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WAKACJE JUŻ MINĘŁY…
Wakacje szybko minęły pozostawiając barwne wspomnienia, a przed nami
pracowity czas pełen ważnych zadań i nowych wyzwań.
W nowym roku szkolnym 2015/2016 życzę Wszystkim twórczej pasji
i wytrwałości w dążeniu do mądrych celów, życzliwej współpracy, wzajemnego
zrozumienia, wielu osiągnięć i ciekawych pomysłów – przynoszących upragnione
efekty oraz dużo osobistej satysfakcji. Zdobywając wiedzę i nowe umiejętności,
wykazując się rzetelną pracą – lepiej można służyć innym – spłacając jednocześnie dług
wdzięczności wobec przeszłych pokoleń, którym tak wiele zawdzięczamy i dokładając
swoją „osobistą cząstkę” w budowanie lepszej przyszłości.
Niech więc ten czas zostanie wykorzystany jak najlepiej - zgodnie ze słowami
przestrogi Sokratesa „Cokolwiek czynisz, czyń rozważnie i patrz końca”; ponieważ
to właśnie podjęty trud nauki daje w rezultacie wymagane wykształcenie, ubogaca
ludzką mądrość, uczy wytrwałej, rzetelnej i skutecznej pracy – zwiększając przyszłe
życiowe szanse. I niech ten czas zostanie wykorzystany jak najlepiej – w pełnym
przekonaniu, iż warto trudzić się już od pierwszego dnia, nie zwlekając, gdyż jak
pouczał Jan Paweł II „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”.
Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht z Zastępcą Dariuszem Wawrzyniakiem,
Przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Augustyniakiem i Radnymi Gminy Szczytniki
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SPRAWY GMINNE

LIST GRATULACYJNY
DO PREZYDENTA RP
Wójt w imieniu swoim, Radnych
i Mieszkańców
Gminy
Szczytniki
przesłał list gratulacyjny do Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj s. 2

__________________________
ABSOLUTORIUM
DLA WÓJTA
Na sesji w dniu 29 czerwca 2015 roku
Rada
Gminy
Szczytniki
podjęła
jednogłośnie Uchwałę o udzieleniu
Absolutorium Wójtowi Gminy – Panu
Markowi
Albrechtowi,
oceniając
pozytywnie wykonanie budżetu za rok
2014.
Czytaj s. 4

WYDARZENIA

DOŻYNKI GMINNOPARAFIALNE
W słoneczną niedzielę 13 września
odbyły się w Szczytnikach tradycyjne
Dożynki Gminno- Parafialne, w tym
roku w Parafii w Stawie.

Czytaj s. 11
______________________________
OŚWIATA
UCZNIOWIE Z IWANOWIC
MISTRZAMI W ZAWODACH
NA ROLCE KOLARSKIEJ
OŚWIATA
SUKCESY PRZEDSZKOLAKÓW Z MARCHWACZA
Fundacja „Dzieciom pomagaj” oraz Centrum Edukacyjno- Rehabilitacyjne „Tęcza”
w Wolicy zorganizowało konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym z powiatu kaliskiego pod hasłem „Tęczowa Planeta”.
Czytaj s. 17

Uczniowie
Szkoły
Podstawowej
w Iwanowicach w roku szkolnym 2014/2015
okazali
się
najlepsi
w zawodach
drużynowych w rolce kolarskiej o Puchar
Starosty Kaliskiego. W dniu 6 czerwca na
Stadionie Miejskim w Stawiszynie rozegrane
zostały zawody drużynowe na rolce
kolarskiej o Puchar Starosty Kaliskiego.
Czytaj s. 16
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SPRAWY GMINNE
LIST GRATULACYJNY DO PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Szczytniki, 6.08.2015 r.
„Polska potrzebuje dzisiaj ludzi sumienia.” /Jan Paweł II/

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Andrzej Duda
Szanowny Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej!
Składam Panu najserdeczniejsze podziękowanie za wizytę w jednym z gospodarstw rolnych gminy Szczytniki w czasie
kampanii wyborczej w dniu 22 maja. Była to wprawdzie wizyta nieoficjalna i niezapowiedziana wcześniej, jednakże przynosząca
zaszczyt całej społeczności gminnej; tym bardziej, iż oficjalne dane wskazują na to, że spośród wszystkich jedenastu gmin
powiatu kaliskiego, to właśnie wśród wyborców gminy Szczytniki uzyskał Pan największy stopień poparcia.
Pragnę nadmienić, iż sprawy wsi są mi szczególnie bliskie; tym bardziej, że jako Wójt zostałem obdarzony dużym
zaufaniem społecznym i obecnie pełnię swoją służbę na tym stanowisku już drugą kadencję, w tym dwukrotnie kandydowałem
z listy Prawa i Sprawiedliwości. Żywię więc nadzieję, iż odbyta wizyta na terenie naszej gminy nie była ostatnią wizytą Pana
Prezydenta, a zainteresowanie sprawami polskiej wsi pozostanie dla Pana jednym z priorytetów w podejmowanych działaniach,
gdyż polska wieś w pełni na to zasługuje oraz potrzebuje szczególnego wsparcia, pozytywnych zmian i efektywnej polityki rolnej.
Jednocześnie – będąc również wyrazicielem Radnych i społeczności gminy Szczytniki - składam Panu najszczersze
gratulacje z okazji pomyślnych wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz życzę dużo siły i wytrwałości
w realizacji niezwykle ważnych obietnic wyborczych, kierowania polskiego narodu ku nieprzemijającym wartościom, daru
odbudowania w polskim społeczeństwie pozytywnego wizerunku i zaufania w uczciwość „świata polityki”, przywrócenia
godności należnym autorytetom, a także przyjaznych mediów, wiele ludzkiej życzliwości i efektywnej współpracy zarówno na
szczeblu krajowym jak i międzynarodowym.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht

