pod hasłem Folklor Ziemi
Kaliskiej. Wzięły w nim udział delegacje uczniów
z następujących szkół gminy Szczytniki: Zespół Szkół
w Iwanowicach, Zespół Szkół w Marchwaczu, Zespół Szkół
w Radliczycach, Zespół Szkół w Szczytnikach wiedzy
o polskiej tradycji ludowej. (Jolanta Leszka)

SOCJALNE STYPENDIA SZKOLNE
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 15 września upływa
termin składania wniosków o stypendia szkolne na rok
szkolny 2014/2015. Wnioski należy składać na
niezmienionych zasadach w Biurze Obsługi Szkół
w Szczytnikach, w sekretariatach zespołów szkół oraz
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Stypendium może być udzielone na wniosek rodziców ucznia
(prawnych opiekunów), pełnoletniego ucznia a także
dyrektora szkoły. Pomoc materialna w formie stypendium
szkolnego przysługuje uczniom, znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na
osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu netto na
osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł.
Pomoc materialna przysługuje: uczniom szkół publicznych
i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia
24 roku życia; wychowankom publicznych i niepublicznych
ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których
mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także
dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu
ukończenia realizacji obowiązku nauki. Stypendium nie
przysługuje: uczniom klas zerowych. Wysokość stypendium
w roku szkolnym 2013/2014 wynosiła 567,70 zł i zostało
wypłacone uczniom, których dochody na jednego członka
rodziny nie przekroczyły kwoty 456,00 zł. Jednocześnie
informujemy, że siedziba Biura Obsługi Szkół mieści się
w budynku Zespołu Szkół w Szczytnikach. (Małgorzata
Wielowska)

SPORT GMINNY
AWANS DRUŻYNY SENIORSKIEJ
STAŁ SIĘ FAKTEM
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to jednak zadanie łatwe, gdyż przeciwnicy byli bardzo silni,
a nasza drużyna zajmowała po rundzie jesiennej drugie
miejsce w tabeli, tracąc do prowadzącego Opatówka trzy
punkty. Ogrom pracy jaki wykonali w zimowym okresie
przygotowawczym trenerzy, zawodnicy oraz działacze,
spowodował, iż wygrywając wszystkie mecze w rundzie
wiosennej drużyna SZCZYTU uzyskała upragniony awans.
Bardzo ważna w tym momencie okazała się misja prowadzona
przez klub, czyli szkolenie młodzieży. Trener Gostyński
często mógł korzystać ze wsparcia chłopców prowadzonych
w lidze juniorskiej przez trenera Augustyniaka. Teraz
większość z nich będzie mogła spróbować swoich sił w piłce
seniorskiej i to nie w najniższej klasie rozgrywkowej, a już
w Klasie „A” piłkarskich rozgrywek.

Teraz nadszedł czas na odpoczynek i świętowanie dużego
sukcesu klubu jakim niewątpliwie jest awans. Przerwa jednak
będzie krótka i szybko będzie trzeba wrócić do treningów jak
i organizowania zaplecza do reprezentowania naszej gminy na
boiskach A klasowych. Wszyscy zgodnie powtarzają, że od
najbliższego sezonu będą robić wszystko, by zapomnieć
o istnieniu najniższej klasy rozgrywkowej i walczyć o każdy
punkt w klasie A. Zarząd natomiast będzie dążył do tego, aby
warunki ku temu były jak najlepsze. Serdecznie zapraszamy
do wspierania działalności klubu. Każda ręka na pokładzie się
przyda. Klub ten udowodnił, że zasługuję na zaufanie
i wsparcie. Z tego miejsca należą się również podziękowania
dla trenerów, zawodników, sponsorów, kibiców, władz gminy
oraz działaczy, za wkład i zaangażowanie w efekt końcowy
jakim jest awans. To jest sukces Nas wszystkich.
(Mateusz Leszka)

OGŁOSZENIA

Przed sezonem założenia były jasne: awans drużyny
seniorskiej do wyższej klasy rozgrywkowej. Cel został
osiągnięty w stu procentach i wielkim stylu. Podopieczni
Mariusza Gostyńskiego zapewnili sobie awans do A klasy
piłkarskich rozgrywek na tydzień przed końcem ligi,
uzyskując odpowiedni sześcio i siedmio punktową przewagę
nad drużynami KS II OPATÓWEK i WICHRA MYCIELIN.
Po ubiegłorocznym niepowodzeniu i pechowej porażce
w dwumeczu barażowym SZCZYT chciał w sezonie
2013/2014 zająć pierwsze miejsce w swojej grupie
i bezpośrednio awansować wyżej. Tak też się stało. Nie było

www.szczytniki.ug.gov.pl

STRONA 18

www.szczytnikigok.pl

„WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE”- BEZPŁATNY INFORMATOR GMINY SZCZYTNIKI

Miłych Wakacji!!!

