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WYDARZENIA
Wakacje już minęły…

DOŻYNKI GMINNOPARAFIALNE

W nowym roku szkolnym serdecznie życzymy:
Uczniom -

zapału do nauki i pokonywania wszelkich trudności, rozwijania
wszechstronnych talentów oraz wiary w swoje możliwości;

Przedszkolakom – wspaniałych przyjaźni, ciekawych zajęć i zabaw dydaktycznych
oraz wielu nowych umiejętności;

Dyrektorom, Gronu Pedagogicznemu i Pracownikom – wielu osiągnięć,
satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz uznania ze strony otoczenia;

Rodzicom – dużo radości z każdego sukcesu swoich dzieci oraz przyjaznych relacji

z placówkami oświatowymi w naszej gminie.
Niech w tym kolejnym roku nauki i pracy przesłanie stanowią, niezależnie od wieku,
słowa Ignacego Balińskiego:

„Chcesz być kimś w życiu, to się ucz, abyś nie zginął w tłumie;
Nauka – to potęgi klucz, w tym moc, co więcej umie.
I zważ, nie popchną tego wstecz, ani pochłoną fale,
Kto umie choćby jedną rzecz, lecz umie doskonale.”

Natomiast odkrywanie tajników wiedzy i czerpanie ze skarbca mądrości niech stanie
się prawdziwą pasją, pozwoli na urzeczywistnianie najskrytszych marzeń i lepszą
przyszłość.

Szanownym Mieszkańcom i Przyjaciołom naszej gminy życzymy kolejnego
spokojnego roku pracy, wielu osiągnięć i osobistego zadowolenia z wykonywanych
obowiązków. Niech wzajemne relacje w naszej gminie zawsze będą pełne życzliwości
i troski o drugiego człowieka, co jest możliwe, gdy innych traktujemy tak jak sami
chcielibyśmy być traktowani, a to przecież zależy od każdego z nas.

Wójt Marek Albrecht, Zastępca Wójta Dariusz Wawrzyniak,
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kupaj i Radni Gminy Szczytniki

CO U NASZEGO WÓJTA SŁYCHAĆ?
Jakie są najważniejsze priorytety w rozwoju gminy Szczytniki,
co składa się na sukcesy mijającej kadencji i jak duże jest
zaangażowanie mieszkańców w sprawy gminne o tym wszystkim
opowiada Wójt Gminy Szczytniki w wywiadzie poświęconym
jego pracy w samorządzie.
Czytaj s. 2
Szanowni Państwo!
Jak wiadomo, mijają cztery lata kadencji obecnego Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta.
Prawo dostępu do informacji publicznych skłoniło nas więc, aby bieżące wydanie gazetki poświęcić
w dużej mierze sprawom gminnym, przede wszystkim przekazując informacje na temat zmian, jakie
zostały dokonane w naszej gminie w ciągu tych ostatnich czterech lat. Poza tym Wójt Pan Marek
Albrecht zgodził się udzielić nam obszernego i ciekawego wywiadu dotyczącego jego pracy
i planów. Mamy nadzieję, że przedstawione wiadomości okażą się interesujące i wyczerpujące oraz
sprostają Państwa oczekiwaniom.

Bardzo dziękujemy Wójtowi Panu Markowi Albrechtowi za podjęcie inicjatywy
wydawania gazetki gminnej „Wiadomości Szczytnickie”, natomiast wszystkim
Czytelnikom wyrażamy swoją wdzięczność za współpracę, zainteresowanie i pozytywne
opinie w ciągu tych czterech lat, nadające sens naszej pracy. (Redakcja)

14 września 2014 roku odbyły się Dożynki GminnoParafialne. Niedziela przywitała wszystkich słoneczną,
letnią pogodą – idealną na podziękowanie rolnikom za
trud ich pracy.
Czytaj s. 12

__________________________________________

GMINNE OBCHODY ROCZNICY
POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA
PODZIEMNEGO
W dniu 26
odbyły się
Polskiego
powstania
Krajowej.

września w Zespole Szkół w Marchwaczu
gminne obchody 75. rocznicy powstania
Państwa Podziemnego i 25. rocznicy
Światowego Związku Żołnierzy Armii
Czytaj s. 15

____________________________________
60-LECIE OSP W KROWICY
ZAWODNIEJ
Dnia 6 lipca 2014 r. odbyła się uroczystość związana
z obchodami 60-lecia
powstania jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Zawodniej.
Czytaj s. 10

SPORT
KONRAD TRZĘSOWSKI MISTRZEM POLSKI
W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM
Rewelacyjny sukces ucznia VI klasy szkoły podstawowej
ZS w Iwanowicach Konrada Trzęsowskiego odniesiony
14 września jest powodem do dumy nie tylko dla rodziców
i szkoły.
Czytaj s. 19

KULTURA
MIĘDZYNARODOWY SUKCES AGATY
GÓRECKIEJ
Agata Górecka pochodzi z Sieradza. Mieszka
w Mroczkach Wielkich. Brała udział w wielu koncertach
i imprezach kulturalnych w Sieradzu i Kaliszu oraz
okolicach. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień w konkursach
i festiwalach krajowych.
Czytaj s. 16

„WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE”- BEZPŁATNY INFORMATOR GMINY SZCZYTNIKI
Co u naszego Wójta słychać? - wywiad z Wójtem Gminy Szczytniki Panem Markiem Albrechtem
- Niedługo kończy się Pana pierwsza kadencja na stanowisku Wójta Gminy
Szczytniki. Zadeklarował Pan już wcześniej, iż zamierza Pan ponownie
kandydować na to stanowisko; czy ta deklaracja jest nadal aktualna?
- Tak, deklaracja ta jest aktualna i zamierzam kandydować w listopadowych
wyborach.
- Co Pan uważa za swój największy sukces w mijającej kadencji?
- Za największy sukces uważam liczne inwestycje w gminie, które udało się
zrealizować dzięki pozyskaniu wielu środków pozabudżetowych oraz szeroko
rozumianej współpracy.
- Czy więcej jest pozytywnych, czy też negatywnych stron pełnienia funkcji
Wójta?
- Więcej jest pozytywnych stron, inaczej nie podjąłbym decyzji o kolejnym
kandydowaniu na to stanowisko. Nie oznacza to oczywiście, iż jest to łatwa
praca; gdyż wymaga zmierzenia się z wieloma trudnościami.
- Jakie priorytety w rozwoju gospodarczym gminy są dla Pana najważniejsze?
- Na pewno inwestycje, o których wcześniej wspomniałem – gwarantujące poprawę jakości życia. Poza tym troska o każdą
dziedzinę życia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rozwojowych młodego pokolenia.
- Jaka jest Pana strategia podejmowanych zmian i działań w gminie?
- Strategia ta oparta jest na analizowaniu potrzeb społeczności lokalnej, zaangażowaniu mieszkańców w sprawy gminne, dobrej
współpracy z radnymi i innymi podmiotami społecznymi.
- Jak ocenia Pan zaangażowanie mieszkańców w sprawy gminne?
- Wielu mieszkańców aktywnie angażuje się w sprawy gminne, za co bardzo dziękuję. Nasza społeczność interesuje się tym, co się
dzieje w gminie, zapoznając się z informacjami umieszczanymi w naszej gazetce gminnej „Wiadomości Szczytnickie” oraz na
łamach gminnej strony internetowej. Przekonałem się wielokrotnie, iż w podejmowanych działaniach zawsze mogę liczyć na
zrozumienie i niezawodną pomoc mieszkańców, czego przykładem są urządzane imprezy gminne: uroczystości patriotyczne,
dożynki, festyny, pyrczok itp. – oceniane pozytywnie nie tylko przez społeczność lokalną. Uznanie wzbudza również wiele
instytucji i organizacji prężnie działających na terenie naszej gminy, np. straże pożarne, zespoły szkół, kapele, koła gospodyń,
koła emerytów i rencistów.
- Po gminie krąży opinia, iż nasz Wójt zawsze dotrzymuje słowa, a więc kolokwialnie mówiąc „nie rzuca słów na wiatr”. W jaki
sposób w tak trudnych czasach, pełnych pośpiechu i różnorodności spraw, można sobie zapracować na taką opinię? Czy jest to
bardzo trudne?
- Dotrzymywanie słowa wynika z poczucia odpowiedzialności i szacunku do drugiego człowieka. Tak po prostu zostałem
wychowany. Nigdy nie obiecuję czegoś, co byłoby nierealne i staram się spełniać oczekiwania mieszkańców zgodnie z moim
programem wyborczym; moje słowa są zawsze poparte czynami. Nie obawiam się nowych wyzwań i cieszy mnie każdy
najdrobniejszy sukces. Nie ukrywam, że kosztuje to dużo czasu i siły, tym bardziej, iż jestem zobowiązany uwzględniać często
zmieniające się przepisy prawne, do których gmina musi się dostosować.
- Co pomaga Panu w rozwiązywaniu trudnych spraw zawodowych?
- Opanowanie, przemyślenie argumentów „za” i „przeciw”, wiara i rozsądek.
- Czy łatwo jest kogoś przekonać do swojej decyzji?
- Nie zawsze jest łatwo kogoś przekonać, ale jeśli jestem pewny, iż moja decyzja jest trafna, to staram się przygotować rzeczowe
argumenty. Ze swej strony mogę zapewnić, iż każda moja inicjatywa jest dokładnie przemyślana i zawsze dokładam wszelkich
starań, aby nasza gmina funkcjonowała jak najlepiej, oczywiście przy uwzględnieniu możliwości finansowych.
- Jakie tradycje narodowe są Panu najbliższe?
- Szczególnym sentymentem darzę Święto Niepodległości. Jednakże uważam, że wszystkie tradycje narodowe są ważne i trzeba je
pielęgnować, aby nie uległy zapomnieniu. Z pewnością jest to szczególne zadanie dla oświaty, dlatego proszę Dyrektorów
zespołów szkół, aby przywiązywali dużą wagę do wpajania dzieciom i młodzieży tej ważnej powinności wobec minionych pokoleń,
dzięki którym możemy uczyć się i pracować w wolnej Ojczyźnie.
- Czego się Pan nauczył w obecnej kadencji i w jakim stopniu sprawowane stanowisko wpłynęło na Pana rozwój osobowy?
- Przede wszystkim nauczyłem się zarządzania gminą i podejmowania strategicznych decyzji, uwzględniających przepisy prawne
oraz posiadane zasoby ludzkie i rzeczowe; co niewątpliwie wpłynęło w dużym stopniu na zwiększenie moich umiejętności, a tym
samym na mój rozwój osobowy.
- Czy zgadza się Pan z poglądem, iż uczyć się trzeba przez całe życie?
- Jestem przekonany, iż w obecnych czasach w każdym zawodzie trzeba się dokształcać; dlatego nie obawiam się podejmować
tego wyzwania i chętnie korzystam z różnych szkoleń. Słuszny jest więc pogląd, iż uczyć się trzeba przez całe życie.
- Troszczy się Pan o zapewnienie jak najlepszych warunków do nauki, sportu i zabawy dla dzieci i młodzieży we
wszystkich gminnych placówkach oświatowych. Jednym z przykładów mogą być wielofunkcyjne boiska czy place zabaw.
A jakie według Pana jest najważniejsze przesłanie dla młodego pokolenia w obecnej rzeczywistości?
- Czerpanie ze skarbca wiedzy po to, aby lepiej służyć drugiemu człowiekowi i promować wartości, a więc budować lepszą
przyszłość.
- Zawsze wyraża się Pan z dużym szacunkiem o osobach starszych, podkreślając, iż ubogacają nas swoim doświadczeniem. Jaka
jest według Pana najważniejsza rola tych osób we współczesnych czasach?
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- Moi Rodzice zawsze uczyli mnie i moje rodzeństwo szacunku do osób starszych i niepełnosprawnych, za co jestem im
bardzo wdzięczny. Emeryci i renciści pozostawili swój wkład pracy na rzecz naszego społeczeństwa, a wielu z nich nadal
aktywnie angażuje się w sprawy gminne. Uważam, że najważniejszą rolą tych osób jest pomoc i udzielanie innym rad
wynikających z bogatego doświadczenia, co na pewno nie tylko dla mnie stanowi cenne źródło wiedzy i wsparcia.
- Jakie artykuły najbardziej Pan lubi czytać w gazetce gminnej „Wiadomości Szczytnickie”?
- Uważam, iż wszystkie teksty są godne uwagi i dostarczają wielu informacji. Natomiast ze szczególnym zainteresowaniem czytam
artykuły o sukcesach młodego pokolenia w naszej gminie, a także rozważania pisane przez Księdza Pawła Nasiadka.
- Jakie wydarzenie gminne utkwiło Panu najbardziej w pamięci?
- Złożenie przysięgi przy obejmowaniu stanowiska Wójta Gminy Szczytniki w dniu 13 grudnia 2010 roku, gdyż można powiedzieć,
iż od tej chwili „wszystko się zaczęło”, a więc nowe życie zawodowe i nowe wyzwania. Pamiętam, iż myślałem wtedy
z wdzięcznością o moich wyborcach, którzy obdarzyli mnie tak dużym zaufaniem; a także poczułem w pełni powagę
odpowiedzialności za realizację mojego programu wyborczego, a więc za to, co uczynię dla rozwoju naszej gminy.
- Czy uważa Pan, iż bardziej „być niż mieć” jest realne w obecnej rzeczywistości?
- Uważam, iż nie jest to łatwe, ale konieczne - po to, abyśmy byli zdolni dostrzec dobro drugiego człowieka.
- Jakie uznaje Pan priorytety w dziedzinie wartości?
- Rzetelność i uczciwość, szczerość.
- Czy generalnie ma Pan zaufanie do innych osób? Jeśli tak, to jakie to muszą być osoby?
- Mam zaufanie do takich osób, które są szczere i odpowiedzialne oraz kierują się dobrem drugiego człowieka.
- Czy spotkał Pan dzięki pełnieniu swojej funkcji takie osoby, z którymi współpraca pozostawi w Pana pamięci trwały ślad –
oczywiście w sensie pozytywnym?
- Cieszę się, iż mogę na to pytanie odpowiedzieć „TAK”.
- W jakim zakresie Wójt ma prawo do prywatności?
- W zakresie spraw publicznych obowiązuje zasada jawności i tej zasadzie podlega również Wójt. Często, aby sprostać temu
zadaniu, pracuję także poza obowiązującymi godzinami urzędowania, poświęcając również ten dodatkowy czas dla innych
i załatwiając różne sprawy w Urzędzie Gminy oraz w terenie. Jednakże Wójt, podobnie jak każdy inny mieszkaniec ma prawo
do prywatności w zakresie spraw osobistych i rodzinnych, relacji towarzyskich, ma prawo do odpoczynku w zaciszu domowym
oraz do urlopu. Przestrzeganie tej zasady z pewnością ułatwia życie każdemu, nie tylko Wójtowi; a w rezultacie wpływa także
korzystnie na efektywność wykonywanej pracy.
- Każde stanowisko kierownicze wiąże się nieuchronnie z koniecznością podejmowania ryzyka i sytuacjami stresowymi? Jaką ma
Pan metodę na odreagowanie swojego stresu?
- Moją sprawdzoną metodą jest aktywność fizyczna, na przykład praca w ogrodzie; a także słuchanie muzyki i czytanie dobrej
książki.
- Często słyszy się pozytywną opinię, iż „tyle się teraz w gminie dzieje”. A w jakim stopniu Pan jest usatysfakcjonowany
podjętymi działaniami i dokonanymi zmianami w naszej gminie w mijającej kadencji?
- Wyznacznikiem mojej satysfakcji jest zadowolenie mieszkańców oraz pozytywne opinie na temat realizowanych przeze mnie
działań, motywujące mnie jeszcze bardziej do podejmowania kolejnych wysiłków dla dobra naszej społeczności gminnej. Ze
swojej strony cieszę się z tego, iż udało mi się spełnić moje obietnice wyborcze, a więc moje słowa – tak jak Pan wcześniej
wspomniał – „nie były rzucone na wiatr”.
- Czy ma Pan strategiczne plany dotyczące funkcjonowania naszej gminy na kolejne lata?
- Takie plany miałem już przed objęciem swojego obecnego stanowiska, gdyż wytyczone przeze mnie strategiczne zadania
wymagają długoterminowej realizacji, a cztery lata to zbyt krótki okres czasu. Chciałbym kontynuować realizację tych planów
w następnej kadencji, zakładając także nowe aspekty działań; jednak zdaję sobie sprawę z tego, iż będzie to możliwe tylko wtedy
gdy mieszkańcy obdarzą mnie nadal swoim zaufaniem na kolejne cztery lata.
- Bardzo dziękuję za rozmowę oraz życzę Panu powodzenia, dalszego zaufania wyborców i wielu kolejnych sukcesów!
(Wywiad przeprowadził Krzysztof Pietrzykowski)