KALENDARIUM WÓJTA
W czasie wakacji wykonano bieżące naprawy i remonty w placówkach szkolnych:
ZS Staw – remont dolnego korytarza – nowa wykładzina, wymiana drzwi do klas, dokonano także gwarancyjnej naprawy
boiska i podłączono przydomową oczyszczalnię ścieków, dokonano zakupu sprzętu informatycznego;
ZS Iwanowice – remont korytarza dolnego w nowej części szkoły, naprawa komina, oklejenie folią przyciemniającą okna od sali
gimnastycznej w celu zmniejszenia nagrzewania i poprawy widoczności dla użytkowników, powstał nowy parking przy
przedszkolu, zamontowano przydomowe oczyszczalnie przy budynku szkoły w Iwanowicach i Sobiesękach Drugich; dokonano
zakupu sprzętu informatycznego;
ZS Radliczyce – położono nową posadzkę i wykładzinę w szkole w Mroczkach Wielkich, starannie przygotowano boisko
trawiaste przy szkole w Radliczycach, zamontowano przydomowe oczyszczalnie przy budynku szkoły, dokonano zakupu
sprzętu informatycznego;
ZS Szczytniki - poprawiono stan zniszczonego przez budowę boiska trawiastego przy szkole, dokonano zakupu sprzętu
informatycznego, przy budynku szkoły w Pośredniku zamontowano przydomową oczyszczalnię;
ZS Marchwacz - zamontowano przydomową oczyszczalnię przy budynku szkoły, dokonano renowacji mebli w pomieszczeniu
klasowym na parterze, odmalowano wszystkie szkolne drzwi drewniane w budynku szkoły, zakupiono potrzebne pomoce
dydaktyczne na zajęcia wychowania technicznego.
Szkoły w okresie od maja do czerwca dokonały zakupu sprzętu informatycznego w celu doposażenia pracowni komputerowych
- łącznie zakupiono 36 komputerów stacjonarnych, 20 szt. monitorów LCD, 12 laptopów, 8 tablic interaktywnych
i 6 projektorów, łączna wartość zamówienia – to ponad 102 tys. zł. – wszystkie komputery są wyposażone w system operacyjny
Windows 7 i pakiet MS Office.
Przy wspólnym zamówieniu z Zespołami Szkół w Urzędzie Gminy dokonano wymiany 6 komputerów stacjonarnych na kwotę
9 tys. zł. – wymiany wymagały komputery opierające się na nieaktualizowanym już systemie Windows XP.
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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W kolejnym Zespole Szkół, tym razem w Stawie, została przeprowadzona przez wizytatorów Kuratorium Oświaty ewaluacja
zewnętrzna. W wyniku badań obszarów wyznaczonych przez wymagania państwa - w szkole podstawowej uzyskano ocenę
„B” (poziom wysoki), natomiast w przedszkolu ocenę „D” (poziom podstawowy). Do tej pory - żaden z Zespołów Szkół
nie został oceniony poniżej poziomu podstawowego, czyli na poziomie niskim.
Dokonano podsumowania wyników egzaminu gimnazjalnego, a wcześniej sprawdzianu klasy szóstej. W naszej gminie,
przyjmując jako kryterium ogólną sumę uzyskanych punktów w procentach ze wszystkich części, najwyższe wyniki
ze sprawdzianu klasy szóstej uzyskały szkoły - w Marchwaczu, a następnie w Radliczycach i Iwanowicach; natomiast
najlepiej egzamin gimnazjalny napisali - uczniowie w Marchwaczu, a następnie w Stawie i Szczytnikach. Gratuluję i życzę
dalszych osiągnięć!
Wszystkie Zespoły Szkół wzięły udział w corocznej akcji „Sprzątanie świata” - koordynowanej przez Urząd Gminy, który
zaopatrzył uczniów w rękawice i worki do zbierania śmieci. Dziękuję za coroczne podejmowanie tej akcji na rzecz
środowiska naturalnego i apeluję także o codzienną troskę o nasze otoczenie, aby żyło się nam milej w czystym
i zadbanym środowisku.
W budynku po posterunku policji od czerwca ma swoją siedzibę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – założono nowe
instalacje elektryczne, teleinformatyczne, pomieszczenia zostały odnowione i umeblowane, garaż został zaadoptowany na
archiwum i ewentualny magazyn darów; dalsze prace w budynku będą możliwe po jego komunalizacji na rzecz Gminy przez
Wojewodę, procedura jest w trakcie.
GOPS w miesiącu lipcu realizował pomoc przyznaną na podstawie wcześniejszych decyzji oraz udzielił pomocy w formie
zasiłków: stałych dla 43 rodzin w wysokości 19 744,16 zł, zasiłków okresowych dla 10 rodzin w wysokości 3 063,50 zł,
celowych dla 33 rodzin w wysokości 5 400,00 zł oraz zasiłków celowych z dożywiania dla 16 rodzin na kwotę 7 700,00 zł,
w szczególności z przeznaczeniem na zakup leków, odzieży, obuwia oraz zakup żywności dla rodziny. Wypłacono przyznane
wcześniejszymi decyzjami stypendia socjalne dla 293 uczniów w kwocie 99 601,15 zł, świadczenia rodzinne dla 574 rodzin
na kwotę 183 605,70 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 28 rodzinom na kwotę 15 200 zł, dodatek mieszkaniowy
w kwocie 3 540,17 zł dla 17 rodzin i dodatek energetyczny dla 6 rodzin w kwocie 107,80 zł. W miesiącu czerwcu i lipcu
wydano 29 Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny oraz wysłano 4 wnioski dla 20 członków rodziny, natomiast na Wielkopolską
Kartę Rodziny wysłano 5 wniosków dla 25 członków rodziny i wydano 15 kart. Rozdano także dary z PKPS w Kaliszu
z programu „FEAD” w miesiącu lipcu: mleko - 373 l, cukier - 1750 kg oraz koncentrat pomidorowy - 145,28 kg; łącznie
wydano 2 268,28 kg/l dla 104 rodzin.
Przyjęto około 700 wniosków o rekompensatę za szkody w uprawach rolniczych związanych z suszą, komisje dokonały oględzin
upraw, teraz muszą zostać przygotowane protokoły, które następnie są akceptowane przez Wojewodę, dopiero z taki protokołem
rolnicy mogą udać się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu uzyskania wsparcia. Bardzo dziękuję
przedstawicielom Izby Rolniczej p. Wojciechowi Adamczewskiemu i p. Józefowi Jakubkowi za aktywny udział i sprawne
szacowanie strat.
10 sierpnia nastąpił odbiór przejazdu PKP na drodze Staw – Tymieniec, przejazd zmienił kategorię na wyższą S2, zastosowano
sygnalizację świetlną i dźwiękową, w trakcie przeglądu zgłoszono potrzebę naprawy – tj. wymiany płyt betonowych na
przejeździe. Jest to kolejny przejazd po Kościanach i na drodze do Rajska, na którym uległo poprawie bezpieczeństwo,
wcześniej jego słaby stan był wielokrotnie przez lata zgłaszany.
Ukończono już instalacje przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, w sumie powstało 137 oczyszczalni w tym
10 przy budynkach użyteczności publicznej, koszt całkowity inwestycji to 2,3 mln złotych. Gmina na realizację otrzymała
dotację w kwocie 1,023 mln z NFOŚ i pożyczkę z WFOŚ.
3 sierpnia odbył się odbiór przebudowy nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Rudunki Szczytnickie (obręb
ewidencyjny Kuczewola) i Pośrednik o łącznej długości 2,120 km; wartość inwestycji według umowy to 431.261,27 zł,
do wykonania nie wniesiono zastrzeżeń.
Zakończono również prace na drodze w miejscowości Staw – etap I i II o łącznej długości 2,310 km; łączny koszt inwestycji
to 329.560,05 zł. W trakcie realizacji są inwestycje na drogach w miejscowościach Kolonia Marchwacz o długości 0,480 km
i Popów o długości 0,42 km; łączny koszt inwestycji to 190.470 zł.
W formie przetargu wyłoniono dostawcę energii elektrycznej na rok 2016, przetarg wygrała firma EKO Energia sp. z o.o.
oferując cenę niższą od tegorocznej o 3,5 gr na kilowacie. Rozstrzygnięto przetarg na dowóz uczniów w roku szkolnym
2015/2016, usługę będzie kontynuowała firma „Transport samochodowy – Julian Jaszek”.
Zakończono oznakowanie miejscowości nazwami i numerami, wszelkie uwagi w tym zakresie przyjmuje - Pani Grażyna Sowa;
tel. 62/762 50 01 wew. 38.
Jeszcze raz informuję wszystkich Mieszkańców, iż mają bezpośredni wpływ na koszt wywozu śmieci właśnie poprzez
segregację i prawidłowe eliminowanie śmieci podlegających biodegradacji w kompostowniku; czego przykładem
są następujące dane. W miesiącu kwietniu średnia cena odpadów dla Gminy wyniosła 189 zł; przy upuście za segregację
20,39%; w lipcu średnia cena odpadów dla Gminy wyniosła 172 zł, przy upuście cenowym za segregację 27,64%;
różnica wynosi - ponad 16 zł na tonie, co przy średnio 70 tonach odpadów miesięcznie daje oszczędność ponad 1.100 zł.
Bardzo dziękuję Wszystkim, którzy w poczuciu odpowiedzialności za wspólne sprawy gminne – dbają o ochronę
środowiska i we właściwy sposób stosują segregację śmieci, jednocześnie przyczyniając się do zmniejszenia kosztów
odbioru odpadów.
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL

3

WIADOMOŚCI GMINNE NR 19

ŻYCZYMY OWOCNEGO ROKU SZKOLNEGO

Podziękowanie dla Rad Rodziców Zespołów Szkół w gminie Szczytniki
Bardzo dziękuję Rodzicom uczniów i przedszkolaków wszystkich Zespołów Szkół Gminy Szczytniki za wszelką pomoc
i pozyskiwanie środków finansowych dla swoich placówek. W wyniku podsumowania roku szkolnego 2014/2015 została
wyliczona pozyskana kwota na jednego ucznia w każdej placówce; najwyższy wynik osiągnęła Rada Rodziców Zespołu Szkół
w Marchwaczu, zbliżony wynik uzyskała Rada Rodziców w Stawie, a następnie Rada Rodziców w Szczytnikach.
Składam wyrazy uznania oraz życzę dobrej współpracy również w bieżącym roku szkolnym!
Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI
Na sesji w dniu 29 czerwca 2015 roku Rada Gminy Szczytniki podjęła jednogłośnie Uchwałę o udzieleniu
Absolutorium
Wójtowi
Gminy
–
Panu
Markowi
Albrechtowi,
oceniając pozytywnie
wykonanie budżetu za rok 2014.
Wójt Gminy Pan Marek Albrecht na Sesji
Rady Gminy Szczytniki przedstawił sprawozdanie
z wykonania budżetu na rok 2014, 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 2014 rok.
Dochody osiągnięte przez gminę wyniosły 24.026 tys.
zł. tj. 100,02%, natomiast wydatki 24.278 tys. zł, tj.
96,38% planu (mniejsze od planowanych o 910 tys. zł).
Deficyt budżetu gminy wyniósł 248 tys. zł. i był
mniejszy od planowanego o 914 tys. zł. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 3 408 967,98 zł
i stanowiły 14% wszystkich wydatków budżetowych.
Radni złożyli gratulacje Wójtowi i wszystkim współpracownikom, życząc dalszej równie owocnej pracy. Wójt Pan
Marek Albrecht podziękował Radnym poprzedniej i obecnej kadencji za współpracę i udzielenie absolutorium,
kierownikom jednostek organizacyjnych i wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za zaangażowanie przy
wykonaniu budżetu za 2014 rok. Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu finansami publicznymi można było w 2014
roku wykonać wiele dodatkowych zadań. Gmina kolejny rok pozyskiwała również środki z różnych źródeł zarówno krajowych jak i europejskich. (Aleksandra Laskowska)