Sprzedam działkę o powierzchni 0,5 ha
zabudowaną w Szczytnikach. Tel.
511868261

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. Iwanowie
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
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OGŁOSZENIA

SPOTKANIE ABSOLWENTÓW SZKOŁY W MARCHWACZU
W DNIU 13 WRZEŚNIA 2014 r.
Szanowni Państwo!
Z inicjatywy uczniów naszej szkoły wypłynęła propozycja zorganizowania Spotkania Absolwentów szkoły
w Marchwaczu w dniu 13 września 2014 r. Spotkanie to obejmuje Absolwentów, którzy ukończyli szkołę w Marchwaczu jak
również tych, którzy kończyli swoją edukację w Marchwaczu, ale nie w obecnym budynku szkolnym. Mam nadzieję,
że pomysł ten uzyska Państwa akceptację.
Plan spotkania:
15.00 uroczyste rozpoczęcie spotkania
15.15 akademia dla Absolwentów w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Marchwaczu
16.00 wystąpienia chętnych Absolwentów
17.00 obchód po budynku szkolnym i prezentacja kronik szkoły
17.30 wspomnienia przy słodkim poczęstunku i miłej rozmowie bez ograniczeń czasowych
Ze względów organizacyjnych, bardzo prosimy o podjęcie decyzji i zapisy do dnia 27 czerwca 2014 r. w formie
elektronicznej na adres spmarchwacz@vp.pl lub w formie telefonicznej – w dni robocze w godzinach 7.30 – 13.30 pod
nr 62 7625025 (kancelaria szkolna); z podaniem imienia i nazwiska, roku ukończenia naszej szkoły i swojego nr telefonu,
a także – jeżeli Państwo chcieliby zabrać głos podczas części oficjalnej, o zaznaczenie chęci swojego wystąpienia. Podczas
takiego wystąpienia można zareklamować przykładowo swój zawód, wykonywaną pracę, czy po prostu nawiązać do
wspomnień z lat szkolnych; co na pewno będzie bardzo interesujące i pouczające dla obecnych uczniów Zespołu Szkół
w Marchwaczu.
W imieniu całej społeczności szkolnej – Grona Pedagogicznego, Pracowników, Rodziców i Uczniów Zespołu Szkół
w Marchwaczu - serdecznie zapraszam i liczę, iż Państwo zechcą skorzystać z naszego zaproszenia!
Dyrektor Zespołu Szkół w Marchwaczu
Honorata Szymańska

ZNAJDŹ IDEALNEGO PRACOWNIKA!
W opracowanym przez specjalistów Politechniki Poznańskiej serwisie www.zawodowcy.org (proszę o wstawienie linka
do strony www.zawodowcy.org) błyskawicznie i całkowicie za darmo można znaleźć praktykanta, stażystę lub
pracownika. Do dyspozycji pracodawców jest niemal 12 tys. uczniów wielkopolskich szkół.
Każda firma z Wielkopolski, wzorem już ponad pół tysiąca firm, może całkowicie za darmo zarejestrować się w systemie
i bardzo precyzyjnie określić, jakich praktykantów, stażystów lub pracowników szuka. W odpowiedzi otrzyma informację
o kandydatach z odpowiednimi umiejętnościami w formie listy uczniów uszeregowanych według procentowego wskaźnika
dopasowania kompetencji. To duża oszczędność czasu, bo na rozmowę kwalifikacyjną pracodawca będzie mógł zaprosić
osoby w najwyższym stopniu spełniające jego oczekiwania.
Do dyspozycji pracodawcy mają niemal 12 tys. opisanych profili kompetencyjnych uczniów i uczennic wielkopolskich szkół
zawodowych ponadgimnazjalnych. Ich liczba cały czas dynamicznie rośnie.
Aktualne informacje o projekcie, w tym przewodniki jak zarejestrować się w systemie, znaleźć można na stronie
www.zawodowcy.org (proszę o wstawienie linka do strony www.zawodowcy.org).
Projekt „Czas zawodowców” realizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Politechnikę Poznańską we
współpracy z partnerami i instytucjami współpracującymi, m.in. wielkopolskimi Starostwami Powiatowymi, Powiatowymi
Urzędami Pracy, organizacjami pracodawców z Wielkopolski oraz wieloma instytucjami związanymi z kształceniem
zawodowym i rynkiem pracy.
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.
Wyjątkowych, pogodnych i spokojnych wakacji życzy
REDAKCJA
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