Szanowni Mieszkańcy!
Wkrótce miną cztery lata mojego urzędowania na zaszczytnym stanowisku Wójta Gminy
Szczytniki. W związku z tym uznałem za stosowne, aby dokonać podsumowania tych czterech
lat i w Kalendarium przedstawić przede wszystkim najważniejsze zadania inwestycyjne, które
zostały w tym czasie zrealizowane. Jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, iż bez dobrej
współpracy, życzliwości i wsparcia z Państwa strony, nie byłoby to możliwe.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i tym, którzy
w trakcie mojej kadencji przekonali się do słuszności podejmowanych przeze mnie
działań. Jeśli będę mieć możliwość kontynuowania moich strategicznych planów, dołożę
wszelkich starań, aby nadal efektywnie podnosić jakość życia w naszej „małej Ojczyźnie” we
wszystkich aspektach życia społecznego i gospodarczego oraz zapewnić naszej gminie
optymalny rozwój; tak, aby Mieszkańcy byli zadowoleni i dumni z tego, iż mogą tutaj
mieszkać.
Z wyrazami wdzięczności
Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht
www.szczytniki.ug.gov.pl
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K A L E N D A R I U M 2011-2014
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna
Rodzaj podjętych działań

Rok

konserwatorów zaopatrzono w niezbędne narzędzia do naprawy sieci, zakupiono samochód i przyczepkę do
przewozu narzędzi - umożliwia to szybką i przy minimalnych kosztach, naprawę, oszczędności z tego tytułu
w wyniku rezygnacji z usług obcych to kwoty rzędu ok. 50 tys. do 60 tys. zł rocznie, umożliwiło to poniższe
2011 - remonty: Staw - remont posadzek, pomieszczenia socjalnego, nowe napowietrzacze, wymiana instalacji
2013 elektrycznej, wymiana okien, naprawa dachu; Mroczki Wielkie - remonty zbiorników uzdatniających wodę
(wymiana złóż), wymiana drzwi, wymiana pompy; Szczytniki - odwiert studni głębinowej, wymiana filtrów
pompy, wymiana pompy, naprawa dachu, remont pomieszczenia socjalnego; Radliczyce - zakup agregatu,
wymiana instalacji elektrycznej; Iwanowice - naprawa pompy tłocznej
2011

rekultywacja składowiska odpadów w Pośredniku - dzięki pozyskaniu firmy zewnętrznej, która rekultywację
przeprowadziła bezkosztowo

2011

modernizacja oczyszczalni w Popowie – zebrano osady, wymieniono napowietrzacze, zrobiono punkt zlewny

2011
2012

zakup koparko ładowarki, która jest wykorzystywana do szeregu prac drogowych (zbierania poboczy, kopania
rowów) i przy awariach wodociągu
budowa wodociągu w Marchwaczu – ostatnia duża miejscowość, która została włączona do sieci gminnej

2012

zakup agregatu prądotwórczego – agregat dostosowano do przewozu

2012

zakup zestawu inkasenckiego - wdrożono nowoczesny program do rozliczania ścieków i wody, zakupiono
urządzenie do wystawiania faktur, zrezygnowano z wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów

zakup dwóch pomp głębinowych o mniejszej mocy; we wszystkich hydroforniach dostosowano moc pompy
o wydajności zbliżonej do wydajności źródła wody, co przynosi oszczędności na energii elektrycznej i ogranicza
zniszczenie odwiertów studni głębinowych, tak jak to miało miejsce w Szczytnikach
2014 zakup samochodu osobowo - dostawczego , który jest wykorzystywany przy naprawach wodociągu, do przewozu
osób i sprzętu do pielęgnacji gminnych parków
2014 - projekt budowy 141 przydomowych oczyszczalni; program obejmie także placówki oświatowe i gminne budynki
2015 komunalne
20132014

2014

zostanie zrealizowana budowa łącznika sieci wodociągowej Szczytnik z Radliczycami – łącznik zapewni bieżące
dostawy wody w przypadku niedoborów na stacjach, rozwiązanie to sprawdziło się przy połączeniu stacji Iwanowic
ze Szczytnikami gdyż w krytycznych momentach zapewnia wodę mieszkańcom
Transport
Długość oddanych dróg

Rok

22 km dróg asfaltowych, 15 km dróg kamiennych
2011 - 2014
ok. 1 300 m chodnika w porozumieniu z powiatem przy drogach powiatowych

domy nauczyciela na Stróżce
i w Iwanowicach
budynek Ośrodka Zdrowia
w Stawie

Gospodarka mieszkaniowa
ze środków bieżących wykonano ocieplenie ścian i elewację
dokonano termomodernizacji obiektu z ociepleniem dachu, ścian, wymianą pieca i całej
armatury ciepłowniczej; ze środków bieżących przeprowadzono remont przychodni,
remont dwóch mieszkań (nowe instalacje wodne, elektryczne)

przejęto mieszkania po SPZOZ w Iwanowicach i Stawie; urealniono stawki czynszu od 2012 roku; wszystkie budynki
posiadają wymagane prawem karty obiektów oraz ekspertyzy określające ich stan techniczny; jeszcze w 2014 planowany
jest remont budynku biblioteki w Iwanowicach

www.szczytniki.ug.gov.pl

STRONA 4

www.szczytnikigok.pl

„WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE”- BEZPŁATNY INFORMATOR GMINY SZCZYTNIKI
Zespół Szkół
w Szczytnikach

Oświata
rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej - 6 nowych klas, w tym wygospodarowano
pomieszczenia dla GOK i biblioteki; sala gimnastyczna z zapleczem; nowe miejsca parkingowe,
częściowa rozbiórka starej sali, remont toalet;
termomodernizacja starej części szkoły, w tym wymiana centralnego ogrzewania wraz z piecami,
ocieplenie ścian z nową elewacją, ocieplenie dachu; odwodnienie terenu szkoły;
ze środków bieżących - ocieplono
budynek przedszkola, wykonano podjazd dla
niepełnosprawnych oraz parking przy budynku, zakupiono zmywarkę i maszynę do czyszczenia
podłóg,
budynek w Pośredniku – w projekcie termomodernizacja w 2015 r.

Zespół Szkół
w Iwanowicach

boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią; termomodernizacja budynku szkoły - ocieplenie
ścian, dachu, wymiana drzwi;
ze środków bieżących - wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, stołówkę, toalety dla
maluchów na parterze, część podjazdu pod szkołę – asfalt,
przedszkole - nowy piec, uzupełnienie parkietu, malowanie budynku, zakup tablicy interaktywnej;
budynek w Sobiesękach – przebudowa pieca, w projekcie termomodernizacja w 2015 r.

Zespół Szkół
w Radliczycach

plac zabaw przy szkole; w 2014 r. powstanie boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią;
w budynku szkoły w Mroczkach Wielkich podłączono piec olejowy, wyremontowano toalety
z dostosowaniem dla najmłodszych
boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią; ze środków bieżących przeniesiono jedną z grup
przedszkolnych do części szkolnej i dzięki temu znacznie powiększono pomieszczenia dla
najmłodszych przedszkolaków, powiększono szatnie w przedszkolu; dokonano zakupu nowych
pieców, maszyny czyszczącej, zmywarki, wyremontowano stołówkę (nowe płytki); wykonano
remont górnego korytarza szkoły, dokonano częściowej wymiany systemu grzewczego; budynek
przewidziany do termomodernizacji w 2015 r.
boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią; termomodernizacja budynku - ocieplenie ścian,
stropu; plac zabaw powstanie w 2014 r.;
ze środków bieżących – położenie kostki wokół budynku i na wjeździe, remont części
przedszkolnej; kapitalny remont toalet na parterze

Zespół Szkół
w Stawie

Zespół Szkół
w Marchwaczu

- szkoły zrealizowały dwa projekty ze środków unijnych: Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci i Indywidualizacja
nauczania wyznacznikiem sukcesu dzieci - wyposażenie w sprzęt komputerowy, gry itp. oraz zajęcia dla dzieci;
- w 2012 r. przeprowadzono reformę szkolnictwa polegającą na utworzeniu 5 zespołów szkół, szkoły w Pośredniku,
Mroczkach Wielkich i Sobiesękach zamieniono na filie; zmiany pozwoliły na uzyskanie oszczędności i zahamowały
dalszy przyrost kosztów;
- dla każdego zespołu zapewniono dowozy uczniów – dzięki zmianom czasu pracy szkół, ograniczono liczbę autokarów
do dwóch, co znacznie ograniczyło koszty dowozów;
- uczniom zapewniono obiady zamiast dotychczasowych bułek;
- dla dzieci oczekujących na dowóz oraz chętnych zapewniono zajęcia świetlicowe;
- dodatkowo w celu zapewnienia wszystkim dzieciom miejsc w przedszkolach, uruchomiono oddziały przedszkolne dla
dzieci w wieku od 3 lat - w Szczytnikach, Iwanowicach, Radliczycach i Marchwaczu;
- w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu „Umiem pływać” dla uczniów klas trzecich SP zorganizowano bezpłatną
naukę pływania na basenie w Kaliszu;
- dla celów bezpieczeństwa w zespołach szkół zakupiono i wprowadzono systemy monitoringu;
- przeniesiono Biuro Obsługi Szkół ze Stawu do budynku szkoły w Szczytnikach, pomieszczenia po BOS przeznaczono na
potrzeby biblioteki;
- do obsługi zespołów szkół został zakupiony program do przygotowania arkuszy i planów finansowych Vulcan, w planie
jest wdrożenie na bazie tego programu elektronicznych dzienników – efektem jest lepsza kontrola wydatków oświatowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rodzaj inwestycji

Rok

odnowienie skweru ks. Kordeckiego - kostka przy pomniku, odnowienie pomnika, nowe nasadzenia roślin

2011

odnowienie parku w Iwanowicach – kostka na podejściu, nowe oświetlenie, nowe nasadzenia roślin

2012

renowacja pomnika w Stawie - wymiana chodnika, odnowienie ogrodzenia i pomnika

2013

zakup kosiarki Rider – kosiarka obsługuje parki w Szczytnikach, Iwanowicach oraz boiska

2013

plac zabaw i boisko w Krowicy Pustej – wyrównanie terenu, ogrodzenie placu, nowe wyposażenie

2013

budowa zbiorników wodnych w Krowicy Pustej i Radliczycach

2014
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Oświetlenie uliczne
Rodzaj inwestycji

Rok

wymiana oświetlenia rtęciowego na sodowe - 189 szt. lamp

2013

zaplanowano 124 nowe punkty świetlne z nową infrastrukturą

2014 - 2015

Administracja
- zmieniono stronę internetową i stronę BIP, strony stały się czytelniejsze, uzupełnione w wymagane przepisami
dokumenty, wydawana jest lokalna gazetka „Wiadomości Szczytnickie”, przywrócono tradycję organizacji gminnych
dożynek;
- pracownicy wzięli udział w szeregu szkoleniach w ramach projektu „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów
gwarancją efektywności JST”, w ramach projektu dokonano także zakupu sprzęty komputerowego;
- wymieniono centralę telefoniczną oraz zmieniono taryfy internetowe i telefoniczne, dokonano zakupu serwera i sprzętu
komputerowego, wyremontowano sekretariat,
- wdrożono model samooceny metodą CAF (Common Assessment Framework) – pozwalający na doskonalenie Urzędu
w zakresie poprawy jakości usług dla mieszkańców;
- przeprowadzono przetarg na dostawę energii elektrycznej dla wszystkich jednostek Urzędu Gminy;
- wdrożono karty usług gdzie opisane są podstawowe usługi dla mieszkańców, w trakcie jest wdrażanie usług na platformie
e-urząd;
- zmieniono strukturę organizacyjną Urzędu;
- opracowano Strategię i Plan Rozwoju Gminy na lata 2014-2020 – dokumenty niezbędne przy pozyskaniu środków
unijnych w nowym „rozdaniu” 2014-2020

Pomoc społeczna
- od 2012 r. GOPS zrealizował dwa projekty POKL „Lepszy start”, projekty są przeznaczone na walkę z bezrobociem;
- przekazano do GOPS-u obsługę wszystkich świadczeń o charakterze socjalnym (zasiłki mieszkaniowe, stypendia socjalne)
– ze względu na najlepsze rozpoznanie sytuacji materialnej mieszkańców, przeniesienie to nie zmienia i nie ogranicza
dostępu mieszkańców do wsparcia
Bezpieczeństwo
- przyjęto założenie, że należy wyposażyć jednostki OSP będące w KSRG w samochody - w 2012 r. zakupiono samochód
bojowy dla OSP Iwanowice (w tym 2 tys. zł. ze składek członków OSP), w 2013 r. – kwota była przeznaczona dla OSP
w Stawie, ponieważ jednak strażacy zdeklarowali wykorzystanie jej na rozbudowę, kwota została przesunięta na 2014 r.;
w 2014 r. udało się pozyskać nowy średni samochód bojowy dla OSP w Szczytnikach przy minimalnym wkładzie własnym
gminy;
- podjęto działania w zakresie badań i szkoleń strażaków, legalizacji sprzętu i zakupu nowego drobnego sprzętu, w ocenie
Komendy z Kalisza jednostki w KSRG ze Szczytnik posiadały w porównaniu do innych najmniejszą liczbę braków przy
prowadzonej kontroli;
- w związku z udziałem Gminy w LGD Długosz Królewski, część OSP skorzystała ze środków w ramach Małych
Projektów na remonty Świetlic Wiejskich: OSP w Marcjanowie – 3 wnioski: nowe okna, impreza 50- lecia OSP, zakup
stołów i krzeseł, docieplenie stropu; OSP Szczytniki – 2 wnioski: nowe okna i ogrodzenie całego placu; OSP Sobiesęki
Trzecie – 1 wniosek: nowe okna; OSP Iwanowice - 2 wnioski: zakup instrumentów dla orkiestry;
- OSP korzystały ze środków programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” - OSP Marcjanów: utwardzenie placu –
kamieniem i kostką przed wejściem; OSP Główczyn: nowe okna; OSP Radliczyce: nowe okna;
- poza tym z programu „Odnowa wsi szansą dla sołectw” - OSP Radliczyce: nowe krzesła i stoły; OSP Szczytniki: nowe
krzesła i stoły; w tym roku wnioski złożyły jeszcze OSP Sobiesęki Trzecie: nowe krzesła; OSP Szczytniki: wyposażenie
kuchni; OSP Krowica Zawodnia: nowe krzesła – wnioski są poddane wymaganej procedurze
(opracowano na podstawie danych UG))

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY
SZCZYTNIKI UCHWALONO JEDNOGŁOŚNIE
Na sesji w dniu 13 czerwca 2014 roku Rada Gminy
Szczytniki podjęła jednogłośnie Uchwałę o udzieleniu
Absolutorium Wójtowi Gminy – Markowi Albrechtowi
oceniając pozytywnie wykonanie budżetu za rok 2013.
Wójt Gminy Marek Albrecht na Sesji Rady Gminy
Szczytniki przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu na
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rok 2013, w skład którego weszły: sprawozdanie
z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych
gminy, informacja o stanie mienia gminy oraz wykonanie
wydatków majątkowych. Sprawozdania pozytywnie
zaopiniowała Komisja Rewizyjna, która wnioskowała do
Rady o udzielenie absolutorium. Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał uchwałę, także
pozytywnie opiniując wykonanie budżetu za 2013 rok.
Dochody osiągnięte przez gminę wyniosły 23.245tys.zł. tj.
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99,5% , natomiast wydatki 25.411tys.zł. tj. 97% planu (mniejsze
od planowanych o 568 tys.zł.), w tym wydatki inwestycyjne
(drogowe, termomodernizacja obiektów publicznych, budowa
sali gimnastycznej przy ZS w Szczytnikach, budowa boisk
w Iwanowicach i Marchwaczu) wyniosły 5.479 tys.zł, co
stanowi 21,56% wszystkich wydatków. Deficyt budżetu gminy
wyniósł 2.165tys. zł i był mniejszy od planowanego o 452tys.zł.
Radni złożyli gratulacje Wójtowi i wszystkim
współpracownikom, życząc dalszej równie owocnej pracy. Wójt
Marek Albrecht podziękował Radnym za udzielenie
absolutorium, kierownikom jednostek organizacyjnych
i wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za zaangażowanie
przy wykonaniu budżetu za 2013 rok oraz mieszkańcom
gminy za współpracę i nieocenioną pomoc - dodając, że
dobra realizacja budżetu to zasługa wielu osób.
Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu finansami
publicznymi można było w 2013 roku wykonać wiele
dodatkowych zadań np. dodatkowe przebudowy dróg – o łącznej
długości 1,3km w miejscowościach Staw i Mroczki Wielkie.
Gmina kolejny rok pozyskiwała środki z różnych źródeł
zarówno krajowych jak i europejskich, których łączna kwota
przekroczyła 1.200tys. zł. (UG)
__________________________________________________