INFORMACJA O SESJACH RADY GMINY SZCZYTNIKI
W OKRESIE OD 29 CZERWCA DO 17 WRZEŚNIA 2015 R.
W dniu 29 czerwca 2015 r. r. odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Szczytniki. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Pan Bogdan
Augustyniak. 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:
- podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki
Publicznej za 2014 r. - 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 głosowania projekty przedmiotowych uchwał,
w wyniku których Rada jednogłośnie podjęła: Uchwałę Nr VIII/44/2015 oraz Uchwałę Nr VIII/45/2015 (głosowało 15 radnych);
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Szczytniki za 2014 r. - Wójt Gminy Pan Marek Albrecht przedstawił oraz omówił roczne sprawozdanie finansowe
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2014 rok. Dodatkowo podsumował miniony rok budżetowy
(realizację dochodów, wydatków, zaplanowanych zadań inwestycyjnych, zaciągniętych oraz spłaconych kredytów i pożyczek, kwotę
długu). Przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie oraz 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
VIII/46/ 2015 (głosowało 15 radnych);
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- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi - Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak stwierdził,
że w ustawowym terminie Radni otrzymali materiały - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 r. wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji: Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach za 2014 r.
Następnie poinformował, że Komisja Rewizyjna na czterech posiedzeniach w dniach 12-15 maja br. rozpatrywała oraz dokonała
analizy i oceny wykonania budżetu za 2014 r. na podstawie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych, informacji o stanie
mienia komunalnego oraz przedstawionych objaśnień i sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Szczytniki
Pana Marka Albrechta za 2014 r. Powyższy wniosek został pismem nr RG-0002.5.2015 z dnia 15 maja 2015 r. przesłany
do Regionalnej Izby Obrachunkowej do zaopiniowania. Następnie Przewodniczący Rady zapoznał radnych z Uchwałą Nr SO –
0954/54/2/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczytniki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 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 2014 r. – otworzył dyskusję nad sprawozdaniami: sprawozdaniem finansowym i nad sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Szczytniki za 2014 rok. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady zapoznał Radę z treścią wniosku Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Poinformował Radę, że Komisja Rewizyjna dokonała analizy sprawozdań z wykonania budżetu
gminy za 2014 r. Odczytał Uchwałę Nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczytniki z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie
wniosku Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi za 2014 r. Następnie Przewodniczący Rady zapoznał radnych z treścią Uchwały
Nr SO-0955/23/2/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczytniki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Szczytniki za 2014 rok. Następnie
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Świątek odniosła się do treści Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w sprawie opinii o wniosku. Stwierdziła, że tok postępowania i analiza przedstawionych sprawozdań oraz formułowanie
wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy był taki sam jak w latach poprzednich. W imieniu Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2014 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 2014 r., w wyniku, którego
w głosowaniu jawnym Rada Gminy przyjęła wniosek podejmując jednogłośnie Uchwalę Nr VIII/47/2015 udzielając Wójtowi
Gminy absolutorium (głosowało 15 radnych).Wójt Pan Marek Albrecht – podziękował Radzie Gminy za udzielenie absolutorium,
a następnie skierował wyrazy podziękowania do swoich pracowników, którzy realizując wraz z nim ten budżet włożyli wiele wysiłku
w jego poprawne wykonanie;
- podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił 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 VIII/48/2015 (głosowało 15
radnych);
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił
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 VIII/49/2015 (głosowało
15 radnych);
- podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, poinformował, że Gmina
ma przyznaną pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, obecnie
(w momencie składania wniosku do NFOŚ nie było możliwości uzyskania pożyczki w WFOŚ) korzystniejsze warunki są jednak przy
pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, dlatego propozycja zamiany, 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 VIII/50/2015 (głosowało 15 radnych);
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Szczytniki” - Przewodniczący Rady stwierdził, ze radni w materiałach na sesję otrzymali 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 VIII/51/2015
(głosowało 15 radnych);
- zapoznanie się z „Oceną zasobów pomocy społecznej” - Przewodniczący Rady stwierdził, że radni w materiałach na sesję otrzymali
„Ocenę zasobów pomocy społecznej” i zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji. Rada nie zgłosiła uwag;
- podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Przewodniczący Rady przedstawił 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 większością głosów
podjęła Uchwałę Nr VIII/52/2015 (głosowało 15 radnych, za - 14, wstrzymało się - 1);
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Szczytniki do gminnego zasobu
nieruchomości - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie
uwag i propozycji, nabywana nieruchomość to część drogi Radliczyce – Trzęsów. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VIII/53/2015 (głosowało 15
radnych).
W dniu 31 lipca 2015 r. odbyła się IX Sesja Rady Gminy Szczytniki. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Pan Bogdan
Augustyniak. Rada zapoznała się z informacją o pracy Wójta i poszczególnych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym,
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zapoznawała się z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz odpowiedziami udzielanymi przez Pana Wójta lub jego Zastępcę. W sesji
udział wzięło 15 radnych. Przedmiotem obrad oprócz wprowadzania zmian do budżetu gminy i zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej było:
- wystąpienie Wicestarosty Kaliskiego w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Szczytniki a Powiatem Kaliskim w zakresie
przebudowy dróg. Przewodniczący Rady Gminy powitał przybyłych na sesję: Wicestarostę Kaliskiego Pana Jana Kłysza oraz radnego
do Rady Powiatu Kaliskiego – Członka Zarządu Powiatu Kaliskiego Pana Benedykta Owczarka. Wicestarosta Kaliski Pan Jan Kłysz –
podziękował za umożliwienie mu wzięcia udziału w sesji Rady Gminy, poinformował, że celem jego przybycia jest rozpatrzenie przez
władze gminy propozycji nawiązania współpracy z Powiatem Kaliskim w sprawie przebudowy dróg, zaproponował rozpatrzenie
sprawy zmiany kategorii dróg powiatowych Krowica Zawodnia do granicy Powiatu, Cieszyków – Szczytniki na drogi gminne celem
przejęcia ich przez Gminę Szczytniki, a następnie złożenie przez Gminę wniosku do programu tzw. „schetynówek” gdzie
dofinansowanie wynosi 50% z udziałem w projekcie starostwa na dotychczasowych warunkach tj. 30% i Gminy 20%. Wójt Pan Marek
Albrecht – poinformował, że opowiada się za przejęciem tych dróg przez Gminę, ponieważ Powiat nie ma zamiaru realizować żadnego
projektu na terenie Gminy w 2016 r., ale tylko na czas określony, po realizacji zadania i okresu trwałości projektu drogi muszą się stać
ponownie drogami powiatowymi, tak jak to miało miejsce w przypadku drogi Iwanowice – Zajączki Bankowe. Wicestarosta Pan
Jan Kłysz poinformował, że utrzymanie drogi należy zawsze do jej zarządcy, dotyczy to również zimowego utrzymania, naprawy;
poinformował, że Powiat inwestował w przebudowę dróg powiatowych na terenie tych gmin, które nawiązały współprace w sprawie
ich przebudowy, poinformował także, że nastąpi przebudowa przejazdu kolejowego na drodze powiatowej w miejscowości Radliczyce,
co do natomiast ponownego przekwalifikowania drogi nie może udzielić żadnej gwarancji, iż drogi te już przez następną Radę
zostaną ponownie przyjęte do dróg powiatowych, co do obietnic Starosty podkreślił, iż nie czuje się upoważniony do odpowiedzi na
obietnice Pana Starosty; poinformował, iż obecnie taka forma daje jedyną możliwość na pozyskanie dofinansowania w 2016 r. Wójt
Pan Marek Albrecht podkreślił, iż Gmina Szczytniki też występowała o współpracę w sprawie przebudowy dróg powiatowych
wielokrotnie, ale nie zostało to uwzględnione. Wicestarosta Kaliski Pan Jan Kłysz poinformował, że w 2016 r. być może jakiś mały
odcinek drogi Iwanowice – Zajączki Bankowe uda się pokryć asfaltem, poinformował, że sprawa naprawy dziur w drodze powiatowej
na odcinku Iwanowice – Sobiesęki Drugie do końca asfaltu jest zgłoszona do Zarządu Dróg Powiatowych, w najbliższym czasie
rozpocznie się naprawa dziur; poinformował również, iż Powiat zastanawia się nad kontynuacją projektu ponieważ chce jak najlepiej
przygotować się do nowych naborów na drogi i ogranicza koszty, ale decyzje ostateczne jeszcze nie zapadły. Wobec braku dalszych
uwag w sprawie przebudowy dróg Przewodniczący Rady zwrócił się do Rady o zaopiniowanie propozycji nawiązania współpracy
z Powiatem Kaliskim w zakresie przebudowy dróg powiatowych Krowica Zawodnia do granicy powiatu oraz na odcinku Cieszyków Szczytniki – przekwalifikowania ich na drogi powiatowe, przejęcia ich przez Gminę na czas określony i złożenia przez Gminę wniosku
o dofinansowanie z programu tzw. „schetynówek” na rok 2016. Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie opowiedziała się za
nawiązaniem współpracy z Powiatem (głosowało 15 radnych). Wicestarosta Pan Jan Kłysz podziękował za umożliwienie mu wzięcia
udziału w sesji, a Przewodniczący Rady i Wójt podziękowali gościom za przybycie na sesję.
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na własność lokali mieszkalnych oraz przynależnych do nich lokali
użytkowych. Przewodniczący Rady Pan Bogdan Augustyniak poinformował, że w związku z przybyciem na sesję mieszkańców
Iwanowic udzieli kolejno głosu w powyższej sprawie: radnemu Panu Piotrowi Zimnemu, przedstawicielowi najemców, sołtysowi
sołectwa Iwanowice, przedstawicielowi mieszkańców miejscowości Iwanowice. Po dyskusji Przewodniczący Rady poinformował,
że sprawa sprzedaży lokali mieszkalnych w domach nauczyciela w miejscowościach Iwanowice i Górki najemcom była omawiana na
posiedzeniach Komisji Rady Gminy, Przewodniczący Komisji zapoznali Radę z wypracowanymi i podjętymi większością głosów
pozytywnymi opiniami w powyższej sprawie. Wobec braku dalszych uwag w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada większością głosów podjęła Uchwałę Nr IX/54/2015 (głosowało
15 radnych, za – 10, przeciw – 2, wstrzymało się - 3);
- informacja w sprawie zgłoszonych kandydatów na ławników - Inspektor Urzędu Gminy Pan Mirosław Kowalski poinformował
Radę, że przed sesją odbyło się posiedzenie Zespołu ds. zespołu do przedstawienia Radzie opinii o zgłoszonych kandydatach na
ławników, wpłynęło jedno zgłoszenie kandydata na ławnika, zgłoszenia dokonała grupa obywateli, zgłoszenie jest kompletne,
kandydat spełnia wymagania ustawowe, zespół wnioskuje do Rady o upoważnienie Przewodniczącego Rady do wystąpienia do
komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu o wydanie informacji nt. kandydata na ławnika, przedstawił Radzie projekt
stanowiska Rady w tej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt stanowiska Rady, w wyniku, którego Rada jednogłośnie zajęła stanowisko w powyższej sprawie (głosowało 15
radnych);
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.- Zastępca
Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił 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 VIII/55/2015 (głosowało 14 radnych);
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczytniki na nieruchomości
stanowiące własność osoby fizycznej. Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił 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 VIII/56/2015 (głosowało 14 radnych);
- podjęcie uchwały w sprawie
„Programu polityki zdrowotnej dot. szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom
pneumokokowym wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Szczytniki na lata 2015-2016” - Zastępca Wójta Pan Dariusz
Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji. Podkreślił, iż jest to
pierwszy program profilaktyczny realizowany przez Gminę. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VIII/57/2015 (głosowało 14 radnych).
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W dniu 17 września 2015 r. r. odbyła się X Sesja Rady Gminy Szczytniki. W sesji udział wzięło 15 radnych, Wójt Pan Marek
Albrecht, Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch. Sesję prowadził Przewodniczący Rady
Pan Bogdan Augustyniak. Rada po przyjęciu porządku posiedzenia, przyjęła z poprawkami protokół z poprzedniej sesji, zapoznała się
z informacją o pracy Wójta, informacją o pracach Komisji Rady, korespondencją w okresie międzysesyjnym – w ramach
korespondencji odczytano pismo Zarządu OSP w Szczytnikach w sprawie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla OSP
w Szczytnikach w związku z możliwością uzyskania dofinansowania w wysokości 85% - koszt po stronie Gminy to kwota od 130
do 150 tys. zł. Radni jednogłośnie zaopiniowali wniosek i zobowiązali Wójta do wyodrębnienia środków w budżecie na 2016 rok,
następnie Radni zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczytniki za I półrocze 2015 i zgłaszali
interpelacje, na które odpowiedzi udzielał Wójt i Zastępca Wójta. Rada podjęła następujące Uchwały:
1. Uchwałę nr IX/60/2015 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach, Rada jednogłośnie
podjęła uchwałę (głosowało 15 radnych);
2. Uchwałę nr IX/61/2015 w sprawie niezaakceptowania kandydata na ławnika sądu rejonowego (6 głosów za i 9 głosów przeciw);
3. Uchwałę nr IX/62/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/120/09 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 lutego 2009 w sprawie
wyrażenia woli utworzenia lokalnej grupy działania do realizacji strategii rozwoju w programie podejścia „Leader” z udziałem Gminy
Szczytniki;
4. Uchwałę nr IX/63/2015 w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych, Rada jednogłośnie podjęła uchwałę (głosowało 15
radnych);
5. Uchwałę nr IX/64/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, Rada jednogłośnie podjęła uchwałę (głosowało 15
radnych).
Następnie Rada podjęła punkt zapytania i wolne wnioski, w których poruszano m.in. kwestie dróg powiatowych i braku realizacji
przez Powiat projektów przebudowy tych dróg. Następnie Wójt złożył oświadczenie w sprawie komentarzy dotyczących
sprzedaży mieszkań komunalnych w miejscowości Górki i Iwanowice. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady
zamknął sesję.