INFORMACJA O SESJACH RADY
GMINY SZCZYTNIKI
W dniu 13 czerwca 2014 r. odbyła się XLV Sesja Rady
Gminy Szczytniki. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Pan
Andrzej Kupaj.
Rada zapoznała się
z informacją o pracy Wójta
i poszczególnych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym,
zapoznawała się z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz
odpowiedziami udzielanymi przez Pana Wójta lub jego
Zastępcę.
W sesji udział wzięli wszyscy radni. Przedmiotem obrad oprócz
wprowadzania zmian do budżetu gminy było:
1)Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia rocznych
sprawozdań finansowych Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej
Biblioteki Publicznej; Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch
omówiła projekty uchwał w powyższej sprawie, zwróciła się
o zgłaszanie uwag i propozycji. Wobec braku
uwag
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekty
przedmiotowych uchwał, w wyniku którego Rada jednogłośnie
podjęła:
Uchwałę Nr XLV/251/2014,
Uchwałę
Nr XLV/252/2014 (głosowało 15 radnych).
2)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
rocznego
sprawozdania finansowego Gminy Szczytniki za 2013 r.;
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła roczne
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Szczytniki za 2013 rok, przedstawiła projekt
uchwały w powyższej sprawie oraz zwróciła się o zgłaszanie
uwag i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały,
w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XLV/253/ 2014 (głosowało 15 radnych).
3)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi. Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj stwierdził,
że w ustawowym terminie Radni otrzymali materiały sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r. wraz
z informacją
o stanie mienia komunalnego, sprawozdanie
finansowe oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji: Gminnego Ośrodka
Kultury w Szczytnikach, Gminnej Biblioteki Publicznej
w Szczytnikach oraz
Samodzielnego Publicznego Zakładu
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Opieki Zdrowotnej w Szczytnikach z/s Ośrodka
Zdrowia w Iwanowicach filią w Stawie za 2013 r.
Następnie poinformował, że Komisja Rewizyjna na trzech
posiedzeniach dokonała oceny oraz analizy wykonania
budżetu za 2013 r., informacji o stanie mienia komunalnego,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, sprawozdania finansowego oraz sprawozdań
z realizacji planów finansowych instytucji Kultury
i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
i sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium dla
Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta za 2013 r.
Powyższy wniosek został za jego pośrednictwem, pismem
nr RG-0002.5.2014 z dnia 11 maja 2014 r., przesłany do
Regionalnej Izby Obrachunkowej do zaopiniowania.
Następnie zapoznał Radę z Uchwałą Nr SO –
0954/59/2/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Szczytniki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za
2013 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Gminy Szczytniki. Zwrócił się do Rady o podjęcie dyskusji
w sprawie powyższych sprawozdań z wykonania budżetu
gminy za 2013 r. – otworzył dyskusję nad sprawozdaniami.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady zapoznał Radę
z treścią wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium. Poinformował Radę, że w okresie
międzysesyjnym Komisja Rewizyjna dokonała analizy
sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
Odczytał Uchwałę Nr 1/2014 Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Szczytniki z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie
wniosku Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi za
2013 r. Powyższy wniosek za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Gminy
Szczytniki
został
przesłany do zaopiniowania do Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Skład orzekający RIO Uchwałą. Nr SO0955/13/2/Ka/2014 z dnia 15 maja 2014 r. wyraził opinię,
iż wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczytniki
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2013
r. jest uzasadniony i zapoznał Radę z treścią w/w uchwały
Składu Orzekającego RIO. W imieniu Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy - Przewodniczący Rady Gminy zgłosił
wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2013
rok. Zwrócił się do Rady o zgłaszanie uwag w powyższej
sprawie. Wobec braku
uwag w powyższej sprawie
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczytniki o udzielenie
Wójtowi Gminy absolutorium za 2013 r., w wyniku którego
w głosowaniu jawnym Rada Gminy przyjęła wniosek
podejmując jednogłośnie Uchwałę Nr XLV/254/2014
udzielając Wójtowi Gminy absolutorium (głosowało
15 radnych).
Wójt Pan Marek Albrecht – podziękował Radzie
Gminy za udzielenie absolutorium, za wspólną pracę na
rzecz wykonania budżetu gminy za 2013 rok, stwierdził, że
wyrazy wdzięczności kieruje do Skarbnika Gminy Pani
Małgorzaty Bloch, swojego Zastępcy Pana Dariusza
Wawrzyniaka oraz pracowników Urzędu Gminy, którzy
wykonując wraz z nim ten budżet włożyli wiele wysiłku
w jego realizację.
4)Podjęcie uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej. Skarbnik Gminy Pani Małgorzata
Bloch omówiła projekt uchwały w powyższej sprawie
i zwróciła się o zgłaszanie uwag i propozycji. Wobec braku
uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
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przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr XLV/256/2014 (głosowało 15 radnych).
5)Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego
zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4629
P w m. Iwanowice w zakresie chodnika”. Wójt Pan Marek
Albrecht omówił projekt uchwały w powyższej sprawie
i zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji.
Wobec braku
uwag Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLV/257/2014
(głosowało 15 radnych).
6)Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach za 2013
rok. Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie uwag
i propozycji w sprawie sprawozdania z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach za 2013 rok. Rada
Gminy nie zgłosiła uwag, Przewodniczący Rady stwierdził, że
Rada zapoznała się ze sprawozdaniem.
W dniu 25 lipca 2014 r. odbyła się XLVI Sesja Rady
Gminy Szczytniki. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Pan
Andrzej Kupaj. Rada zapoznała się z informacją o pracy Wójta
i poszczególnych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym,
zapoznawała się z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz
odpowiedziami udzielanymi przez Pana Wójta lub jego
Zastępcę.
W sesji udział wzięli wszyscy radni. Przedmiotem
obrad oprócz wprowadzania zmian do budżetu gminy
i wieloletniej prognozy finansowej było:
7)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Kaliskiemu. Zastępca Wójta Pan Dariusz
Wawrzyniak przestawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLVI/258/2014
(głosowało 15 radnych).
8)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju
Gminy Szczytniki na lata 2014 -2020.
Przewodniczący
Rady stwierdził, że radni są w posiadaniu projektu Strategii
Rozwoju Gminy Szczytniki na lata 2014 -2020 i zwrócił się
o zgłaszanie uwag i propozycji. Wobec braku uwag
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr XLVI/261/2014 (głosowało 15 radnych).
9)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju
Lokalnego
Gminy
Szczytniki
na
lata
2014-2020;
Przewodniczący Rady stwierdził, że radni są w posiadaniu
projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczytniki na lata 2014 -2020
i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.
Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLVI/262/2014
(głosowało 15 radnych).
10)Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydania
aktu utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach.
Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt
uchwały w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie uwag
i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku
którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLVI/263/2014
(głosowało 15 radnych).
11)Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach
do prowadzenia postępowania w sprawach pomocy materialnej
o charakterze socjalnym. Zastępca Wójta
Pan Dariusz
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Wawrzyniak omówił projekt uchwały w powyższej
sprawie, zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku
którego
Rada
jednogłośnie
podjęła
Uchwałę
Nr XLVI/264/2014 (głosowało 15 radnych).
12)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy
Szczytniki do gminnego zasobu nieruchomości. Zastępca
Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały
w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie uwag
i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały,
w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XLVI/265/2014 (głosowało 15 radnych).
13)Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu
Kaliskiego w sprawie podziału Powiatu na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych
w
każdym
okręgu
wyborczym.
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj stwierdził, że
radni są w posiadaniu kserokopii pisma Starosty Kaliskiego
nr OR.500.1.2014 z dnia 17 lipca br. w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego
w sprawie podziału Powiatu na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym i przedstawił projekt opinii
w powyższej sprawie, następnie zwrócił się o zgłaszanie
uwag i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej opinii,
w wyniku którego Rada jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu
Kaliskiego (głosowało 15 radnych).
Opracowano na podstawie projektu protokołu
z sesji, podjętych przez Radę Gminy uchwał oraz
uzasadnień do tych uchwał. (Mirosław Kowalski)

Podziękowanie za wykonanie prac drogowych
Władze Gminy składają serdeczne podziękowanie Panu
Rafałowi Świątkowi, Właścicielowi firmy ROL-DRÓG
Rajsko 2, 62-860 Opatówek - za bezinteresowną pomoc
w wykonaniu wielu prac drogowych na terenie
naszej Gminy.
Jeszcze raz bardzo dziękuję i liczę na dalszą współpracę.
Marek Albrecht
Wójt Gminy Szczytniki

Podziękowanie dla PKP
W imieniu Władz Gminy i Mieszkańców składam
serdeczne podziękowanie Władzom PKP PLK S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. Sekcja
Eksploatacji - za nieocenioną współpracę z naszą Gminą
w zakresie umożliwienia zakupu wysiewki torowej.
Szczególne podziękowanie kieruję dla Pana Ćwik
Krzysztofa - Z-cy Naczelnika ds. drogowych, dzięki
któremu Gmina Szczytniki poprawiła na swoim terenie
infrastrukturę w zakresie dróg gminnych.
Marek Albrecht
Wójt Gminy Szczytniki
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INWESTYCJE W MARCJANOWIE
Rok 2014 był pracowity dla mieszkańców Marcjanowa. Dzięki
współpracy z władzami Gminy udało się pozyskać fundusze na
modernizację świetlicy wiejskiej.

Ostatnia inwestycja polegała na zagospodarowaniu terenu wokół
świetlicy wiejskiej. Projekt jest sfinansowany w ramach IV edycji
konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” ogłoszonego przez Zarząd
Województwa Wielkopolskiego.
Na terenie przed świetlicą
położono chodnik, plac wysypano kamieniem, wokół płotu
nasadzono drzewka i także wysypano kamień. Wszystkie prace
związane z zagospodarowaniem terenu zostały wykonane przez
mieszkańców wsi Marcjanów w czynie społecznym (łącznie 880
godz. i 130 godz. – praca sprzętu). Wartość projektu wyniosła
30 054 zł, z czego ponad 20 000 zł to dotacja z Urzędu
Marszałkowskiego. Strażacy z OSP Marcjanów zakupili we
własnym zakresie ok. 100 drzewek i krzewów, które nasadzono
wokół ogrodzenia świetlicy. Dzięki w/w pracom otoczenie świetlicy
nabrało nowego wyglądu, a efekt można podziwiać „gołym okiem”.
Poprzednia inwestycja w świetlicy to zakończony już projekt na
docieplenie stropu świetlicy i wyposażenie w stoły i krzesła.
Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach działania 413 Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013,
dzięki współpracy z LGD „Długosz Królewski”. Prace związane
z dociepleniem stropu wykonali mieszkańcy wsi w czynie
społecznym (łącznie ok. 65 godz.). Wartość tego projektu wyniosła
29 500 zł, z czego 23 600 zł stanowiło dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego Woj. Wlkp. W świetlicy zdecydowanie
poprawiły się warunki mikroklimatyczne, i co szczególnie ważne,
wyeliminowano uciążliwe skraplanie się pary wodnej na suficie
występujące przy dużych imprezach i spotkaniach. Nowe krzesła
i stoły znacznie poprawiły atrakcyjność wnętrza oraz wygodę
korzystających ze świetlicy mieszkańców.
W międzyczasie dokonano także remontu drogi w miejscowości.
Marcjanów. Polegał on na położeniu nawierzchni asfaltowej na
drodze przebiegającej przez miejscowość o długości 1,070 km.
Koszt inwestycji wyniósł 250 tys. zł i został pokryty ze środków
gminnych.
Mieszkańcy miejscowości Marcjanów składają serdeczne
podziękowania władzom gminy za pomoc okazaną przy
pozyskiwaniu funduszy na w/w inwestycje, a także za wsparcie
podczas ich realizacji. Tylko dzięki dobrej współpracy mieszkańcy
mogą cieszyć się nową drogą oraz piękną świetlicą, która dzięki
remontom wypiękniała i długo będzie służyć lokalnej społeczności.
Jednocześnie radny wsi Marcjanów oraz sołtys serdecznie dziękują
mieszkańcom wsi za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc przy
wykonanych inwestycjach. (Tadeusz Buchwald i Krzysztof Jach)

_________________________________
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ODBUDOWA STAWU
W KROWICY PUSTEJ
W ostatnim czasie zakończyły się prace przy odbudowie stawu
w Krowicy Pustej. W połączeniu z boiskiem, placem zabaw
tworzy jedno z najpiękniejszych miejsc w naszej gminie.
Na odrestaurowanie stawu gmina pozyskała częściową dotację
z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

W najbliższym czasie zamontowana będzie również altana,
która oprócz odwiedzających naszą miejscowość rowerzystów,
służyć będzie nam do imprez biesiadnych. To przedsięwzięcie
sfinansowane zostanie przez LGD „Długosz Królewski“
z programu „Ścieżka rowerowa“. Dziś gdy patrzy się na efekt
tych inwestycji, trudno ukryć satysfakcję i wzruszenie.
Na małym skrawku ziemi w niewielkiej miejscowości, dzięki
wspólnej pracy ludzi powstało takie piękne dzieło. W tym
miejscu pragnę serdecznie podziękować mieszkańcom Krowicy
Pustej, że nie szczędzili swego czasu i chętnie angażowali się
w pracach przy powstawaniu tego obiektu. Dziękuję
pracownikom Urzędu Gminy w Szczytnikach za fachowe
i profesjonalne przygotowanie dokumentacji i wniosków.
W imieniu wszystkich mieszkańców Krowicy oraz okolicznych
miejscowości dziękuję Władzom Gminy za olbrzymią pomoc
i zaangażowanie w skuteczne pozyskanie środków finansowych
na realizację tych inwestycji. (Radny Paweł Domagała)

Podziękowanie
Serdeczne dziękuję Mieszkańcom miejscowości Lipka,
a szczególnie Mieszkańcom budynku nr 15, którzy bezinteresownie – odnowili przystanek autobusowy. Szanowni
Państwo doceniam Wasz wkład i dziękuję za poświęcony wolny
czas. Odnowiony przystanek zdecydowanie poprawił estetykę
naszej miejscowości.
Donata Kowalska
Sołtys wsi Kościany - Lipka

SPOTKANIE
Z PRZEDSTAWICIELEM ARIMR
W sali OSP Szczytniki w dniu 24 czerwca 2014 r.
odbyło się spotkanie mieszkańców gminy z udziałem
przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, Biura Powiatowego w Kaliszu – Panem
Maciejem Binkiem, dotyczące Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na spotkaniu
pojawiła się liczna grupa zainteresowanych tematem
mieszkańców. Pan Maciej Binek poinformował obecnych,
że głównym celem PROW 2014-2020 będzie wzrost
konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów
środowiskowych, zrównoważone zarządzanie zasobami
naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz
zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Na
realizację programu w latach 2014-2020 przeznaczono,
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łącznie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowych środków
publicznych, kwotę ponad 13,5 mld euro. PROW 2014-2020
będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych
dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 20142020. Przedstawiciel ARiMR omówił każdy z priorytetów
odnośnie działań, poddziałań, zakresu, tego kto może być
beneficjentem, w jakiej wysokości, formie i na jakich zasadach
udzielane jest wsparcie. Uczestnicy spotkania wykazali duże
zainteresowanie, uczestniczyli w dyskusji oraz zadawali
nurtujące ich pytania. Prowadzący na bieżąco udzielał
odpowiedzi na zadawane pytania. W przypadku nowych
informacji na ten temat prowadzący zapowiedział jego
kontynuację na kolejnym spotkaniu. (Aneta Nowak)
________________________________________________

DEBATA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA
W dniu 25 czerwca 2014 r. w sali OSP w Szczytnikach z –
inicjatywy Komendanta Komisariatu Policji w Koźminku –
podinsp. Witolda Goździelewskiego odbyła się debata społeczna
dotycząca bezpieczeństwa. Spotkanie zaadresowane było
do wszystkich osób
i instytucji,
dla
których
temat
bezpieczeństwa nie jest obojętny.

WIELKOPOLSKI PIKNIK
SOŁTYSÓW W SOMPOLNIE
W dniu 12 lipca 2014 r. sołtysi z Gminy Szczytniki wzięli
udział
w
zorganizowanym
przez
Wielkopolskie
Stowarzyszenie Sołtysów XIX Wielkopolskim Pikniku
Sołtysów Sompolno 2014 r. W wyjeździe uczestniczyło 50
osób z naszej gminy – sołtysi i członkowie rad sołeckich.
Wyjeżdżających na imprezę pożegnał Wójt Gminy
Szczytniki - Pan Marek Albrecht, życząc udanej zabawy.
W trakcie pikniku było wiele muzyki, kiermasz, zabawa
taneczna i pokaz sztucznych ogni. Imprezę swoimi
występami uświetnili: Sompoleńska Orkiestra Dęta, Zespół
Taneczny Samba, Zespół Muzyczny Plan B, Zespół
Muzyczny MALINA BLUES BAND oraz gwiazda pikniku
Zespół „BAYER FULL” .
Po drodze uczestnicy wyjazdu zwiedzili także Sanktuarium
Matki Boskiej w Licheniu. Wyjazd został zorganizowany
przez Urząd Gminy w Szczytnikach i sfinansowany
ze środków gminnych. (Mirosław Kowalski)

WYDARZENIA
OBCHODY 60-LECIA OSP
W KROWICY ZAWODNIEJ
Dnia 6 lipca 2014 r. odbyła się uroczystość
związana z obchodami 60-lecia powstania jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Zawodniej.
Uroczystość zgromadziła wielu mieszkańców oraz
przybyłych na tę uroczystość gości. Obchody rozpoczęły się
tuż przed 14.20 od zbiórki pododdziałów i pocztów
sztandarowych przy Zespole Szkół w Marchwaczu, skąd
nastąpił przemarsz pod strażnicę OSP w Krowicy
Zawodniej. Kolumnę prowadził Komendant Gminny
Ochotniczych Straży Pożarnych w Szczytnikach – druh
Jerzy Majas.

W spotkaniu uczestniczyli: Komendant Miejski Policji
w Kaliszu mł. insp. Mirosław Ścisły, Komendant Komisariatu
Policji w Koźminku podinsp. Witold Goździelewski oraz
Zastępca Wójta Gminy Szczytniki Pan Dariusz Wawrzyniak.
Ponadto w spotkaniu udział wzięli radni Rady Gminy,
dyrektorzy szkół, pracownicy Urzędu Gminy, sołtysi oraz
mieszkańcy z terenu gminy Szczytniki. Komendant Komisariatu
Policji podinsp. Witold Goździelewski dokonał krótkiej
prezentacji multimedialnej przedstawiając dane dotyczące
przestępczości na terenie gminy Szczytniki w latach poprzednich
i w roku bieżącym oraz poprosił o udział w dyskusji. W dalszej
części spotkania Komendant Miejski Policji w Kaliszu mł. insp.
Mirosław Ścisły udzielał odpowiedzi na zadawane pytania przez
zgromadzonych na sali uczestników debaty. W trakcie spotkania
uczestnicy podzielili się swoimi uwagami oraz spostrzeżeniami,
dotyczącymi między innymi: pracy policji, współpracy
społeczeństwa z Policją i samorządami, infrastruktury drogowej,
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, zagrożeń
wynikających z gromadzenia się grup młodzieży w miejscach
publicznych. Na zakończenie mł. insp. Mirosław Ścisły,
podziękował wszystkim obecnym za udział w spotkaniu oraz za
zabranie głosu w dyskusji. (Aneta Nowak)
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W pierwszych szeregach za pocztami sztandarowymi
maszerowali przedstawiciele OSP Krowica Zawodnia.
Na placu przy strażnicy został złożony raport przez druha
Jerzego Majasa, który przyjął Wiceprezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Kaliszu – druh Paweł Sobczak.
Następnie uroczyście podniesiono flagę państwową i odegrano
hymn państwowy. Głos zabrał druh Arkadiusz Jakubek –
Prezes OSP Krowica Zawodnia – przedstawiciel gospodarzy
uroczystości witając wszystkich przybyłych gości, następnie
przedstawiony został krótki zarys historyczny Ochotniczej
Straży Pożarnej w Krowicy Zawodniej. Kolejnym punktem
ceremonii było uroczyste wręczenie medali i odznaczeń dla
strażaków, po którym nastąpiła część artystyczna, występ
Orkiestry Dętej z Iwanowic wraz z grupą mażoretek. Młodzież
z Zespołu Szkół w Marchwaczu wykonała świetny występ
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artystyczny o tematyce pożarniczej. Na scenie również wystąpiła
lokalna kapela „Dysonans” oraz kabaret.

SAMORZĄDOWCY
W CZĘSTOCHOWIE
W dniu 1 sierpnia 2014 r. po raz szósty wyruszyła Rowerowa
Pielgrzymka Samorządowców z powiatu kaliskiego na Jasną
Górę. W pielgrzymce tej zaznaczył swoją obecność także Wójt
naszej gminy Pan Marek Albrecht – poprzez uczestnictwo we
mszy świętej w Częstochowie, która została odprawiona w dniu
2 sierpnia. Zgromadzeni podczas mszy świętej polecili
wszystkie ważne sprawy społeczne orędownictwu Królowej
Polski. (UG)
___________________________________________________

WYJAZD DO IWANOWIC
KRAKOWSKICH
Lista odznaczonych;; ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA
POŻARNICTWA: Andrzejczak Tadeusz, Polowczyk Wacław,
Szymański Jan, Pasałka Bogdan, Wawrzyniak Jan; SREBRNY
MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA: Kasprzak
Stanisława, Jakubek Zbigniew; BRĄZOWY MEDAL ZA
ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA: Polowczyk Maciej, Ignasiak
Dominik, Maciejewski Dawid; Odznaka
„STRAŻAK
WZOROWY”:
Bączak Hubert, Rodziak Paweł, Rodziak
Przemysław, Skonieczny Wacław; Złota odznaka „Młodzieżowa
Drużyna Pożarna”: Grudziecki Kamil, Grudziecki Konrad.

Nie zabrakło także okolicznościowych przemówień
i życzeń znamienitych gości. Życzenia pomyślności dla Jubilatki
i podziękowania za niesienie ratunku i pomocy przez brać strażacką
naszej gminy tym, co w potrzebie, opiekunom dzieci i młodzieży za
krzewienie wiedzy i ochrony przeciwpożarowej złożył Wójt Gminy
dh. Marek Albrecht. W tym miejscu jeszcze raz składamy życzenia
dla Wszystkich Strażaków, aby ta trudna służba była dla Was
źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy. (Anna Stasiak)
____________________________________________
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W niedzielę 20 lipca 2014r. pięćdziesięcioosobowa delegacja:
orkiestra dęta, strażacy, mieszkańcy Iwanowic na czele
z Wójtem gminy Szczytniki Panem Markiem Albrechtem
wzięła udział w 95-leciu powstania OSP Iwanowice (powiat
krakowski).
Wczesnym niedzielnym porankiem wyruszył autokar spod
remizy OSP Iwanowice. Po blisko dwóch godzinach jazdy
dotarliśmy do Iwanowic Dużych w powiecie kłobuckim. Tam
spotkaliśmy się z druhami z Iwanowic Dużych i Małych, żeby
wspólnie wyruszyć do kolejnych Iwanowic. Po krótkim
pobycie w Iwanowicach Dużych (zwiedziliśmy m.in. nowo
wyremontowaną remizę za niebagatelną kwotę 3 mln złotych),
już dwa autokary wyruszyły w dalszą drogę. Po kolejnych
dwóch godzinach jazdy zatrzymaliśmy się w miejscowości
Pieskowa Skała znanej m.in. z tego, iż w tamtejszym zamku
kręcono sceny do filmu „Janosik”. Po blisko godzinnej
przerwie, którą wykorzystaliśmy na zwiedzanie zamku
i „maczugi Herkulesa” pojechaliśmy dalej.
Do Iwanowic Włościańskich w powiecie krakowskim
dotarliśmy punktualnie o godz. 12.00. Po oficjalnym powitaniu
ugoszczono nas obiadem. Następnie mieliśmy dwie godziny
„wolnego” na zwiedzanie Iwanowic, w tym tamtejszego
muzeum regionalnego. O godz. 14.30 rozpoczęły się
uroczystości jubileuszowe 95-lecia powstania OSP Iwanowice
od mszy św. w tamtejszym kościele pod wezwaniem Trójcy
Św. Kościół ten słynie m.in. z rzeźb będących autorstwem
samego Wita Stwosza. Mszę św. koncelebrował tamtejszy
proboszcz oraz proboszcz naszej iwanowickiej (kaliskiej)
parafii ksiądz kanonik Paweł Jabłoński, który wraz
z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Kaliskiego panem
Benedyktem Owczarkiem dojechali na uroczystości własnym
transportem. Po mszy św. odbyły się oficjalne uroczystości na
nowo wybudowanym gminnym placu w centrum Iwanowic
Włościańskich. W trakcie uroczystości Pan Wójt Gminy
Szczytniki Marek Albrecht wręczył okolicznościowy grawerton
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druhom z Iwanowic Krakowskich oraz upominek Wójtowi gminy
Iwanowice (Iwanowice Włościańskie to gmina) Zbigniewowi
Grzybowi. Po części oficjalnej nastąpił festyn orkiestr dętych
o puchar Wójta Gminy Iwanowice. Wystąpiły: orkiestra dęta:
„Tempo” z Iwanowic Włościańskich oraz nasza orkiestra działająca
przy OSP Iwanowice. Do domu wróciliśmy oczywiście z pucharem
Wójta Gminy Iwanowice. Po festynie był poczęstunek, a następnie
tradycyjna wiejska zabawa na świeżym powietrzu. W drogę
wyruszyliśmy o godz. 21.00, aby dotrzeć z powrotem na miejsce po
ponad czterogodzinnej podróży.
Współpraca pomiędzy miejscowościami o tej samej nazwie tj.
Iwanowice trwa od 16 lat. Miejscowości takich w Polsce jest pięć:
Iwanowice nasze w powiecie kaliskim, Iwanowice Duże i Małe
w powiecie kłobuckim oraz Iwanowice Włościańskie i Dworskie
w powiecie krakowskim. Pomysłodawcą i organizatorem
współpracy był śp. Druh Krzysztof Majas. Obecnie od dwóch lat do
współpracy z Iwanowicami z Polski dołączyły również Ivanovice
na Hane z Republiki Czeskiej. (Małgorzata Majas)

___________________________________________________

OBJAZD DOŻYNKOWY
W dniu 31 sierpnia cykliści z Gminy Szczytniki tradycyjnie już
uczestniczyli w XV Dożynkowym Objeździe Powiatu Kaliskiego.
Objazd odbywa się po terenach wszystkich gmin powiatu
kaliskiego. Jako pierwsi w tym roku wystartowali uczestnicy
z gminy Opatówek, a końcowy odcinek od granic miasta Kalisza do
mety Objazdu zlokalizowanej na estradzie dożynkowej nad
zalewem Szałe pokonywali cykliści kaliscy. Uczestnicy Objazdu na
rowerach pokonali 170.6 km trasę wokół powiatu w czasie 7 godzin
34 minut efektywnej jazdy (nie licząc postojów na zmianach ekip)
z przeciętną prędkością jazdy 22.3 km/godzinę. Po terenie Gminy
Szczytniki trasę 14,08 km (z Iwanowic do Mroczek Wielkich)
pokonało 13 rowerzystów w towarzystwie Wójta Gminy – Pana
Marka Albrechta.

Jestem pełen uznania dla wszystkich uczestników eskapady
rowerowej za wspaniałą jazdę i kondycję, szczególnie dla
dosiadających rowerów bez przerzutek, którzy dotrzymywali tempa
posiadaczom „wypasionych” sprzętów - powiedział Bronisław
Krakus Szef Objazdów Dożynkowych, który jak zwykle przejechał
całą trasę Objazdu. (Robert Lis)

_____________________________________
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE
14 września 2014 roku odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne.
Niedziela przywitała wszystkich słoneczną, letnią pogodą – idealną
na podziękowanie rolnikom za trud ich pracy. W tym roku na
Dożynkach można było dostrzec wielu gości, m.in.: posła Adama
Rogackiego, posła Leszka Aleksandrzaka, posła Józefa Rackiego,
radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Barbarę Nowak,
Starostę Kaliskiego Krzysztofa Nosala, przewodniczącego Rady
Powiatu Kaliskiego Mieczysława Łuczaka, radnych powiatowych:
Benedykta Owczarka – Wiceprzew. RP, Stanisława Błaszkowiaka,
Renatę Michałowską-Michalak i Krzysztofa Dziedzica. Obecni byli
również inni samorządowcy z sąsiednich gmin. Uroczystości
dożynkowe rozpoczęła dziękczynna msza święta polowa w intencji
rolników odprawiona przez ks. Mariusza Buczka – proboszcza
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parafii p.w. bł. Bogumiła w Szczytnikach. Po
nabożeństwie rozpoczęła się część obrzędowa Dożynek
prowadzona przez kapelę Złote Kłosy z Gminy Szczytniki.

Starostami tegorocznych dożynek byli: Pani Elżbieta Bazela
oraz Pan Krzysztof Kowalski. Przy akompaniamencie
ludowych piosenek barwny korowód dożynkowy z wieńcem
oraz delegacjami z sołectw niosącymi chleb przeszedł po
placu. Następnie pięknie udekorowane bochenki chleba oraz
wieniec zostały złożone przez sołectwa jako dary na ręce Wójta
Gminy – Pana Marka Albrechta i Przewodniczącego Rady
Gminy – Pana Andrzeja Kupaja i rozkrojone oraz
rozczęstowane wśród przybyłych gości i mieszkańców. Wójt
Marek Albrecht powitał gości, rolników, ogrodników,
sadowników i pszczelarzy. Podziękował im za trud, codzienną
pracę, złożył gratulacje i życzył dalszych sukcesów. Dziękował
także sponsorom uroczystości za ofiarność oraz wszystkim,
którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości
dożynkowych za trud i pracę. Na zakończenie obrzędów
przyszedł czas na obtańczenie i ośpiewanie wieńca
dożynkowego przez dzieci z Zespołu Szkół w Iwanowicach
oraz
kapelę
„Złote
Kłosy”
i
samorządowców.
Podczas uroczystości uhonorowano najbardziej zasłużonych
rolników.

Na wniosek Wójta Gminy Szczytniki oraz Wielkopolskiej Izby
Rolniczej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek
Sawicki przyznał odznakę honorową „Zasłużony dla
Rolnictwa”, którą otrzymali następujący rolnicy:
1. Tomasz Żarnecki
2. Kazimierz Kaczmarek
3. Tadeusz Tomaszewski
4. Andrzej Kasprzak
5. Józef Sowiński
6. Jerzy Kudaś
7. Zygmunt Chowański
8. Marek Leszka
9. Zenon Strachowski
10. Jan Szymański
11. Krzysztof Kowalski
Wójt Gminy Szczytniki wręczył także podziękowania za
długoletnie pełnienie funkcji sołtysa Panom:
1. Stanisław Kałużny (38 lat)
2. Ryszard Łazarek (38 lat)
3. Ireneusz Olejnik (35 lat)
4. Eugeniusz Strumpf (30 lat)
5. Józef Majas (26 lat)
Po części oficjalnej, podobnie jak w ubiegłym roku, rozpoczęła
się degustacja potraw na stołach dożynkowych. Wójt Gminy
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wraz z delegacją, a następnie pozostali goście uroczystości, mogli
skosztować tradycyjnych wiejskich dań, ciast i napojów
przygotowanych przez mieszkańców następujących wsi:
Cieszyków, Krowica Pusta, Tymieniec, Mroczki Wielkie, Staw,
Kościany, Lipka, Radliczyce, Iwanowice I i Iwanowice II,
Kuczewola, Szczytniki, Popów, Marcjanów, Główczyn, Sobiesęki
Drugie, Sobiesęki Trzecie oraz Grupy Ogrodników z Gminy
Szczytniki.