OŚWIADCZENIE WÓJTA W SPRAWIE KOMENTARZY DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI GÓRKI I IWANOWICE
W związku z pojawiającymi się komentarzami w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych w miejscowości Górki i Iwanowice,
poczuwam się do obowiązku, aby przytoczyć najważniejsze fakty.
1) Lokatorzy wymienionych mieszkań komunalnych od dawna składali wnioski do Urzędu Gminy z wolą nabycia tych mieszkań.
W myśl art. 34 ust 1 pkt 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym
i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu (z zastrzeżeniem art. 216a) przysługuje osobie, która spełnia jeden z warunków; w tym m. in.
„jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony”, a więc wszyscy z wnioskujących posiedli takie
prawo nabycia nieruchomości.
2) Rada Gminy Uchwałą z września 2009 r. wyraziła wolę sprzedaży nieruchomości w miejscowości Górki i Iwanowice. Powyższa
uchwała została zaskarżona przez sołtysa Iwanowic do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił niniejszą uchwałę
z powodu błędu prawnego. W uzasadnieniu Sąd podkreślił, iż „ W niniejszej sprawie skarga okazała się zasadna, choć nie z przyczyn
podanych w skardze”, jako przyczynę skargi podano bowiem „sprzeciw społeczny”. Podsumowanie w uzasadnieniu Sądu brzmi
następująco: „Prawidłowo sformułowana uchwała powinna zawierać bowiem stwierdzenie o wyrażeniu zgody na dokonanie takiej
czynności przez wójta, gdyż do tego ograniczają się kompetencje rady gminy w tym zakresie”. Błąd prawny był więc przyczyną
uchylenia Uchwały, a nie „sprzeciw społeczny”.
3) Gmina starała się zadbać, podobnie jak to czyni w przypadku wszystkich innych spraw, także o te budynki, dlatego dokonano m.in.
ocieplenia ścian i położono nową elewację oraz założono przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wszystkie wykonane remonty
wchodziły w zakres wymaganych prac ze strony wynajmującego zgodnie z art. 6a ust 1 i ust 3 Ustawy o ochronie praw lokatorów
(Dz. U. 2001 Nr 71, poz. 733 ze zm.), a więc były obowiązkiem gminy. Koszty remontów przekroczyły wpływy z czynszów. Warto
podkreślić, iż lokatorzy również ponosili koszty związane z utrzymaniem tych nieruchomości, ponieważ traktowali je jak swoje.
4) Utrzymanie lokali mieszkalnych przez gminę w aspekcie ekonomicznym nie jest więc opłacalne; a możliwość podniesienia czynszu
do kwoty opłacalności jest ograniczona przez Ustawę o ochronie praw lokatorów.
5) Art. 68 ust. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami określa, iż w przypadku sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat
nabywający traci prawo do bonifikaty i musi ją zwrócić, czyli można domniemywać, iż mieszkanie z pewnością pozostanie w rękach
nabywającego przez wskazany w ustawie okres czasu.
6) Pomimo różnych opinii, wielokrotne pisma lokatorów z prośbą o wykup nieruchomości nie mogły być ignorowane i musiały być
w końcu rozstrzygnięte. Decyzje w tym zakresie podejmuje zawsze Rada Gminy, która reprezentując swoich wyborców, upoważnia
Wójta do podjęcia określonych działań w przedmiotowej sprawie.
7) W okresie mojej kadencji została dokonana komunalizacja tylko centrum miejscowości Iwanowic i tylko dzięki temu była możliwa
realizacja rewitalizacji parku z dopłatą ze środków Unii Europejskiej, i budowa drogi za pawilonami. W planach jest remont
chodników przy bibliotece i za pawilonem oraz położenie nakładki na drodze koło biblioteki. Realizacja projektu ze względu na
wysokie koszty jest uwarunkowana pozyskaniem środków europejskich w ramach PROW z tzw. „Odnowy”. Na sesji w dniu
29.06.2015 r. została podjęta uchwała o wyodrębnienie środków w budżecie na projekt. W roku 2014 Rada Gminy – jednogłośnie
przyjęła Plan Rozwoju Gminy, w którym Karta Projektu 3.1.3. zgłoszona przez Radnego z Iwanowic, zawiera zadanie pod nazwą:
„pomoc instytucjonalna zmierzająca do przejęcia terenów do zasobów gminy”. W związku z tym zapisem pracownicy Urzędu wszczęli
postępowanie przed Wojewodą o komunalizację działek tzw. wspólnoty. Celem ich przejęcia było zagospodarowanie terenu boiska na
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Krzywdzie pod boisko i ewentualną budowę zbiornika retencyjnego, natomiast pozostałe grunty zostałyby przeznaczone do sprzedaży
w trybie tylko i wyłącznie przetargowym w postaci działek budowlanych, terenu inwestycyjnego lub gruntu rolnego.
8) Kolejna sprawa to remont budynku „starej gminy” - zgłoszony jako fiszka projektowa w ramach zadania: zachowanie dziedzictwa
kulturowego przy projektach zgłaszanych do ZIT, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej,
której jesteśmy członkiem; pomimo, że biegły określił koszty remontu na wyższe niż budowę od podstaw nowego budynku.
9) Pragnę ponownie podkreślić fakt, iż tylko dzięki staraniom Gminy i pozyskaniu środków zewnętrznych możliwe były liczne
inwestycje, w tym na terenie Iwanowic i okolic tej miejscowości takie jak: rewitalizacja parku, budowa drogi osiedlowej, budowa
parkingu przed cmentarzem, remont budynku biblioteki, nowa nawierzchnia na drodze Iwanowice – Niemiecka Wieś, nawierzchnia
asfaltowa na drodze powiatowej od strony Iwanowic w kierunku Zajączek Bankowych (dofinansowana przez Gminę w kwocie 100 tys.
zł), nakładka asfaltowa i chodnik przy drodze powiatowej z Iwanowic do Szczytnik (dofinansowane przez Gminę w kwocie 175 tys.
zł), droga za pawilonem w centrum z nakładką do powiatówki, termomodernizacja budynku ZS w Iwanowicach, boisko ze sztuczną
nawierzchnią do koszykówki i siatkówki, utwardzenie asfaltem wjazdów do szkoły, a w ostatnim okresie przydomowe oczyszczalnie
w Zespole Szkół i budynku ośrodka zdrowia, remont korytarzy - górnego i dolnego w Gimnazjum, renowacja studni w hydroforni,
zakup samochodu dla OSP, wyodrębnienie w budżecie środków na funkcjonowanie Orkiestry Dętej przy OSP, budowa parkingu przy
przedszkolu. Zlecono także wykonanie projektu na remont strażnicy OSP w Iwanowicach, poza tym przygotowywany jest również
projekt przebudowy drogi Główczyn – Iwanowice oraz przebudowy odcinka od drogi krajowej przez Chojno do Iwanowic w celu
pozyskania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rada Gminy przyjęła program przebudowy dróg na lata
2015-2018, w ramach którego planowane jest dokończenie drogi na Strużce, przebudowa dróg Iwanowice – Borek i w stronę
do miejscowości Daniel od drogi powiatowej koło sołtysa Iwanowic II.
WNIOSKI:
 Każdy ma prawo do wyrażania swoich opinii, nikt jednak nie jest uprawniony do zniesławiania innych, przekręcania faktów
i dowolnej interpretacji podjętych działań (ani na łamach prasy, ani w codziennej współpracy).
 Każde działanie musi odbywać się w granicach prawa, niezależnie od naszych tzw. dobrych chęci czy opinii.
 Pragnę podkreślić, iż w swoich działaniach zawsze kieruję się priorytetami jakimi są dla mnie rzetelność i uczciwość; a więc
zarówno jako Wójt i jako osoba prywatna – przekazuję wyłącznie to, co jest prawdą.
 Apeluję o rzetelne, zgodne z prawdziwymi faktami, przekazywanie informacji mieszkańcom; do czego zobowiązany jest
szczególnie radny i sołtys danego terenu – z racji pełnionej funkcji społecznej.
 Podejmowanie kolejnych działań uwarunkowane jest dobrą współpracą pomiędzy wszystkimi podmiotami życia społecznego,
czego pozytywnym przykładem może być m. in. postawa jaką zaprezentowali członkowie orkiestry OSP w Iwanowicach
przystępując do realizacji projektu remontu pomieszczenia prób w ramach programu „Pięknieje wielkopolska wieś”, a także
współpraca straży OSP przy utwardzeniu placu przed remizą czy przy zakupie samochodu dla OSP.
/Wójt Marek Albrecht/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Opracowano na podstawie protokołów z sesji, podjętych przez Radę Gminy uchwał oraz uzasadnień do tych uchwał:
VIII - IX sesja - Mirosław Kowalski, X sesja - Dariusz Wawrzyniak)
kwoty mlecznej, która jest dodatkowym obciążeniem dla
gospodarstw produkujących mleko.
ROLNICY „ŻYWIĄ I BRONIĄ“
Dużym problemem staje się handel owocami i warzywami na
„Żywią i bronią“ - pod takimi sztandarami od dziesięcioleci stoją
Kaliskiej Giełdzie. Po towar przyjeżdża coraz mniej kupców.
polscy rolnicy. Polscy rolnicy nigdy nie zawiedli, gdyż nie tylko
Rolnicy często wracają z niesprzedanymi płodami rolnymi do
swoją ciężką pracą zapewniają żywność całemu narodowi, ale
domu. Czym to jest spowodowane? Na pewno zbyt dużą ilością
gdy trzeba własną piersią są gotowi bronić swojej Ojczyzny. To
supermarketów, które w małym stopniu kupują płody rolne
właśnie w rolniczych rodzinach utrzymywana jest nasza wielka
z naszych gospodarstw, a sprzedają głównie z kraju, z którego
tradycja- patriotyzmu, wiary, modlitwy, ciężkiej pracy.
pochodzi dana sieć handlowa. Tym samym wyeliminowały one
Wszystko to jest dla nas najważniejsze, dzięki temu możemy
wiele sklepów i hurtowni, które kupowały warzywa i owoce na
trwać jako naród.
Kaliskiej Giełdzie. Czy to jest dobra polityka realizowana wobec
W ostatnim czasie świętowaliśmy czas dożynek. Dziękowaliśmy
rolnictwa? Czy to jest sprawiedliwe? Czy polski rolnik musi być
za ciężki trud, za chleb, za wszelkie dobro. Modliliśmy się
gorzej traktowany niż rolnicy z innych krajów? Wielokrotnie
o łaskę na następny rok. Dobrze jednak wiemy jak trudny jest
tutaj na terenie gminy Szczytniki, a także w stolicy, poprzez
obecny rok dla rolników. Susza, która dotknęła nasze
protesty,
dawaliśmy
wyraz
sprzeciwu.
Wielokrotnie
gospodarstwa rolne zniszczyła wiele upraw, obniżyła w bardzo
podkreślaliśmy, że jako rolnicy nie zgadzamy się na to. Także na
dużym stopniu plony zbóż. Ogromny problem mają
posiedzeniach Komisji Rolnictwa Rady Gminy Szczytniki
gospodarstwa zajmujące się produkcją mleka, gdyż powysychały
sprzeciwialiśmy się i stanowczo protestowaliśmy przeciwko
łąki, trawy i zasiewy zielone. Brakuje więc paszy objętościowej.
nadgorliwym kontrolom w gospodarstwach przeprowadzanych
Ucierpiały bardzo plantacje kukurydzy, która służy
przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną i Państwową
do sporządzania kiszonki dla bydła.
Inspekcję Ochrony Roślin, które to kontrole mogą doprowadzić
Rolnicy oczekują dziś pomocy ze strony państwa polskiego.
do zniechęcenia i w konsekwencji zaprzestania produkcji
Straty w skali kraju wyceniane są na miliardy. Wierzymy,
w wielu gospodarstwach.
że straty będą w rzetelny sposób oszacowane, że pomoc będzie
Jednak jako polscy rolnicy, ludzie polskiej wsi musimy
sprawnie rozdzielana i w jak najszybszym tempie dotrze
przetrwać gorsze czasy i musimy dbać i walczyć o nasze prawa
do naszych gospodarstw. Pomoc, gdy dotrze na czas pozwoli
i ustawy. Musimy mieć nadzieję i wiarę w lepsze dni. W tym
choć w minimalnym stopniu odbudować wiele gospodarstw.
miejscu warto przytoczyć słowa Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Na klęskę suszy nakłada się również kara za przekroczenie
wygłoszone podczas tegorocznych dożynek na Jasnej Górze
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„Dziękuję dziś za chleb i trud pracy polskich rolników i ich
rodzin. Ale potrzeba nam w kraju jeszcze jednego - nie tylko,
by ten chleb był, ale by ten chleb był sprawiedliwie rozdzielany.
Dziś tak nie jest i taki jest stan od lat. Spadają na mnie gromy,
ale ja się prawdy nie boję. A prawda jest taka, że wzrasta
produkcja w polskim rolnictwie, ale w tym samym czasie spada
dochód gospodarstw. Czy to jest sprawiedliwe? Czy państwo
polskie spełnia swoje obowiązki wobec tych, którzy żywią
i bronią? Odpowiedź jest jednoznaczna: nie. Jeszcze jako
kandydat zobowiązałem się, że będę walczył o Państwa sprawy.
I będę to czynił, podtrzymuję absolutnie to moje zobowiązanie.
Dziś chcę powiedzieć: Polska może się rozwijać. Na polskiej wsi
musi być zapewniony dobry poziom edukacji, nowoczesność,
tak by młodzi ludzie nie uciekali,by również tam mogli się
realizować“. (Przewodniczący Komisji Rolnictwa Rady Gminy
Szczytniki - Paweł Domagała)

ŻYCZYMY OWOCNEGO ROKU SZKOLNEGO

Na początku sierpnia odebrano drogi o nawierzchni asfaltowej
w miejscowościach Rudunki Szczytnickie o długości 0,670 km
oraz Pośrednik o długości 1,450 km. Całkowity koszt inwestycji
wyniósł 431 261,27 zł. W uroczystym odbiorze dróg poza
Wójtem Gminy Szczytniki Panem Markiem Albrechtem oraz
przedstawicielami Urzędu Gminy uczestniczyli również sołtys,
radny oraz mieszkańcy miejscowości Pośrednik, którzy wyrazili
swoją wdzięczność i złożyli podziękowania władzom Gminy za
zrealizowaną inwestycję.

SUSZA NA TERENIE GMINY SZCZYTNIKI
Na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Instytut
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach prowadzi monitoring suszy rolniczej.
Komunikaty te są podstawą do potwierdzenia ewentualnego
zagrożenia suszą dla poszczególnych upraw na terenie gminy.
Z 2 i 3 raportu Instytutu wynika, że na terenie gminy Szczytniki
zagrożeniem suszy dotknięte zostały uprawy zbóż jarych
i ozimych. W związku z tym rolnicy zgłaszali do Gminnej Komisji
do Szacowania Strat w Rolnictwie wnioski o dokonanie oględzin
w gospodarstwach położonych na terenie gminy Szczytniki
upraw zbóż jarych i ozimych. Wnioski przyjmowano do 20 lipca
2015 r. i złożono ich ponad 200. W związku z dalszym brakiem
opadów deszczu i przedłużającą się suszą, w kolejnych
raportach Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu badawczego w Puławach wykazano,
że suszą są zagrożone kolejne uprawy tj. ziemniaki, kukurydza,
warzywa gruntowe, rośliny strączkowe, krzewy owocowe,
chmiel oraz tytoń. W związku z powyższym Gminna Komisja
Szacowania Strat w Rolnictwie przedłużyła przyjmowanie
wniosków do dnia 4 września 2015 r. Komisja dokonuje
oględzin na terenach upraw dotkniętych suszą i sporządza
protokół, który określi procentowe straty w całym
gospodarstwie rolnym. W celu ustalenia strat w gospodarstwie
do protokołu podaje się wszystkie uprawy roślinne oraz
produkcję zwierzęcą. Wysokość tak opisanych strat nie może
być niższa niż 30%. Protokół ten będzie podstawą o ubieganie
się o dopłatę do oprocentowania kredytów bankowych
udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji
oraz uzyskanie bezpośredniej pomocy finansowej do hektara,
przyznanej przez rząd. (Aneta Nowak)

KOLEJNE INWESTYCJE DROGOWE
W GMINIE SZCZYTNIKI
Na terenie gminy Szczytniki trwają prace inwestycyjne
z zakresu budowy i modernizacji dróg publicznych
planowanych na rok 2015.

W trakcie realizacji jest dwuetapowa budowa drogi
o nawierzchni asfaltowo – kamiennej na odcinku Staw –
Kobylarka o łącznej długości 2,310 km. Koszt zadania to
329 560,05 zł, a termin realizacji inwestycji przewidziany jest do
końca sierpnia. Gmina rozstrzygnęła także przetarg na budowę
dróg w miejscowości Kolonia Marchwacz o długości 0,480 km
i Popów o długości 0,42 km, wkrótce nastąpi podpisanie umowy.
Drogi powinny powstać do połowy września. (UG)

PODZIĘKOWANIE ZA DROGĘ
Mieszkańcy msc. Pośrednik, Sobiesęki, Guzdek serdecznie
dziękują Radnym Rady Gminy Szczytniki, Wójtowi Gminy
Szczytniki, Zastępcy Wójta Gminy oraz Wszystkim
zaangażowanym w budowę drogi gminnej w naszej
miejscowości. Wybudowanie - tak długo oczekiwanej przez
nas drogi - przyczyniło się do poprawy naszego codziennego
życia dorosłych i dzieci, a przede wszystkim do skrócenia
przejazdu do pobliskich Godziesz i do Kalisza.
Jesteśmy bardzo wdzięczni i zadowoleni z Państwa decyzji
w sprawie przebudowy drogi. Jeszcze raz bardzo
dziękujemy!
W imieniu Mieszkańców
Marek Siewieja i Stanisław Szyszkiewicz

BUDOWA PRZYDOMOWYCH
BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY SZCZYTNIKI
Gmina Szczytniki informuje, że w miesiącu sierpniu została
zakończona realizacja inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury
wodno-ściekowej
poprzez
budowę
przydomowych
biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Szczytniki”.
Inwestycja
polegała
na
budowie
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137 przydomowych oczyszczalni ścieków. 127 oczyszczalni
powstało
na
terenach
prywatnych
nieruchomości
mieszkańców gminy, natomiast 10 na terenach, na których są
zlokalizowane
budynki
użyteczności
publicznej.
Do wybudowanych oczyszczalni zostały podłączone Zespoły
Szkół: w Iwanowicach, Marchwaczu, Radliczycach, Stawie,
filii Zespołu Szkół w Iwanowicach w msc. Sobiesęki Drugie,
filii Zespołu Szkół w Szczytnikach w msc. Pośrednik, Dom
Nauczyciela w msc. Górki, Dom Nauczyciela w msc.
Iwanowice ul. Zamkowa, Biblioteka oraz Ośrodek Zdrowia
w msc. Iwanowice. Na wykonanie prac związanych
z budową oczyszczalni przeprowadzono postępowanie
przetargowe, w wyniku czego wyłoniono wykonawcę:
Konsorcjum firm Terracon-pol sp. z o.o., ul. Opolska 77, 47 300 Krapkowice (Lider), Chemix Maciej Maciejewski Jasin, ul.
Rabowicka 39 C/1, 62 - 020 Swarzędz (Partner). W dniu
04.12.2014 r., podpisano umowę na wykonanie ww. zadania.
Koszt całego przedsięwzięcia - łącznie z przygotowaniem
inwestycji, robotami budowlano-montażowymi, nadzorem
inwestorskim - stanowi kwotę 2.298.402,90 zł.
Na realizację zadania gminie Szczytniki udało się pozyskać
dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie
1.036.583,00 zł oraz pożyczkę ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu w kwocie 1.042.000,00 zł.