Suto zastawione i pięknie udekorowane stoły z pewnością
nasyciły wielu uczestników biesiady. Odbył się także koncert
Orkiestry Dętej przy OSP w Iwanowicach. Gwiazdą wieczoru
był Marcin Daniec - wszystkim znany i niezwykle popularny
krakowski artysta kabaretowy, który swoim występem rozbawił
zarówno starszą, jak i młodszą widownię. Jego kabaret
zgromadził na placu dożynkowym tłumy nie tylko mieszkańców
gminy Szczytniki, ale również z sąsiednich gmin. Wieczorem
uczestników Dożynek porwały do zabawy lokalne zespoły, tj.:
kapela biesiadna DYSONANS oraz zespół młodzieżowy
Lock’n Load. Uroczystość tegorocznych Dożynek w Gminie
Szczytniki
można
uznać
za
wyjątkowo
udaną.
(Aleksandra Laskowska)
___________________________________________________

WYSTĄPIENIE I PODZIĘKOWANIE
WÓJTA ZA POMOC PRZY
DOŻYNKACH
Szanowni Państwo! Drodzy Rolnicy! Dostojni Goście!
Witam Wszystkich bardzo serdecznie na kolejnych
Dożynkach Gminno-Parafialnych, które stały się nie tylko
lokalną tradycją, ale także powodem do dumy dla naszej
społeczności.
Podczas naszej dzisiejszej uroczystości pragniemy wyrazić
swoje ogromne podziękowanie za owocne żniwa. W czasie
wzrastania darów Ziemi nie zawsze mieliśmy sprzyjającą
pogodę, jednakże szczęśliwie udało się zebrać tegoroczne
plony; za co dziękujemy Bogu i cieszymy się z danego czasu
na odpoczynek po trudnej pracy na roli. Nie zawsze praca
rolnika jest odpowiednio doceniana, gdyż trudno jest
niektórym zrozumieć, iż trzeba poświęcić wiele godzin pracy
i wysiłku, aby na stole w każdym domu zagościł najlepszy na
świecie – świeży, pachnący, polski chleb. Każdy mądry naród
powinien szanować mozolną pracę rolników, budzącą podziw
i uznanie społeczne, a jednocześnie stanowiącą podstawę
ludzkiej egzystencji. To właśnie w dużej mierze dzięki
rolnikom, ich ofiarności i walce o ojczystą ziemię, możliwe
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było przetrwanie naszego narodu na przestrzeni
dziejów. W łączności więc z Janem Pawłem II „Oddaję
hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom,
które z trudnej ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla
kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi
strzec i bronić.”
Drodzy Rolnicy, w dniu Gminno-Parafialnego Święta
Plonów pragnę wyrazić Wam ogromną wdzięczność
za Wasz trud pracy i dar powszedniego chleba. Życzę
Wam należnego szacunku ze strony społeczeństwa;
obfitych corocznych zbiorów oraz możliwości ich
sprzedaży za sprawiedliwą cenę, zapewniającą godny
poziom życia; korzystnych przepisów prawnych; a także
lepszego „jutra” z nadzieją na nowe perspektywy
i rozwój.
Szanowni Państwo, dożynki to czas podsumowania
owoców ciężkiej pracy nie tylko rolników, ale także
każdego z nas. Warto więc podkreślić fakt, iż obecny rok
przyniósł wiele sukcesów dla całej gminy; obfitował w
liczne, znane Państwu inwestycje, realizowane z dużym
udziałem środków zewnętrznych - wpływające na coraz
większy rozkwit naszej małej Ojczyzny.
Szanowni Państwo! Liczne słowa uznania należą się
gospodarzom tegorocznych dożynek, mieszkańcom
Szczytnik
i
okolicznych
wsi,
których
przedstawicielami są: starosta – Pan Krzysztof
Kowalski oraz starościna – Pani Elżbieta Bazela.
Niezwykle cieszy mnie zaangażowanie bardzo wielu
osób, i to nie tylko z terenu naszej gminy, w organizację
dzisiejszej uroczystości. Bardzo dziękuję sołectwom
Iwanowice I, Iwanowice II, Główczyn, Kuczewola,
Radliczyce, Krowica Pusta, Sobiesęki II, Sobiesęki III,
Staw, Cieszyków, Lipka, Tymieniec, Kościany,
Szczytniki, Popów, Marcjanów; a także ogrodnikom
z gminy Szczytniki oraz wszystkim, którzy włożyli dużo
trudu w przygotowanie stołów biesiadnych po to, aby
uczestnicy dożynek mogli skosztować wielu rozmaitych
smacznych potraw.

Wyrazy podziękowania składam również:
 księdzu proboszczowi Mariuszowi Buczkowi, za
mszę dziękczynną,
 dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Mariuszowi Janiakowi, za przygotowanie dzisiejszej
uroczystości,
 jednostce OSP Szczytniki, Marcjanów, Iwanowice
za zabezpieczenie placu dożynkowego i inne prace na
rzecz dożynek,
 Prezesowi Gminnemu OSP Z. Banasiewiczowi za
zaangażowanie i pomoc przy organizacji,
 "Piekarni Staropolskiej" z Iwanowic i piekarni
"Sezam" z Radliczyc za przygotowanie i ofiarowanie
chlebów dożynkowych,
www.szczytnikigok.pl
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 delegacjom sołectw za udział w ceremonii dożynkowej
i mszy świętej,
 mieszkańcom
Marcjanowa
za
przygotowanie
wspaniałego wieńca dożynkowego,
 Radnym, sołtysom i wszystkim mieszkańcom Gminy
za wsparcie i pomoc przy organizacji święta,
 orkiestrze dętej z Iwanowic za oprawę muzyczną,
 kapeli ludowej „Złote Kłosy",
 kapeli biesiadnej „Dysonans",
 zespołowi młodzieżowemu( Lock’n Load) Laken Laud
z Iwanowic,
 dzieciom i z Zespołu Szkół w Iwanowicach za
przygotowane występy.
Swoje podziękowanie kieruję także do sponsorów, którymi
są:
 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
w Szczytnikach (Rada Nadzorcza i Zarząd)
 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Szczytnikach
 Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej z Koźminka
 Piekarnia Staropolska
Benedykt Owczarek
w Iwanowicach
 Piekarnia SEZAM Janusz Jakubek z Radliczyc
 PPHU ARKAN Józef Militowski z Iwanowic
 Agencja ubezpieczeniowa PZU Zbigniew Juszczak
i Krzysztof Militowski
 Lecznica dla zwierząt Jan Ziółkowski i Andrzej
Kupaj
 Ośrodek Zdrowia „Medycyna Rodzinna” Sp. z o.o.
w Iwanowicach
 Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.
w Kaliszu
 Ubój i Sprzedaż Drobiu, Sprzedaż mięsa i wędlin
Krzysztof Banasiewicz ze Szczytnik
 F.H. Dawi Elżbieta Szczepaniak z Kuczewoli
 Remigiusz Kaźmierczak z Opatówka
 Zakład Usługowo-Produkcyjny Rol-Dróg Rafał
Świątek z Rajska
 Wojciech Krymarys z Chełmc
 LIDIA
HORTI-LOGISTIC
Mirosław
Gimla
z Opatówka
 PHU Chojnacki Centrum Ogrodnicze w Opatówku
 PHU MAJA II Sp. z o. o. z Opatówka
 Kazimierz Kaczmarek z Poręb
 Wiesław Bartoszek i Janusz Nowak ze Szczytnik
 Józef Biernat z Krowicy Zawodniej
 Salon Renault z Kalisza
 Centrum Techniczno-Rolnicze Grene z Opatówka
 PHU DEBARKO Agnieszka Kasprzak ze Skalmierzyc
 Centrum Rolnicze AVENA Żarnecki & Łuczak
z Szulca
 Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Barbara i Roman
Kopeć

To dzięki Waszej życzliwości i hojności,
uroczystość nabrała tak wspaniałej oprawy.

dzisiejsza
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Jeszcze raz bardzo dziękuję Wszystkim, którzy
przyczynili się do zorganizowania naszych dożynek.
Jednocześnie przekazuję wyrazy szczególnego
szacunku i uznania Rolnikom, Ogrodnikom,
Sadownikom i Pszczelarzom za codzienny trud
pracy, za wytrwałość oraz miłość do ojczystej Ziemi;
a w dowód wdzięczności pragnę przytoczyć na
zakończenie piękne słowa twórcy ludowego Franciszka
Chramęgi na temat wartości chleba:
„Spoczywasz na stole, Rumiany, uśmiechniętySpełniasz człowieka wolę Rozkazem Bożym świętym.
Twoja białość nieskalana, Rośniesz pośród łanów niebaSłodycz Twoja niezbadana. Żywisz nas, kiedy potrzeba.
Ileż pracy, trudu, znoju Rolnik w serce twoje wkładaTy moc wielką nosisz w sobie, Potęgą życia władasz.
Szacunek trzeba oddać tobie, Jak czynili to przodkowieW każdej chwili, w każdej dobie, Boże,
za chleb dziękuję Ci
W moim słowie.” SZCZĘŚĆ BOŻE!

ODSŁONIĘCIE PAMIĄTKOWEGO
MEMORIAŁU W IWANOWICACH
W dniu 21 września 2014 r. w Iwanowicach został
odsłonięty i poświęcony pamiątkowy memoriał ku czci
pomordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców,
w tym dwóch proboszczów tejże parafii. W memoriale
została umieszczona ziemia z krematorium obozu
koncentracyjnego w Dachau. Uroczystość uświetniła
obecność Księdza Biskupa Stanisława Napierały, który
odprawił mszę świętą
w iwanowickiej parafii wraz
z udziałem miejscowego proboszcza Księdza Kanonika
Pawła Jabłońskiego. W uroczystości wzięli udział m. in.
Wójt
Gminy Szczytniki
pan
Marek
Albrecht,
Wiceprzewodniczący Powiatu Kaliskiego Pan Benedykt
Owczarek oraz inni zaproszeni goście, rodziny poległych,
parafianie. Piękną oprawę artystyczną przygotował chór
parafialny, orkiestra OSP, a także młodzież pod kierunkiem
nauczycieli
Zespołu
Szkół
w
Iwanowicach.
(Krzysztof Pietrzykowski)
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GMINNE OBCHODY ROCZNICY
POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA
PODZIEMNEGO
W dniu 26 września w Zespole Szkół w Marchwaczu odbyły się
gminne obchody 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa
Podziemnego i 25. rocznicy powstania Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż
inicjatorem tej uroczystości na terenie gminy - w odpowiedzi
jednocześnie na apel Instytutu Pamięci Narodowej, a następnie
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty
w Poznaniu - był Wójt Pan Marek Albrecht, który zawsze
motywuje, i to nie tylko w tym przypadku i nie tylko
społeczność szkolną – do należnego uczczenia
ważnych
wydarzeń narodowych.
W uroczystości udział wzięli m. in.: Wójt Gminy Szczytniki Pan
Marek Albrecht, Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak,
Radni Gminy Szczytniki – Pani Danuta Świątek, Pani Jadwiga
Strembicka, Pan Paweł Domagała, Pan Grzegorz Ostrowski, Pan
Kazimierz Bączyk, Radna Powiatu Kaliskiego Pani Renata
Michałowska – Michalak, proboszcz parafii Rajsko – ksiądz
Piotr Bałoniak, proboszcz parafii Szczytniki – ksiądz Mariusz
Buczek, przedstawiciel Policji – Pan Marek Czechowski, prezes
OSP w Krowicy Zawodniej – Pan Arkadiusz Jakubek, prezes
OSP w Michałowie Drugim – Pan Sylwester Ludwiczak,
wieloletni pracownik oświaty w UG – Pani Grażyna Kuchnicka,
prezes GS „Samopomoc Chłopska” w Szczytnikach z siedzibą
w Radliczycach Pan Jan Wawrzyniak, prezes SKR
w Szczytnikach – Pan Andrzej Korach, Emeryci, dyrektor
Zespołu Szkół w Radliczyach – Pani Bogusława Domagała,
delegacje uczniów wraz z nauczycielami z Zespołów Szkół
w Iwanowicach, Radliczycach, Stawie i Szczytnikach,
Przewodnicząca Rady Rodziców szkoły w Marchwaczu – Pani
Barbara Nowak, a także społeczność szkolna Zespołu Szkół
w Marchwaczu.

Po przywitaniu uczestników, głos zabrał Wójt Gminy Szczytniki
Pan Marek Albrecht, który w swoim wystąpieniu nawiązał do
minionych dramatycznych wydarzeń z dziejów naszego narodu;
zaznaczając, iż wolność zawdzięczamy tym, którzy w jej imię
nie obawiali się oddać nawet swojego życia. Wspomniał o wielu
bohaterach,
tych
imiennych
jak
i
bezimiennych,
o pomordowanych poetach i pisarzach, o chłopcach służących
w Harcerskiej
Poczcie,
o polskich
kobietach
pędzonych przed czołgami
wrogów jako żywe tarcze.
Pan Wójt podkreślił, iż oni
wszyscy
zaświadczyli
wobec wroga za cenę swojej
krwi, iż polski naród nigdy
i przed nikim się nie ugnie.
Wypowiedziane
dobitnie
słowa
niezwykle
poruszające i przepojone
głębokim patriotyzmem –
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skierowały nasze myśli ku ludzkim tragediom
„zgotowanym” przez brak humanizmu, pychę, prywatę,
materializm, żądzę panowania nad innymi za wszelką cenę,
nawet „po trupach”.
Część artystyczna została przygotowana przez uczniów
Zespołu Szkół w Marchwaczu pod kierunkiem Pana
Krzysztofa Pietrzykowskiego, natomiast oprawa muzyczna
z pomocą Pani Agnieszki Pogorzelec. Uczestnicy
uroczystości byli pod wrażeniem wymownej dekoracji,
strojów uczniów, a przede wszystkim wzruszającej
inscenizacji z okresu Powstania Warszawskiego, a następnie
prezentacji multimedialnej - wywołujących często łzy
w oczach. Bohaterowie, którzy zginęli w czasie wojny
mieli, jak każdy z nas, swoje marzenia i plany, niestety,
przerwane przez działania wojenne. Nie zastanawiali się oni
czy warto walczyć o swój kraj, gdyż byli przekonani
o słuszności swojej decyzji. Po przedstawieniu zapadła
głęboka cisza, trudno bowiem było znaleźć odpowiednie
słowa, aby wyrazić swoje uczucia i refleksje na temat tak
wielkich wojennych tragedii.
Po podziękowaniach złożonych przez Pana Wójta,
a następnie przez dyrektora szkoły – za pomoc
w organizacji i udział w uroczystości, wszyscy uczestnicy
zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez
Rodziców uczniów i przedszkolaków Zespołu Szkół
w Marchwaczu. Goście dziękowali za poruszające
przedstawienie i byli pełni uznania dla młodzieży zdolnej
ukazać tak bardzo realistyczne obrazy z czasów wojny.
W ciągu całego tego gminnego spotkania panował podniosły
uroczysty nastrój, gdyż w ten sposób pragnęliśmy oddać
cześć tym, dzięki którym możemy żyć w wolnej Ojczyźnie.
Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie! W imieniu
organizatorów bardzo dziękuję za uczestnictwo i wspólne
oddanie czci naszym bohaterom narodowym; za pomoc
w organizacji uroczystości; za przygotowanie poczęstunku
i wszystkie dobre słowa, doceniające trud organizacyjny.
Jeśli pomimo licznych problemów, jesteśmy w stanie
znaleźć czas na uczczenie tak ważnych wydarzeń w historii
naszego kraju, dając dobry przykład innym – to wzbudza to
jednocześnie nadzieję, iż młode pokolenie doceniając naszą
postawę, nigdy nie zapomni o swoich korzeniach,
a w dorosłym życiu będzie kontynuować pielęgnowanie
cennych wartości i polskich tradycji – a wtedy możemy być
spokojni o swoją przyszłość i przyszłość naszej Ojczyzny.
(Honorata Szymańska)

KULTURA
SZCZYTNICKIE LATO 2014
Szczytnickie Lato odbywające się 22 czerwca
w Szczytnikach, jeśli by mówić tylko o pogodzie, w niczym
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nie przypominało tytułowej letniej atmosfery, zimno, wietrznie
i deszczowo, ale na szczęście program imprezy spowodował, że
atmosfera była gorąca, a to za sprawą trzech najważniejszych
wydarzeń artystycznych tego dnia – występy dzieci i młodzieży
wszystkich zespołów szkół z terenu gminy, premiery
Szczytnickiego Musicalu Oto MY oraz wieczornego koncertu
Dawida Kwiatkowskiego. Festyn organizowany corocznie przez
Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach rozpoczęły „gorące”
występy grup tanecznych z GOKu : Różyczki oraz najmłodszej
stażem Gentelmani.Następnie na scenie w swoich specjalnych
programach pojawiła się młodzież Zespołów Szkół
z Marchwacza, Iwanowic, Szczytnik, Radliczyc i Stawu, były
prezentacje talentów wokalnych, ale nie zabrakło także tańca
i gry na instrumentach muzycznych. Pomiędzy poszczególnymi
prezentacjami znalazł swoje miejsce doroczny stały i niezwykle
ważny punkt Szczytnickiego Lata –wręczenie specjalnych
podziękowań Wójta Gminy Szczytniki za sukcesy odniesione
w konkursach, turniejach i zawodach odbywających się poza
granicami gminy – w powiecie, regionie, województwie i kraju.
W tym roku takie podziękowania otrzymało prawie 200
uczniów szkół i uczestników zajęć w GOK-u. Wreszcie
przyszedł czas na wyjątkowe wydarzenie - premiera sceniczna
Szczytnickiego Musical „Oto MY”, w którym uczestniczyło
prawie studwudziestoosobowa grupa młodzieży z gminy
Szczytniki i nie tylko. Pół roku trwały przygotowania, tworzenie

scenariusza i warsztaty artystyczne w Gminnym Ośrodku
Kultury w Szczytnikach. To tam rok temu pojawił się pomysł,
stworzono projekt, uzyskano środki finansowe i znaleziono
instruktorów do prowadzenia warsztatów. Grupę teatralną
poprowadził aktor kaliskiego teatru Marcin Trzęsowski,
wokalną, w tym kilkudziesięcioosobowy chór Agnieszka
Pogorzelec i Monika Kubera-Janiak, grupa muzyczna pracowała
pod czujnym okiem i uchem Krzysztofa Sowy, scenografię
tworzyła grupa prowadzona przez Jaromira Sowę, układy
taneczne - Arleta Piotrowska z kaliskiego Studia Kreacji Ruchu,
całość dokumentowała grupa fotograficzno-filmowa kierowana
przez Pawła Przybylskiego z kaliskiego studia fotograficznego
Foto-Wojtek. W sumie we wszystkich grupach warsztatowych
uczestniczyło przez minione 6 miesięcy ponad 200 osób.
Efektem końcowym, który zobaczyliśmy na Szczytnickiej
scenie 22 czerwca była opowieść o współczesnej młodzieży,
żyjącej w takich miejscowościach, jak te w gminie Szczytniki,
ich dylematach wyboru materialnego i przyjaźni.
Warto podkreślić, że wiele pomysłów scenariusza
przedstawionej opowieści „wychodziło z głów” młodych
uczestników zajęć. Projekt został zrealizowany dla Lokalnej
Grupy Działania Stowarzyszenia „Długosz Królewski”,
współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej Oś IV
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Natomiast po Szczytnickim Musicalu na scenie pojawiła się
gwiazda muzyczna tegorocznego spotkania, uwielbiany
szczególnie przez dziewczyny, DAWID KWIATKOWSKI
z zespołem - obecnie najpopularniejszy wykonawca młodego
pokolenia szczególnie w Internecie i na koncertach. I to
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wszystko znalazło swoje potwierdzenie w trakcie
koncertu, ale i wiele godzin przed nim. Pierwsze fanki
Dawida ustawiły się pod sceną już po 10.00 rano, natomiast
koncert rozpoczął się po 20.00. Sami muzycy i wykonawcy
podkreślali
doskonałą
atmosferę
przyjęcia
przez
publiczność, zabawę pod sceną i wspólne śpiewy. Warto
wspomnieć, że w dwóch utworach Dawidowi i jego
muzykom towarzyszyła grupa taneczna Impuls z GOK-u ze
swoim układem choreograficznym. A po koncercie
oczywiście autografy, zdjęcia, przytulania itp. Całość
imprezy zakończyła dyskoteka i nocny deszcz. Tradycyjnie
już specjalne podziękowania za pomoc w organizacji
imprezy należą się strażakom z OSP w Szczytnikach.
(Mariusz Janiak)
________________________________________