ŻYCZYMY OWOCNEGO ROKU SZKOLNEGO

do malowania przez
Urząd
Gminy
Szczytniki udało nam
się pomalować na
nowo
zniszczony
obiekt
w
naszej

miejscowości.
W pierwszym
dniu
został
wykoszony
teren
przylegający
bezpośrednio do przystanku, usunięte zostały pozostałości
starej farby oraz zagruntowaliśmy ściany. W drugim dniu
ściany przystanku zostały pomalowane w ilości dwóch
warstw w kolorze krzemień. Całość prac przygotowawczych
oraz malarskich wykonała młodzież naszej oraz sąsiednich
miejscowości.
Serdeczne podziękowania składam: Patrykowi Wosiek,
Mateuszowi Łuczak, Adamowi Szydzisz, Błażejowi
Tomczyk, Michałowi Dusza oraz Roksanie Janiak i Anecie
Wrzesińskiej za ciężką i staranną pracę, którą wykonaliśmy.
Dzięki naszej inicjatywie poprawiła się estetyka naszej
miejscowości.
Sołtys wsi Mroczki Wielkie – Krzysztof Nawrocki

PODZIĘKOWANIE ZA SPOŁECZNE
ZAANGAŻOWANIE

Dzięki realizacji tej inwestycji procent skanalizowania
gminy wzrósł z 17% do 24, 6 % .
W związku z rozpoczęciem eksploatacji wybudowanych
oczyszczalni zwracamy się z prośbą do użytkowników
o informacje na temat ich funkcjonowania pod nr tel.
62 76 25 001 wew. 37. (Aneta Nowak)

PODZIĘKOWANIE
W dniach od 27.08. do 28.08.2015 r. w godzinach
popołudniowych miała miejsce akcja odnowienia przystanku
autobusowego w miejscowości Mroczki Wielkie.

Dzięki sfinansowaniu zakupu farby do powierzchni
fasadowych oraz narzędzi w postaci wałków i pędzli

W tym roku uczniowie mieszkający w Marchwaczu
dotarli bezpiecznie do szkoły na rozpoczęcie roku
szkolnego. Wszystko za sprawą wyremontowanego
i odnowionego mostka na rzece Trojanówce. Zły stan
techniczny kładki sprawiał, że droga do szkoły była „torem
z przeszkodami”, a rodzice już od dawna obawiali się, czy
ich dzieci skutecznie dotrą na lekcje.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i determinacji pani
sołtys Janiny Kwaśniewskiej przeprowadzona została
podczas wakacji społeczna akcja naprawy mostka
i uporządkowania terenu. Stare, spróchniałe deski
wymieniono na nowe akacjowe, zmieniono zniszczoną
siatkę, wzmocniono i pomalowano metalową konstrukcję.
Fundusze na zakup materiałów pochodziły ze zbiórki
pieniężnej przeprowadzonej wśród rodziców dzieci
uczęszczających do szkoły, a także wśród mieszkańców
Marchwacza i okolic. Na szczególne wyróżnienie zasługuje
ofiarność państwa Korneli i Jarosława Jangasów
z miejscowości Grab.
Wszystkie prace montażowe i porządkowe również
zostały wykonane społecznie. Własny czas i siły
zaangażowali w przedsięwzięcie panowie: Piotr Górecki,
Andrzej Chojnacki, Andrzej Dzieran, Zbigniew Nosal,
Robert Kurowski, Łukasz Szarzała, Jan Hofman, Piotr
Woźniak, Kazimierz Jaśkiewicz, Krzysztof Skrabuła,
Sebastian Szarzała, Marian Kasprzak i Jan Skopiec.
Wszystkim osobom, które finansowo, bądź własną pracą
wsparły tę społeczną inicjatywę składamy serdeczne
podziękowania.
Radna Rady Gminy i Rada Sołecka Marchwacza
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BEZPŁATNE SZCZEPIENIA DLA DZIECI
URODZONYCH W 2012 ROKU
Według
Światowej
Organizacji
Zdrowia
zakażenia
pneumokokami są obecnie jedną z ogólnych przyczyn
zachorowań i przypadków śmierci dzieci na świecie a wzrost
zakażeń wywołanych tą bardzo niebezpieczną bakterią wciąż
postępuje. Szczepienia odpowiednimi szczepionkami są jedyną
skuteczną ochroną, ograniczającą liczbę najcięższych postaci
choroby pneumokokowej, takich jak sepsa czy zapalenie opon
mózgowych.
Mimo, że WHO zaleca, aby szczepionka przeciwko
pneumokokom znalazła się w kalendarzu szczepień
obowiązkowych, w Polsce wciąż nie jest ujęta w tym
zestawieniu. Dodatkowo dla wielu stanowi ona spory wydatek,
w związku z czym rodzice często – chcąc nie chcąc- rezygnują
ze szczepienia, które nie jest dla ich pociech obligatoryjne.
Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym Gmina Szczytniki
postanowiła przystąpić do realizacji programu profilaktycznego
przeciwko zakażeniom wywołanym wspomnianą bakterią.
Dzięki zatwierdzeniu tego projektu na sesji w dniu 31 lipca
2015 r. wszystkie dzieci z terenu gminy urodzone w 2012 roku
będą mogły z takich szczepień skorzystać bezpłatnie do końca
bieżącego roku.
Do programu zostanie zaproszonych 82 z 94 dwulatków
zameldowanych na terenie gminy, jeśli tylko ich rodzice wyrażą
zgodę, a oni sami przejdą kwalifikujące badanie lekarskie.
Według kartotek 12 maluchów urodzonych w 2012 roku zostało
już zaszczepionych. Jest to zaledwie 13% dzieci urodzonych
w tym okresie, co pokazuje wagę inicjatywy samorządu,
stawiającego sobie za cel nie tylko profilaktykę szczepionkową,
ale i edukację społeczną, która ma przyczynić się do wzrostu
świadomości na temat zagrożeń wywołanych pneumokokami.
Na realizację programu gmina przeznaczyła blisko 25 tys. zł.
Program szczepień rusza od 01 października br. i będzie
realizowany przez Ośrodek Zdrowia „Medycyna Rodzinna” sp.
z o. o. (UG)

WYDARZENIA
OBJAZD DOŻYNKOWY
W kolejnym Dożynkowym Objeździe Powiatu Kaliskiego
nie zabrakło również reprezentantów
naszej gminy –
wytrwałych cyklistów, a także Wójta Gminy Szczytniki Pana
Marka Albrechta. Tegoroczne warunki pogodowe, które nie
były sprzyjające – niska temperatura, wiatr i deszcz; nie
zniechęciły jednak licznych uczestników. Do pokonania
wyznaczono trasę o długości 168 km wokół powiatu –
po terenach wszystkich gmin powiatu. Wszystkim
uczestnikom tej trudnej wyprawy rowerowej należą się
wielkie wyrazy uznania! (Redakcja)

ŻYCZYMY OWOCNEGO ROKU SZKOLNEGO

pogodą,
uroczystości
spotkały
się
z ogromnym
zainteresowaniem społeczeństwa
gminy
Szczytniki, jak
również mieszkańców gmin sąsiednich. Święto plonów
rozpoczęło się od uroczystej Mszy Dożynkowej w kościele Św.
Mikołaja w Stawie odprawionej przez proboszcza parafii ks.
Kanonika Mariana Niemiera. Wśród uczestników Mszy znalazła
się rekordowa w tym roku grupa ponad 30 delegacji z chlebami
dożynkowymi, wieńcami i darami. Po Mszy wszyscy uczestnicy
w „konwoju dożynkowym” prowadzonym przez tradycyjny
wóz dożynkowy przygotowany przez sołectwo Niemiecka Wieś
- przejechali pod remizę OSP w Szczytnikach, gdzie na boisku
odbył się obrzęd dożynkowy i część artystyczno-biesiadna
dożynek. Obrzęd dożynkowy prowadziła Kapela Złote Kłosy
i zespół taneczny EXPLOZJA z GOK-u. Zgromadzona
publiczność mogła podziwiać trzy wieńce dożynkowe. Pierwszy
przygotowały sołectwa: Staw, Tymieniec, Gorzuchy, KościanyLipka, Cieszyków i Mroczki Wielkie oraz GOK w Szczytnikach,
drugi to wieniec dożynek parafialnych w Szczytnikach
przygotowany przez sołectwo Popów, a trzeci wieniec dożynek
parafialnych w Iwanowicach przygotowany przez sołectwo
Niemiecka Wieś.