SUKCES MIĘDZYNARODOWY
AGATY GÓRECKIEJ
Agata Górecka
pochodzi z Sieradza. Mieszka
w Mroczkach Wielkich. Jest
uczennicą Technikum Budowy
Fortepianów w Kaliszu. Uczy
się śpiewu od 2007 r.,
z początku
w
Sieradzkim
Centrum
Kultury
pod
kierunkiem p. Jarosława Miłka.
Obecnie doskonali się w CKiS
w Kaliszu pod opieką p.
Katarzyny
Majewskiej
Krzyżaniak.
Brała
udział
w wielu koncertach i imprezach kulturalnych w Sieradzu
i Kaliszu oraz okolicach. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień
w konkursach i festiwalach krajowych.
Najważniejsze osiągnięcia:
I miejsce „Złota Barć” w IV Ogólnopolskim Festiwalu
Poezji Śpiewanej i Aktorskiej FORMA w Barcinie
Nominacja na 49 Studencki Festiwal Piosenki Studenckiej
w Krakowie
Występ w Piwnicy Pod Baranami w Krakowie
III miejsce w XIII Rejonowych Prezentacjach
Monodramów. Kalisz 2014
Nominacja do etapu wojewódzkiego 59. OKR w kategorii
Monodram
Nagroda
Specjalna
dla
najlepszej
wokalistki
reprezentującej Kalisz w Finale XII Kaliskiego Konkursu
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Zasięgu
Ogólnopolskim
Wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki
Żydowskiej w Kaliszu SHALOM 2014
I miejsce w VII Diecezjalnym Festiwalu Pieśni Religijnej
„W hołdzie Ojcu Świętemu Janowi II”
Nagroda Specjalna. Nominacja na Międzynarodowy
Festiwal „Orfeusz w Italii” Lido Di Jesolo 2014
(autor: Wanda Górecka)
Agata Górecka zajęła II miejsce na Międzynarodowym
Festiwalu „Orfeusz w Italii” w Lido Di Jesolo koło
Wenecji, który odbył się w dniach 8-14 września 2014 r.
W imieniu władz gminy, mieszkańców, czytelników gazetki
gminnej i swoim - składamy Laureatce najserdeczniejsze
gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości
w realizowaniu swojej „śpiewającej” pasji! Redakcja
________________________________________________
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PATRIOTYZM WE WSPÓŁCZESNYCH
CZASACH
Patriotyzm. Patriota. Słowa dość trudne do zrozumienia,
zwłaszcza że dziś raczej nie używane, zapomniane.
W kontekście zbliżających się wyborów warto przyjrzeć się tym
słowom. Dla mnie, podobnie jak dla innych osób znających
język łaciński czy grecki słowo patriotyzm wiąże się ze słowem
pater, które oznacza ojciec (greckie πατήρ łacińskie patēr znaczy
ojciec). By lepiej zrozumieć te słowa sięgam po słownik.
Patriotyzm łac. patria,-ae - ojczyzna, gr. patriates postawa
szacunku, umiłowania i oddania własnej Ojczyźnie oraz chęć
ponoszenia za nią ofiar. Pełna gotowość do jej obrony, w każdej
chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów
ważnych dla Ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do
pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej
własnego zdrowia lub życia. Patriotyzm to również umiłowanie
i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka.
Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty
kulturowej
oraz
solidarności
z
własnym
narodem
i społecznością. Nazwa „patriotyzm” wywodzi się z greckiej
nazwy „πατριά” – „patria” oznaczającej rodzinę, grupę, plemię
lub naród wywodzący się od wspólnych przodków, ojców tzw.
ojczyznę. Zatem patriotyzm to nic innego jak umiłowanie
Ojczyzny, jej spraw, jej dobra i wzrostu. Jeśli tak ma się sprawa,
to chyba każdy z nas powinien być patriotą, bo każdemu
z nas zależy na dobru naszej Ojczyzny. Dodajmy Ojczyzny
szeroko pojętej, bo nie chodzi tu tylko o nasze państwo, ale
ojczyzna to także moje województwo, mój powiat, gmina czy
wreszcie miejsce, w którym żyję, mieszkam, pracuję. I to od
nas zależy komu powierzymy sprawowanie władzy nad nami
i nad naszą Ojczyzną. Bardzo niepokojąca jest postawa, która
często pojawia się przed wyborami. Bywa tak, że ktoś myśli
i mówi, ja na wybory nie idę, bo mój głos i tak nic nie zmieni.
Co mnie obchodzą wybory! Jeśli jedna osoba tak pomyśli i co
gorsza zrobi to, być może nic złego się nie stanie. Ale jeśli dwie,
trzy lub więcej osób tak postąpi, to wtedy rzeczywiście los
naszej Ojczyzny może znaleźć się w rękach osób, którym wcale
nie zależy na jej dobru, ani na dobru obywateli. W tym miejscu
chciałbym przytoczyć słowa papieża Franciszka, które
powiedział przebywając w Fogliano di Redipuglia w prowincji
Gorycja na północnym wschodzie Włoch. Okazją do złożenia
wizyty w tym miejscu była 100 rocznica wybuchu I wojny
światowej (1914-2014). Odwiedzając cmentarze, na których
spoczywają walczący w pierwszej wojnie światowej, w czasie
homilii papież powiedział m.in.: Chciwość, nietolerancja, żądza
władzy... to motywy pobudzające do decyzji o wojnie, a są one
często usprawiedliwiane ideologią. Wcześniej jednak jest
namiętność,
bodziec
wypaczony.
Ideologia
jest
usprawiedliwieniem, a gdy nie ma ideologii, to pojawia się
odpowiedź Kaina: «Co mnie obchodzi mój brat?». Co mnie
obchodzi... «Czyż jestem stróżem brata mego?» (Rdz 4,9). Wojna
nikomu nie patrzy w twarz: starszym, dzieciom, matkom, ojcom...
«Co mnie to obchodzi?». Nad wejściem na ten cmentarz unosi
się szydercze motto wojny: «Co mnie to obchodzi?». Wszyscy ci,
którzy tutaj spoczywają, mieli swoje plany, marzenia..., ale ich
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życie
zostało
przerwane.
Dlaczego?
Bo ludzkość powiedziała: «Co mnie to obchodzi?»
(http://pl.radiovaticana.va/news/2014/09/13/papie%C5%BC_franciszek_w_redipuglii_na_stulecie_I
_wojny_%C5%9Bwiatowej:_trzeba/pol-825120).

Nie wymaga się, aby wszyscy z nas kandydowali
w wyborach; po to mamy swoich przedstawicieli; ale każdy
może i powinien uczestniczyć w wyborze odpowiednich
osób, które przedkładają dobro Ojczyzny nad swoje osobiste
korzyści. Warto więc spełnić ten podstawowy obowiązek.
Przed tegorocznymi wyborami samorządowymi, zanim
powiesz „co mnie to obchodzi” - pomyśl, że wokół Ciebie
też są ludzie, którzy mają marzenia, plany, ambicje.
Wokół Ciebie też są rodziny, które liczą na Twój głos
oddany na ludzi, dla których sprawy Ojczyzny są
najważniejsze. (ksiądz Paweł Nasiadek)

SPORT
GMINNE ZAWODY OSP
W dniu 13 lipca 2014 r. na boisku sportowym w Szczytnikach
odbyły
się
gminne
zawody
sportowo-pożarnicze.
Organizatorem zawodów była Ochotnicza Straż Pożarna
w Marcjanowie, która przy współudziale Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP w Szczytnikach przygotowała teren boiska
sportowego w Szczytnikach. Wszystkie drużyny zostały
wprowadzone na plac w szyku bojowym przez naczelników
swych jednostek OSP o godz.13.30. Komendant Zarządu
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży
Pożarnych druh Jerzy Majas złożył raport Wójtowi Gminy
Szczytniki – Panu Markowi Albrechtowi. W zmaganiach
wzięło udział 25 drużyn, wystawionych z 10-ciu jednostek
OSP, na 12 zarejestrowanych na terenie gminy. Poniższa
tabela przedstawia najwyższe miejsca osiągnięte przez
poszczególne drużyny:
Kolejność
zajętych
miejsc
1)
2)
3)

Grupa męska
pow. 16 lat

Grupa męska
do 16 lat

Staw
Iwanowice
Joanka

Iwanowice
Staw
Mroczki
Wielkie

Grupa
żeńska
pow. 16 lat
Staw
Radliczyce
Kuczewola

Grupa
żeńska
do 16 lat
Joanka
Kuczewola
Staw

Najwięcej – bo 5 drużyn wystawiła jednostka OSP
Kuczewola, z których jedna ze względu na wiek zawodnika
została zdyskwalifikowana. Pucharem przechodnim
Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki za najlepsze
wyszkolenie bojowe została wyróżniona drużyna z jednostki
OSP Staw. Puchar ten wręczył przewodniczący Rady
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Gminy Pan Andrzej Kupaj. Najmłodszy zawodnik na turnieju
z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Joanka został
wyróżniony upominkiem ufundowanym przez Wójta Gminy
Marka Albrechta, a najmłodsza zawodniczka turnieju również
z tej samej jednostki otrzymała upominek ufundowany przez
Radnego Tadeusza Buchwalda. Organizatorzy zawodów (OSP
Marcjanów) wyróżnili także upominkami – pucharami,
najmłodszą drużynę pożarniczą startującą w zawodach – tj.
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą z OSP Joanka oraz najstarszą
drużynę startującą w zawodach, którą okazała się drużyna
gospodarzy zawodów - OSP Marcjanów. W ceremonii
wręczenia nagród brał udział prezes Oddziału Gminnego
Związku OSP w Szczytnikach Zbigniew Banasiewicz wręczając
wraz z Wójtem Gminy Markiem Albrechtem medale dla
najlepszych trzech pierwszych drużyn w młodszych grupach
wiekowych oraz puchary dla najlepszych drużyn i wyróżnienia
w formie dyplomów dla pozostałych drużyn. Komisja
sędziowska z gminy Brzeziny pod przewodnictwem st. kpt.
Sławomira Kotońskiego z Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu
sprawnie obsługiwała powyższe zawody. Pogoda dopisała,
a zawody przebiegły w miłej sportowej atmosferze.
(Anna Stasiak)

SPORTOWO I BIESIADNIE
W KROWICY PUSTEJ
Turniej piłkarski i mecze towarzyskie połączone
z biesiadą i degustacją swojskiego jadła, to wszystko miało
i ma miejsce na boisku w Krowicy Pustej. Dziś po
wyczyszczeniu i odrestaurowaniu znajdujacego się opodal
stawu miejsce to stało się kompleksem sportoworekreacyjnym. W dniu 27 lipca rozegrano Turniej Piłkarski
o puchar ufundowany przez radnego Pawła Domagałę.
W finałowym meczu drużyna „Jaskiniowiec“ Rajsko
okazała się lepsza od drużyny z Krowicy Pustej. Następnie
oprócz meczu z sąsiadami z RKS Radliczyce, w sierpniu do
Krowicy przyjeżdżały drużyny „LKS“ Kalinowa i „Orzeł“
Kawęczyn-Tokary. Przy olbrzymim dopingu licznie
zgromadzonej publiczności drużyna z Krowicy rozegrała
zacięte mecze. Przybyłym drużynom bardzo podobał się
obiekt w Krowicy Pustej.

____________________________________________________

LETNI TURNIEJ OSP GMINY
SZCZYTNIKI
W sobotę 9 sierpnia na „Orliku” w Szczytnikach odbył się
„Letni Turniej w Piłkę Nożną Drużyn OSP Gminy Szczytniki”.
Do rywalizacji o Puchar Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka
Albrechta stanęło 6 drużyn reprezentujących straże ze:
Szczytnik, Iwanowic, Stawu, Krowicy Zawodniej, Kuczewoli
i Radliczyc. Rozgrywki odbywały się systemem „każdy
z każdym”. Zatem każda drużyna rozegrała 5 spotkań (w sumie
odbyło się 15 meczów). Mecz trwał 12 minut, a na boisku
równocześnie mogło występować sześciu zawodników w każdej
drużynie. Zmiany odbywały się systemem hokejowym.

Po każdym meczu drużyny gości jak i kibiców zapraszano
na swojskie jedzenie i picie. Tu odżyły wspomnienia sprzed
lat, kiedy to drużyna LZS „Olimpik“ Krowica Pusta
rywalizowała z powodzeniem w rozgrywkach piłkarskich
klasy „B“. Sentymentalnym wspomnieniom nie było końca.
Tym bardziej, że właśnie te mecze były okazją do spotkania
po wielu latach kolegów z boiska. Wspólnie z młodszymi
kolegami, a także ze swoimi dziećmi bronili teraz razem
barw Krowicy. Małe dzieci mogły w tym czasie korzystać
z położonego
obok
placu
zabaw.
Widać,
że
zapotrzebowanie na takie imprezy jest olbrzymie.
Największym zaskoczeniem była ogromna liczba kibiców,
całych rodzin, wspólna zabawa i radość ze zdobytych goli.
Odkąd wiosną oddaliśmy boisko do użytku nieprzerwanie
tętni ono życiem. Korzystają z niego dzieci, młodzież
i dorośli z różnych miejscowości. Swoje treningi ma tu
drużyna RKS Radliczyce. Kolegom z Radliczyc życzymy
powodzenia w rozgrywkach klasy „B“ . (Paweł Domagała)

TURNIEJ GMINNY DRUŻYN
SZKOLNYCH NA ORLIKU
Z kompletem pięciu zwycięstw (15 pkt) zwyciężyła drużyna
z Radliczyc, drugie miejsce z wynikiem 12 pkt zajęła drużyna ze
Szczytnik, a trzecie miejsce z 9 pkt drużyna z Kuczewoli.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Mateusz Mikołajczyk
z Radliczyc - zdobywca 9 goli. Sędzią głównym był Igor
Sowiński. Sekretariat zawodów profesjonalnie prowadziły: Ola
Ludwiczak, Oliwia Woźniak i Kasia Żeglicka.
Sponsorami nagród byli: Pan Marek Albrecht – Wójt Gminy
Szczytniki, Arkadiusz Jakubek, Henryk Skowroński, Zbigniew
Banasiewicz i Jerzy Majas. Organizatorem turnieju był Zarząd
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szczytnikach. (Jerzy Majas)
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W dniu 9.09.2014 na obiekcie sportowym Orlik
w Szczytnikach został rozegrany V Turniej o Puchar
Donalda Tuska. Do Eliminacji Gminnych zgłosiły się cztery
drużyny: Zespołu Szkół w Marchwaczu, Zespołu Szkół
w Iwanowicach i dwie drużyny z Zespołu Szkół
w Szczytnikach. Kategoria wiekowa uczestników to 13-12
lat, chłopcy rozgrywali mecze systemem ,,każdy z każdym'',
co dało sześć meczów, czas jednego meczu to 2x10min.
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Wyniki meczów;
ZS Szczytnikach I – ZS Szczytnikach II wynik 4;2
ZS Szczytnikach I -ZS Marchwacz wynik 2;2
ZS Szczytniki II – ZS Iwanowice wynik 1;2
ZS Szczytniki II – ZS Marchwacz wynik 3;2
ZS Szczytniki I - ZS Iwanowice wynik 1;1
ZS Marchwacz – ZS Iwanowice wyniki 1;0
Końcowa liczba punktów;
Miejsce 1- ZS Szczytniki I pkt 5
Miejsce 2- ZS Marchwacz pkt 4
Miejsce 3 - ZS Iwanowice pkt 4
Miejsce 4 – ZS Szczytnikach II pkt 3
Do Eliminacji Wojewódzkich awansował ZS Szczytniki I.
Wszyscy zawodnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Turniej odbywał się w bardzo emocjonujących okolicznościach,
ponieważ każda z ekip chciała zaprezentować się z jak
najlepszej strony i zdobyć jak najwyższą liczbę punktów - dającą
awans do kolejnej rundy. (Igor Sowiński)
___________________________________________________

KONRAD TRZĘSOWSKI MISTRZEM
POLSKI W KOLARSTWIE
PRZEŁAJOWYM
Rewelacyjny sukces ucznia VI klasy szkoły podstawowej ZS
w Iwanowicach Konrada Trzęsowskiego odniesiony 14 września
jest powodem do dumy nie tylko dla rodziców i szkoły. Talent
chłopca jest wyjątkowy, podobnie jak jego sportowa postawa.
Odnosił w minionym roku szkolnym sukcesy indywidualne
w biegach przełajowych i grach zespołowych. Zwyciężył
w powiatowych zawodach jazdy rowerem na czas. Jako
piątoklasista został najlepszym sportowcem roku w konkursie
szkolnym - dziś jest już mistrzem Polski w kolarstwie
przełajowym. Taki talent sportowy rodzi się raz na kilkadziesiąt
lat. Miejmy nadzieję, że jego kariera sportowa pod okiem
doświadczonych trenerów potoczy się pomyślnie i młody
sportowiec stanie się powodem do dumy dla całego naszego
lokalnego środowiska. Poniżej przytaczam tekst zaczerpnięty
ze strony www.ktk.kalisz.pl (Tekst Juliusz Kowalski, zdjęcia
Krzysztof Dąbrowski):
„Mistrzowski debiut,16 września 2014 r.

Treningi rozpoczął dopiero w lipcu tego roku. W minioną
niedzielę po raz pierwszy stanął na starcie wyścigu kolarskiego,
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od razu odnosząc efektowne zwycięstwo. To Konrad
Trzęsowski z ekipy żaków KTK Kalisz. W pierwszych
Mistrzostwach Polski Szkółek Kolarskich, które odbyły się
w Obiszowie w ramach Mistrzostw Polski w maratonie
MTB, rywalizowało między innymi troje zawodników
kaliskiego klubu – wszyscy w kategorii żaków amatorów.
Konrad Trzęsowski od początku kontrolował sytuację na
trasie, a w połowie dystansu wysunął się na prowadzenie,
samotnie podążając do mety. Zwyciężył z przewagą
8 sekund nad kolejnym zawodnikiem. Konrad Trzęsowski
jest uczniem Szkoły Podstawowej w Iwanowicach
i zwycięzcą minionej edycji Próby Kolarskiej w swoje
kategorii.” (opracowała: Renata Janicka- Szcześniak)
Serdecznie gratulujemy tak wielkiego sukcesu i życzymy
powodzenia w kolejnych zawodach! Redakcja

OŚWIATA
SZKOLNE SUKCESY I PORAŻKI
Wrzesień jest miesiącem bardzo ważnym dla każdego dzieckadlaczego? Zaczyna się szkoła.
Niektórzy uczniowie uważają, że tylko pierwszaki lubią
szkołę, bo tak naprawdę nie wiedzą co je czeka. Przygotowanie
do roli ucznia rozpoczyna się bardzo wcześnie, a pierwszymi
nauczycielami są rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i szereg
osób, z którymi się dziecko kontaktuje w pierwszych latach
swojego życia. Jak nasze dziecko będzie się czuło w roli
ucznia, w dużym stopniu zależy od tego jak my dorośli do tej
roli je przygotujemy. Czy potrafimy zmotywować odpowiednio
nasze dziecko do pokonywania trudności? Jak będzie
reagowało na pierwsze niepowodzenia? Każdy maluch ma
naturalną potrzebę osiągania sukcesu i czerpie radość
z opanowania nowych umiejętności. Pierwsze pytania
zadawane z uporem …. dlaczego? po co? jak to? są dowodem
jak bardzo dużo dziecko chce wiedzieć. Dlaczego z czasem
traci tę pasję poznawczą? Dlaczego słabnie jego entuzjazm do
zdobywania wiedzy, uczenia się, poznawania nowych zjawisk?
Często tłumaczymy to okresem dorastania, nudnymi metodami
nauczania, złymi nauczycielami, trudną młodzieżą w klasie,
często oskarżamy media. Niewątpliwie każdy z tych czynników
może mieć wpływ na malejące zainteresowanie nauką; ale nie
w znaczącym stopniu. Pamiętajmy, że fundamentem
w wychowaniu jest Rodzina i nikt tego nie zmieni. Wpływ
rodziców na to, w jaki sposób widzimy siebie jest znaczący.
Sposób w jaki nas oceniają zostaje trwale zapisany w umyśle;
ich opinie i działania kształtują nasze charaktery. Nawet
utalentowane dzieci mogą zaprzepaścić swoje możliwości
jeżeli są przesadnie krytykowane przez rodziców. Pamiętajmy,
że pytania, które zadajemy dziecku po przekroczeniu progu
domu (co było w szkole? jaką dostałeś ocenę? czy byłeś
grzeczny?) nie są jedynym wyznacznikiem naszego
zainteresowania dzieckiem i jego problemami. Nasz syn/córka
żeby nie usłyszeć rozczarowania w głosie mamy -woli skłamać.
A jeżeli to zadziała, to dlaczego drugi raz nie zaryzykować.
Pierwsze niepowodzenia i porażki dziecka w zderzeniu
z blokadami komunikacyjnymi jakie stosujemy na co dzień
wobec innych, mogą jedynie pogorszyć sytuację. Chwalmy
mądrze nasze dziecko, nie krytykujmy, nie oceniajmy każdego
wykonanego zadania, nie pouczajmy przy każdej okazji, nie
udzielajmy ciągle dobrych rad. Pozwólmy popełnić błąd,
wyciągnąć wnioski na przyszłość. Bądźmy konsekwentni,
dotrzymujmy danego wcześniej słowa. Niech zasady przyjęte
w rodzinie będą przestrzegane przez wszystkich członków

www.szczytnikigok.pl

„WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE”- BEZPŁATNY INFORMATOR GMINY SZCZYTNIKI
rodziny. Rozmawiajmy w domu, pozwólmy wyrazić swoją opinię
na dany temat, uczmy dziecko dokonywania trafnych wyborów.
Niekiedy
wzajemne
oskarżanie
się
i
przerzucanie
odpowiedzialności za wychowanie dziecka, są oznaką bezradności
dorosłych. Zdecydowanie lepiej zastanowić się co może być
przyczyną niepowodzeń szkolnych naszego dziecka. A przyczyn
może być bardzo dużo. Na przykład nieumiejętne uczenie się. Nie
możemy uczyć się wszystkiego na pamięć. Głowa to nie
encyklopedia. Może nasze dziecko nie rozumie tego czego się uczy
i woli wkuwać na pamięć? Może zbyt często w klasach młodszych
czytaliśmy sami polecenia żeby szybciej dziecko odrobiło lekcje,
rozwiązywaliśmy zadania zwalniając dziecko z myślenia. Często
słyszę od rodziców, że wynagradzają swoje dziecko słodyczami,
niektórzy mówią wręcz z zadowoleniem o 5 czy 10 zł za pozytywną
ocenę czy za utrzymanie porządku w swoim pokoju. Nie jest to
dobry pomysł. Przede wszystkim nie uczymy swojej pociechy
odpowiedzialności. Dziecko staje się interesowne.
Pożądane zachowania rodziców, które wpływają na motywację
i stosunek do nauki:
 Dobry przykład - jeśli rodzice czytają książki, często dyskutują
na różne tematy, spędzają
z dziećmi wolne chwile, chodzą na spacery, grają z dziećmi w gry ich dzieci będą bardziej skłonne poszerzać swoją wiedzę, będzie im
się to wydawało naturalne.
 Dostrzeganie sukcesów dziecka - każda zmiana na lepsze
utrwali się szybciej jeśli zostanie dostrzeżona i doceniona. Z czasem
jednak należy zmniejszać ilość pochwał, w przeciwnym razie
dziecko może traktować je jako coś, co należy mu się zawsze oraz
traktować je jako sposób na uzyskanie uznania w oczach dorosłych.
 Pozytywne emocje- dziecko, które nie ma w domu do
czynienia z negatywnymi emocjami, nie przejawia ich raczej w
szkole. Należy starać się panować nad złością, gniewem, frustracją.
Nie należy odbijać swoich złych humorów na dzieciach.
 Stawianie racjonalnych wymagań, wyciąganie konsekwencji za
nie wywiązywanie się
z powierzonych obowiązków, nie stosowanie kar cielesnych.
 Pomoc w nauce.
 Właściwa organizacja czasu.
Nagrody należy stosować mądrze, bowiem zbyt częste czy drogie
mogą wypaczyć charakter. Dzieci wówczas uczą się dla uzyskania
czegoś, a nie dla siebie. Często wartościowsze od nagrody
materialnej są słowa uznania, uśmiech, uścisk dłoni.
Dziecko w szkole - pochwała ma być szczera, konkretna,
proporcjonalna i trafnie przypisana wartościowemu osiągnięciu.
Metody podnoszenia motywacji zewnętrznej mogą okazać się
skuteczne w określonych warunkach, nie powinno się jednak
polegać tylko na nich. Uczeń skoncentrowany jedynie na nagrodzie
i rywalizacji może nie zwracać dostatecznej uwagi na to, czego ma

się uczyć. Uczeń musi się angażować w rozwiązanie zadania lub
problemu dla siebie, a nie dla nagrody, strachu przed karą lub by
sprawić nam przyjemność/rodzicom czy przełożonym/. Poprzez
chwalenie po zakończeniu pracy wskazujemy uznanie dla
pilności, a nie dla
nagrody czy wygrania rywalizacji.
Rywalizacja jest bardziej widoczna od nagrody i bardziej
odciąga ucznia od uczenia się; podnosi stawkę zaangażowania
się w lekcję i to wysoką, bo niesie ryzyko skompromitowania się
przed całą klasą i przegraną w wyścigu o dobre stopnie.
Metody zewnętrzne powinny być uzupełnieniem innych metod
pod warunkiem, że nie będą nadużywane, skierują uwagę
uczniów raczej na to czego się uczą, a nie za co się uczą albo dla
kogo.
 chwal wprost zwykłym głosem, nie rób przedstawienia,
 powiedz jakich konkretnie osiągnięć dotyczy pochwała/
doceń wytrwałość, staranność, wysiłek,
 pochwały urozmaicone, zawsze te same słowa wydają się
nieszczere,
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 unikaj
sformułowań
dwuznacznych,
nasuwających podejrzenie, że chwalisz za
posłuszeństwo,
 chwalenie ucznia na osobności pozwala uniknąć
podejrzeń, że chodzi o przykład przed
klasą, pochwała ma wyrażać uznanie dla ucznia.
Jeżeli dziecko jest chronione i nie ma okazji podejmować
ryzyka lub jest krytykowane za niepowodzenia wzrasta
w nierozwiniętym
poczuciu
własnych
możliwości
i przekonaniu: „Ja tego nie potrafię”/„Ja się do tego nie
nadaję”. (pedagog Izabela Sobocka)
____________________________________________

AWANS ZAWODOWY
NAUCZYCIELI
Tryb postępowania w sprawie awansu zawodowego
nauczyciela określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 191) oraz rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2013r. poz. 393). Wymienione przepisy określają
cztery kategorie stopni awansu zawodowego nauczycieli:
1/ nauczyciel stażysta,
2/ nauczyciel kontraktowy,
3/ nauczyciel mianowany,
4/ nauczyciel dyplomowany.
W stosunku do każdej z tych kategorii awansu przeprowadza
się odpowiednie postępowanie:
1/ dla nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień
nauczyciela kontraktowego postępowanie kwalifikacyjne
przeprowadza dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest
zatrudniony i odbywa staż;
2/ dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień
nauczyciela mianowanego postępowanie egzaminacyjne
przeprowadza organ prowadzący. Komisję egzaminacyjną
powołuje Wójt Gminy, natomiast
3/ dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o stopień
nauczyciela dyplomowanego postępowanie kwalifikacyjne
przeprowadza organ sprawujący nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu.
Komisję kwalifikacyjną powołuje Wielkopolski Kurator
Oświaty.
Każdy kolejny stopień awansu poprzedzony jest odpowiednim
stażem, który nauczyciel musi odbyć, aby taki stopień uzyskać
oraz złożeniem wniosku o przeprowadzenie postępowania
kwalifikacyjnego bądź egzaminacyjnego do odpowiedniego
organu. Nauczyciel może złożyć wniosek w dwóch terminach:
do 30 czerwca lub 31 października danego roku, z tym że
postępowanie musi być zakończone przy pierwszym terminie
do 31 sierpnia, natomiast przy drugim terminie do 31 grudnia
danego roku. W roku szkolnym 2013/2014 do awansu
przystąpiło ogółem 5 nauczycieli: 4 na stopień nauczyciela
mianowanego i 1 na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Stopień nauczyciela mianowanego otrzymały: pp.
Marta Smolarek i Anna Matuszczak – z ZS w Radliczycach,
Elżbieta Maciaszek – z ZS w Szczytnikach oraz ks. Piotr
Machała – z ZS w Iwanowicach. Egzaminy przeprowadziły
w dniu 20 sierpnia 2014 r. Komisje Egzaminacyjne powołane
przez Wójta Gminy Szczytniki.


Stopień nauczyciela dyplomowanego otrzymała
p. Małgorzata Gajewska – z ZS w Marchwaczu.
Nauczycielom gratulujemy! (Grażyna Kuchnicka)
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STYPENDIA DLA UCZNIÓW
ZA OSIĄGNIĘCIA
Realizując postanowienia art. 90g ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.), w oparciu o decyzje dyrektorów
zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Szczytniki, za II
okres w roku szkolnym 2013/2014 zostały przyznane ogółem
144 stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
realizujących obowiązek szkolny w tych zespołach. 46 uczniów
otrzymało stypendia motywacyjne ze średnią ocen nie niższą niż
5,25 oraz 98 uczniów otrzymało stypendia za wyniki
i osiągnięcia w sporcie na wyższych szczeblach.
Wśród
wyróżnionych znalazło się 16 uczniów o podwójnych
osiągnięciach. Są nimi: Dawid Przepiórka – klasa Vb SP – ZS
w Iwanowicach, Wiktoria Nowak – klasa VI SP – ZS
w Iwanowicach, Izabela Krupczyńska – klasa II Gm - ZS
w Iwanowicach, Michał Durman – klasa VI SP – ZS
w Marchwaczu, Małgorzata Juszczak – klasa V SP – ZS
w Radliczycach, Paulina Wojtczak – klasa VI SP – ZS
w Szczytnikach, Aleksandra Grandyberg – klasa V SP – ZS
w Szczytnikach, Nadia Leszka – klasa V SP – ZS
w Szczytnikach, Katarzyna Kuchnicka – klasa V SP – ZS
w Szczytnikach, Kinga Smolarek – klasa IV SP – ZS w Stawie,
Małgorzata Płóciennik – klasa IV SP – ZS w Stawie, Wiktoria
Gaj – klasa VI SP – ZS w Stawie, Justyna Pluta – klasa II Gm –
ZS w Stawie, Joanna Chojnacka – klasa III Gm – ZS w Stawie,
Alicja Dziedzic – klasa III Gm – ZS w Stawie, Kamil Kołaciński
– klasa III Gm – ZS w Stawie. (Grażyna Kuchnicka)

SZKOŁA W RUCHU” W STAWIE
„Ruch jest życiem – życie jest ruchem” . Poprzedni rok szkolny
Minister Edukacji Narodowej ogłosił: „Rokiem Szkoły
w Ruchu". Zespól Szkól w Stawie – uczniowie i nauczyciele
przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Ćwiczyć każdy może”.
Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej,
a organem wspierającym akcję jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Tytuł „Szkoły w Ruchu” został przyznany szkołom, które
w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim
środowisku aktywności fizycznej. W woj. wielkopolskim do
akcji zgłosiły się 622 szkoły, tytuł otrzymały 422 szkoły.
W powiecie kaliskim 15 na 23 szkoły zgłoszone mogą
poszczycić się tytułem „Szkoły w Ruchu”, a wśród nich Zespół
Szkól w Stawie. Inicjatorką a zarazem koordynatorką wszelkich
działań związanych z akcją jest nauczycielka wychowania
fizycznego pani Aleksandra Krawczyk. 09 czerwca dyrektor
szkoły odebrała tabliczkę potwierdzającą uzyskany tytuł oraz to,
że nasza szkoła promuje zdrowy styl życia. Zmierza nie tylko do
poprawy sprawności fizycznej, ale przede wszystkim do
wdrażania uczniów do troski o własne zdrowie psychiczne
i społeczne.
Jesteśmy dumni
z osiągniętego tytułu.
(Teresa Bąkowska)

GMINNY KONKURS PRZYRODNICZY
W dniu 10 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół
w Radliczycach został zorganizowany po raz kolejny,
i jak zwykle w bardzo miłej atmosferze, Gminny Konkurs
Przyrodniczy „Tropiciele Przyrody” dla uczniów klas I-III
szkół podstawowych. W konkursie tym I miejsce zajęła
drużyna Zespołu Szkół w Marchwaczu w następującym
www.szczytniki.ug.gov.pl
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składzie: Nadia Błaszczyk, Liliana Gajewska i
Lena Łukacka. Do konkursu uczennice klasy III
zostały przygotowane przez nauczycielkę Panią
Małgorzatę
Gajewską.
Serdeczne
gratulacje
i powodzenia w dalszym tropieniu i odkrywaniu
niezgłębionych tajników przyrody! (K. P.)

________________________________________________

NADIA BŁASZCZYK LAUREATKĄ
POWIATOWEGO KONKURSU
RECYTATORSKIEGO
W dniu 11 czerwca 2014 r. w siedzibie ODN w Kaliszu
odbył się IX Powiatowy Konkurs Recytatorski dla klas I-III
szkół podstawowych pod patronatem Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty i Starosty Powiatu Kaliskiego.
W konkursie tym zaszczytne I miejsce wśród uczniów klas
trzecich zajęła Nadia Błaszczyk – uczennica Zespołu
Szkół w Marchwaczu. Do konkursu uczennicę
przygotowywała wychowawczyni Pani Małgorzata
Gajewska. Serdecznie gratulujemy tak dużego osiągnięcia
i życzymy kolejnych sukcesów na recytatorskich scenach!
(K. P.)

„NARODOWE CZYTANIE
TRYLOGII” W ZESPOŁACH SZKÓŁ
Zespoły szkół naszej gminy włączyły się w akcję
„Narodowego czytania” Trylogii Henryka Sienkiewicza,
czego przykładem są m. in. ZS w Szczytnikach i ZS
w Radliczycach.
ZS w Radliczycach - W tym roku, we wrześniu, uczniowie,
Pani Dyrektor oraz nauczyciele uczestniczyli w Narodowym
Czytaniu – akcji zorganizowanej z inicjatywy Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego. Podczas trzeciej już
odsłony akcji czytaliśmy „Trylogię” Henryka Sienkiewicza,
czyli cykl powieści, w których głęboki patriotyzm łączy się
z ciekawymi przygodami głównych bohaterów. „Trylogia”
pisana „ku pokrzepieniu serc” znajduje się na półce w wielu
polskich domach, także naszych uczniów. W ramach tej
akcji przynieśli oni do szkoły swoje egzemplarze, odczytali
fragmenty dzieł Sienkiewicza, a następnie otrzymali pieczęć
potwierdzającą udział w tym przedsięwzięciu. Wspólne
czytanie pozwoliło młodszym czytelnikom na kontakt
z najwybitniejszymi dziełami rodzimej literatury, a dla
dorosłych stało się doskonałym momentem, na odczytanie
tego tekstu na nowo. (Agnieszka Krajewska))
ZS w Szczytnikach - 5 września 2014 roku nasza szkoła
przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowego
Czytania Trylogii Sienkiewicza. Akcja odbyła się pod
patronatem Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego.
Z tej
okazji
zorganizowaliśmy
wspólną
godzinę
wychowawczą, podczas której czytaliśmy fragmenty
Trylogii. Gościem honorowym był Zastępca Wójta Gminy
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Szczytniki – Pan Dariusz Wawrzyniak, który przeczytał
fragment „Potopu”. Na spotkaniu poznaliśmy także biografię
polskiego noblisty i wysłuchaliśmy piosenki „Dumka na dwa
serca” w wykonaniu Anny Czarneckiej. Uczniowie wykonali
ilustracje do utworów Henryka Sienkiewicza, a ich prace zostały
zaprezentowane na wystawie podczas imprezy. Z okazji
tegorocznej odsłony Narodowego Czytania
składano
pamiątkowy
stempel
okolicznościowej
pieczęci
na
egzemplarzach „ Trylogii” przyniesionych przez uczniów
i nauczycieli. Udział w tej akcji wzmocnił poczucie wspólnej
tożsamości i narodową dumę. Był zachętą do samodzielnego
odkrywania rodzinnej literatury, przeżywania przygód
z Kmicicem,
Wołodyjowskim
czy
Skrzetuskim.
(Emilia Chróstek)

ZAJĘCIA W NARODOWYM CENTRUM
BADAŃ JĄDROWYCH
W ŚWIERKU
W dniu 12 września 2014 roku uczniowie klas III gimnazjów
z terenu Gminy Szczytniki, w liczbie 47 osób, wzięli udział
w zajęciach edukacyjnych w Narodowym Centrum Badań
Jądrowych w Świerku. Inicjatorem zajęć była Pani Maria
Wałęsa - nauczycielka fizyki w Gimnazjum w Stawie
i Radliczycach.

Wyjazd odbył się dzięki zaangażowaniu i pomocy Wójta Gminy
Szczytniki Pana Marka Albrechta. Zajęcia edukacyjne składały
się z wykładów przeprowadzonych przez pracowników
naukowych NCBJ dla uczniów gimnazjum na tematy związane
z promieniotwórczością sztuczną i promieniotwórczością
naturalną, jej wykorzystaniem do celów badawczych, a także
medycznych i gospodarczych. Uczniowie wysłuchali prelekcji
na temat właściwości i wykorzystania fali elektromagnetycznej
w nauce i praktyce, przyglądali się przeprowadzonym
eksperymentom, obejrzeli w jaki sposób w praktyce
wykorzystuje się urządzenia do pomiaru promieniowania
jądrowego. Tematyka omawiana na zajęciach zawarta jest
w podstawie programowej z fizyki i chemii realizowanej
podczas kształcenia w gimnazjum. Dużym przeżyciem dla
uczestników zajęć było wejście do komory reaktora jądrowego
w trakcie jego pracy i możliwość obserwowania zjawisk
zachodzących wewnątrz reaktora. Wymagało to oczywiście
zachowania wymaganych środków ostrożności np. ubrania
odzieży ochronnej oraz poddania się badaniom dozymetrycznym
przed wejściem i po wyjściu z reaktora. Gimnazjaliści z Zespołu
Szkół w Radliczycach, Zespołu Szkół w Stawie i Zespołu Szkół
w Marchwaczu w tych zajęciach uczestniczyli już po raz
kolejny, a ich koledzy z Iwanowic i Szczytnik po raz pierwszy.
Wszyscy
uczestnicy
zainteresowali
się
poruszanymi
zagadnieniami, wyszli z zajęć bardzo zadowoleni i jeszcze raz
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dziękują za umożliwienie wyjazdu Panu Wójtowi, a
także opiekunom wycieczki. (opracowały: uczennice
ZS w Radliczycach – Marta Leszka i Julia Domagała,
zdj. Oliwia Domagała)

SPRZĄTANIE ŚWIATA
Corocznie nasza gmina uczestniczy w akcji „Sprzątania
świata”. Wzorem więc ubiegłych lat wszystkie zespoły
szkół gminy Szczytniki również w tym roku zadeklarowały
swój udział w tej akcji. Uczniowie zaopatrzeni w rękawice
i worki z Urzędu Gminy,
pod kierunkiem swoich
nauczycieli, sprzątali tereny przy szkołach oraz w pobliskich
miejscowościach, za co należy się im podziękowanie.
Warto, aby każdy z nas także na co dzień dbał o porządek
na otaczających nas terenach i ochronę środowiska
naturalnego; a wtedy z pewnością przyroda „odwdzięczy
się” nam swoim pięknym widokiem i zapewni miły
odpoczynek po pracy czy nauce w czystym i pięknym
środowisku. (UG)

„ŚWIĘTO PIECZONEGO
ZIEMNIAKA” W SZCZYTNIKACH

Dnia 16 września 2014 roku obchodziliśmy „Święto
pieczonego ziemniaka”, które na stałe wpisało się
w tradycję naszego przedszkola .W tym dniu, w ramach
integracji, gościliśmy u siebie dzieci z oddziału
przedszkolnego oraz dzieci z zaprzyjaźnionego Przedszkola
nr 16 im. Jacka i Agatki z Kalisza, z którym
współpracujemy od lat. Po uroczystym powitaniu gości
wszyscy udaliśmy się na pole. Tam dzieci miały okazję do
zapoznania się z obrzędami ludowymi dotyczącymi
wykopków. Tuż po tym przedszkolaki mogły oglądać
maszyny służące do kopania ziemniaków, a później zbierały
wykopane
ziemniaki.
Po
udanych
zbiorach
i podziękowaniach dla gospodarza udaliśmy się do
przedszkola, gdzie piekliśmy
w ognisku uzbierane
ziemniaki, a potem kiełbaski. Przed poczęstunkiem
rozmawialiśmy o tym, że warto jeść ziemniaki w każdej
postaci, ponieważ są bardzo zdrowym warzywem, bogatym
w witaminy i minerały. Dzieci ze smakiem zjadły ziemniaki
i kiełbaski, a później desery z tęczowej kuchni. Po zebraniu
sił wszyscy bawiliśmy się na placu zabaw. Nasi goście czuli
się u nas tak dobrze, że nie chcieli wracać do swojego
przedszkola, a nasze przedszkolaki już dopytują kiedy
pojedziemy do naszych koleżanek i kolegów z Kalisza.
(Lena Sowa)
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OGŁOSZENIA
KRUS OSTRZEGA ROLNIKÓW- „PILARKI
TARCZOWE” URZĄDZENIA POŻYTECZNE,
ALE NIEBEZPIECZNE
Maszyny i urządzenia często czynią pracę lżejszą i wydajniejszą.
Trudno sobie dziś wyobrazić gospodarstwo rolne bez maszyn.
Mechanizacja prac niesie jednak ze sobą zagrożenia dla zdrowia i życia
rolników, jeżeli maszyny są źle użytkowane, niewłaściwie
skonstruowane lub zużyte czyli niekompletne. Cechą maszyn
rolniczych jest to, że są one przeznaczone do cięcia, rozdrabniania,
miażdżenia itp. oraz mają wiele odkrytych części roboczych. Do tego
dochodzi jeszcze brak rozwagi lub umiejętności niektórych
użytkowników.
Pilarki Tarczowe są urządzeniami powszechnie stosowanymi w
gospodarstwach. Ułatwiają przede wszystkim przygotowanie drewna na
opał a także pomagają w wykonaniu różnorodnych, prostych prac
stolarskich. Zdarza się, że wykonuje się nimi czynności, do których nie
są dostosowane ( np. do przecinania kłód na deski).
Ponieważ pilarki, używane w indywidualnych gospodarstwach rolnych,
nie mają na ogół żadnych zabezpieczeń czy to w postaci kaptura
ochronnego, czy klina rozczepiającego, podstawowe zagrożenia
podczas cięcia drewna polegają na dotknięciu ręką, pracującej,
nieosłoniętej tarczy piły lub uderzeniu przez ucięty kawałek drewna.
Zdarza się, że cięty materiał, zwłaszcza krzywe gałęzie drzew, ulegają
przekręceniu, szarpnięciu, odbiciu pod wpływem działających sił piły,
wciągając ręce osoby pracującej, w okolicę obracającej się tarczy piły.
Biorąc pod uwagę powyższe, pilarki do drewna bezwzględnie
powinny być wyposażone w następujące urządzenia ochronne:
 dwie osłony tarczy piły – nad stołem i pod stołem;
 osłony napędu ( pasków klinowych lub pasa płaskiego, kół
pasowych);
 klin rozczepiający za tarczą piły;
 wyłącznik napędu w zasięgu ręki.
Osłony chronią przed dotknięciem do tarczy piły i innych części
ruchomych, a klin rozczepiający chroni przed zakleszczeniem piły
i odrzutem ciętego materiału oraz przed przerzuceniem odrzynków
drewna na osobę podającą materiał.
Osłona górna i klin rozczepiający powinny mieć zamocowanie,
umożliwiające regulację ich położenia, w zależności od wielkości
tarczy piły i grubości przecinanego materiału.
Stosowanie pilarek fabrycznych ze znakiem „B” oraz tych
wykonywanych we własnym zakresie, ale wyposażonych w w/w
elementy ochronne leży przede wszystkim w interesie samych rolników
i ich rodzin.
(Placówka Terenowa KRUS w Kaliszu)

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

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!
SPRZEDAM DZIAŁKĘ O POWIERZCHNI 0,5
HA ZABUDOWANĄ W SZCZYTNIKACH. TEL.
511868261
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KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE WYMIESZANE
Z WAPNEM (POLEPSZACZ GLEBOWY)
WYTWARZANE W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KUCHARACH
DO STOSOWANIA W ROLNICTWIE (SZCZEGÓLNIE POD
UPRAWĘ ZBÓŻ)

Wydzierżawię 2 ha ziemi w Popowie,
tel. 660106093

Higienizowane
osady
ściekowe
(powstające
w oczyszczalniach ścieków jako odpad procesów
oczyszczania
ścieków)
są
coraz
częściej
wykorzystywane do użyźniania terenów rolniczych oraz
do rekultywacji terenów zdegradowanych. Komunalne
osady ściekowe zmieszane z wapnem pochodzące
z Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kucharach:
- posiadają dużą wartość próchnicotwórczą, zwiększają żyzność gleby,
dostarczają m.in. związki azotu, fosforu, magnezu, wapnia i mikroelementy,
- poprawiają właściwości fizyczne i chemiczne gleby,
- utrzymują lub podwyższają odczyn gleby (dzięki zastosowaniu wapna do
procesów higienizacji),
- wpływają na możliwość kumulowania wody glebowej (co przekłada się na
plony roślin uprawnych - zwłaszcza na glebach lekkich).
Wyniki badań składu chemicznego obornika i osadów ściekowych z oczyszczalni
ścieków komunalnych w Kucharach wskazują na ich podobieństwo do obornika,
co zestawiono w poniższej tabeli:
Zawartość w % suchej masy
Osady ściekowe
Obornik
wartości średnie za 2013 r.
Sucha masa
Azot (N)
Fosfor (P2O5)
Wapń (CaO)
Magnez (MgO)
Substancja organiczna

19,3
3,61
1,36
13,7
0,46
44,4

25
2,0
1,2
2,0
0,8
88,0

Substancja organiczna zawarta w osadach wykorzystywana jest jako
materiał nawozowy, strukturotwórczy i rekultywacyjny. Obok
bogactwa materii organicznej, osady ściekowe zawierają wiele
związków i pierwiastków koniecznych do wzrostu i rozwoju roślin oraz
mikroorganizmów.
Higienizowane osady ściekowe, wytwarzane w Spółce WodnoŚciekowej „PROSNA”, spełniają kryteria zawartości metali ciężkich oraz
pozbawione są jaj pasożytów jelitowych i bakterii z rodzaju Salmonella.
Przed pozyskaniem osadów ściekowych należy zgłosić się od Grupowej
Oczyszczalni Ścieków z wypisem z rejestru gruntów (osady
przekazywane są tylko właścicielom gruntów) i mapą zadeklarowanych
terenów. Spółka Wodno-Ściekowa „PROSNA” zapewnia wykonanie
badań osadów ściekowych i gleb, wyliczenie dawki osadów na 1 ha
(z uwzględnieniem dawki azotu) oraz dostawę osadów na ustalone
miejsce, w ustalonym terminie. Przeciętna dawka osadów ściekowych
wynosi od 18 do 25 t/ha/2 lata. Zobowiązana jest również do
przekazania karty odpadu. Odbiorca zobowiązany jest tylko do
niezwłocznego rozrzucenia osadów na zadeklarowanych gruntach,
zmieszania z glebą i stosowania osadów zgodnie z przepisami ochrony
środowiska. Odpłatność: 10 gr netto za tonę osadów ściekowych.
Spółka „PROSNA” prowadzi obecnie na terenie oczyszczalni
w Kucharach
modernizację
gospodarki
osadowej,
gazowej
i energetycznej. Celem przedsięwzięcia jest poprawa struktury
wytwarzanych osadów ściekowych oraz uzyskanie mniejszego
uwodnienia wytwarzanych osadów ściekowych. Osiągnięcie
zakładanych celów zapewni bezpieczny transport i ułatwi
wprowadzenie osadów do gleby.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (62) 76 96 624;
Adres: Kuchary 52 63-322 Gołuchów.

REDAKCJA
Opracowanie i redagowanie „Wiadomości Szczytnickich”- Wioletta
Przybylska i Krzysztof Pietrzykowski./ Skład graficzny gazetyWioletta 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.

REDAKCJA
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