Następnie gospodarz uroczystości Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht - w obecności Przewodniczącego Rady Gminy
Bogdana Augustyniaka
- przyjął chleby od delegacji
Ogrodników Gminy Szczytniki i delegacji sołectw: Borek,
Cieszyków, Kościany Lipka, Staw, Główczyn, Gorzuchy,
Guzdek-Daniel, Iwanowice, Iwanowice Drugie, Krowica Pusta,
Krowica Zawodnia, Kuczewola, Marchwacz, Marchwacz
Kolonia, Marcjanów, Mroczki Wielkie, Murowaniec, Niemiecka
Wieś, Popów, Pośrednik, Radliczyce, Sobiesęki Pierwsze,
Sobiesęki Drugie Sobiesęki Trzecie, Szczytniki, Trzęsów
i Tymieniec. Chleb dożynkowy przekazali także na ręce Wójta Starościna Dożynek Agnieszka Greber z Mroczek Wielkich
i Starosta Dożynek Andrzej Michałkiewicz ze Stawu tradycyjnie
prosząc, by był on sprawiedliwie i mądrze dzielony.

DOŻYNKI GMINNO – PARAFIALNE
W słoneczną niedzielę 13 września odbyły się w Szczytnikach
tradycyjne Dożynki Gminno- Parafialne, w tym roku w Parafii
w Stawie. Poza słoneczną, doskonałą na imprezę plenerową

Wójt Gminy Marek Albrecht dziękując za chleb, wspomniał
o trudach pracy rolnika, zwłaszcza, gdy tej pracy towarzyszy
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susza, taka jaką mieliśmy w tym roku. Przypomniał także
najważniejsze ostatnie inwestycje w gminie i określił plany na
przyszłość licząc także na owocną współpracę z Województwem
Wielkopolskim i Starostwem Powiatowym. Oczekiwania
te potwierdzali
w
swoim
przemówieniach
również
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego, tj. członek zarządu Marzena Wodzińska
i radny Jan Mosiński, a także zabierający głos przedstawiciele
władz powiatu na czele ze Starostą Krzysztofem Nosalem.
Gospodarze uroczystości i zgromadzeni na placu przyjęli także
podziękowania za zaproszenia i gratulacje udanej imprezy
od parlamentarzystów w osobach senatora Witolda Sitarza
i posłów Leszka Aleksandrzaka i Józefa Rackiego. Nie zabrakło
również gości z sąsiednich gmin: z Opatówka sekretarza gminy
Krzysztofa Dziedzica i Przewodniczącego Rady Pawła
Bąkowskiego oraz z gminy Brzeziny Wójta Krzysztofa
Niedźwieckiego,
Z-cy
Wójta
Zbigniewa
Słodowego
i Przewodniczącego Rady Karola Bakacza.
Święto Plonów to doskonała okazja do publicznego wręczenia
odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”, którą w tym
roku na scenie w Szczytnikach otrzymali: Panie Ewa
Militowska i Elżbieta Filipiak oraz Panowie Tadeusz
Buchwald,
Andrzej Michałkiewicz, Andrzej Wojtczak,
Ryszard Grandyberg, Artur Kłysz, Henryk Zimny.
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Lipińską, Milenę Drewniak, Annę Płóciennik i Patrycję
Łukacką. Po 18.00 przyszła pora na występ zaproszonej
gwiazdy, którą w tym roku był legendarny wokalista Budki
Suflera Felicjan Andrzejczak z zespołem. Koncert zgromadził
tłumy wielbicieli dobrej, polskiej muzyki wypełniając całą
przestrzeń boiska sportowego.

Publiczność mogła przypomnieć sobie niezapomniane przeboje
z repertuaru
Budki Suflera i solowych płyt Felicjana
Andrzejczaka, panowie podziwiać piękną basistkę zespołu,
a panie niezwykle żywiołowego gitarzystę grupy. Całości
zabawy dopełniła biesiada muzyczna w wykonaniu Kapeli
DYSONANS.
Oczywiście
uroczystości
dożynkowe
nie odbyłyby się gdyby nie pomoc w przygotowaniu oraz
podczas uroczystości strażaków z OSP w Szczytnikach, pomoc
w organizacji parkingów strażaków z OSP w Stawie i Krowicy
Zawodniej, Pań z KGW w Kuczewoli w przygotowaniu
poczęstunku
oraz
oczywiście
sponsorów
Dożynek.
(Mariusz Janiak)

WYSTĄPIENIE WÓJTA NA DOŻYNKACH
I PODZIĘKOWANIE ZA POMOC
W ORGANIZACJI WYDARZENIA

Była to także okazja do wyróżnienia najlepszych sportowców
wśród młodzieży szkolnej gminy Szczytniki, a znaleźli się wśród
nich: z ZS w Iwanowicach: Magdalena Pejaś (7 medali),
Karolina Cierniak (7 medali) Aleksandra Gibus (5 medali),
Sebastian Kusz (6 medali), Konrad Trzęsowski (7 medali)
Dawid Przepiórka (5 medali), Norbert Kusz (5 medali),
Dawid Flak (6 medali); a z ZS w Stawie: Klaudia
Augustyniak (rekordzistka gminna 11 medali mistrzostw
powiatu, rejonu i udział w finale wojewódzkim w Poznaniu)
Olga Furmaniak (9 medali ), Weronika Augustyniak
(7 medali), Anita Powązka (6 medali) oraz Jakub Powązka
(3 medale).
Po części obrzędowej i wręczeniu nagród i odznaczeń uczestnicy
uroczystości mogli skosztować wspaniałości kulinarnych
przygotowanych pięknie na ośmiu biesiadnych stołach. W części
artystycznej tegorocznych uroczystości dożynkowych na scenie
w Szczytnikach mogliśmy podziwiać występ Kapeli ZŁOTE
KŁOSY,
koncert Orkiestry Dętej OSP w Stawie oraz
obchodzącej w tym roku 115 - lecie Orkiestry Dętej OSP
w Iwanowicach z towarzyszeniem zespołu tanecznego
ISKIERKI, śpiewającą młodzież – Magdę Filipiak, Natalię

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, Dostojni Goście!
Witam Wszystkich bardzo serdecznie na kolejnych Dożynkach
Gminno-Parafialnych w Gminie Szczytniki. Tegorocznymi
gospodarzami dożynek jest parafia Staw, a przedstawicielami są:
starościna - pani Agnieszka Greber i starosta - pan Andrzej
Michałkiewicz.
Podczas
dzisiejszej
uroczystości
pragnę
wyrazić
podziękowanie szczególnie Rolnikom - za owoce ciężkiej
pracy, za szacunek dla tradycji, a przede wszystkim
za szacunek dla chleba. Dla każdego rolnika dożynki
to wyjątkowy dzień, to znak, że nadszedł czas zasłużonego
odpoczynku i świętowania po trudach, które w tym roku były
szczególnie dotkliwe ze względu na długotrwałą suszę.
Nie zawsze trud rolników jest należycie doceniany, a przecież
Jan Paweł II często podkreślał, iż praca rolnika jest powołaniem,
gdyż to właśnie dzięki Waszej ciężkiej pracy trafia na nasze
stoły najlepszy na świecie polski chleb. Dzisiaj na moje ręce
złożony został bochen chleba z tegorocznego ziarna. Jak
nakazuje piękna polska tradycja, pragnę podzielić się tym
chlebem z mieszkańcami naszej gminy i przybyłymi do nas
gośćmi.
Uroczystość dożynkowa to także czas podsumowania działań
Gminy, szczególnie w zakresie inwestycji, których kwota
w tym roku przekroczy 4,3 miliona zł. Na ukończeniu
znajduje się największa tegoroczna gminna inwestycja - jaką jest
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach tej
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inwestycji powstało 137 przydomowych oczyszczalni ścieków,
w tym oczyszczalnie przy obiektach użyteczności publicznej;
a łączny ich koszt to prawie 2,3 miliona złotych. Na realizację
tego projektu otrzymaliśmy blisko połowę dofinansowania
z NFOŚ oraz korzystną pożyczkę z WFOŚ. W przygotowaniu
do pozyskania środków w ramach PROW są projekty
na kanalizację w miejscowościach Marcjanów i Korzekwin,
które można podłączyć do oczyszczalni w Popowie. W trakcie
opracowywania
jest
również
projekt
na
wodociąg
w miejscowościach: Pośrednik, Daniel i Guzdek. Ekologia
nieodłącznie związana jest z rolnictwem; szanujmy więc
Ojczystą Ziemię, szanujmy środowisko naturalne, aby mogły
służyć kolejnym pokoleniom!
Trudno nie wspomnieć także o inwestycjach drogowych. W tym
roku nowe nawierzchnie pojawiły się już na drodze Staw –
Kobylarka, Popów, Kolonia Marchwacz i Rudunki Szczytnickie.
Oprócz tego zaplanowana została droga w Szczytnikach
do krajówki i w miejscowości Niemiecka Wieś; a projekt drogi
w Niemieckiej Wsi posłuży do wnioskowania o dofinansowanie
w ramach PROW. Pragnę podkreślić, iż łącznie na 2015 rok
zaplanowano utwardzenie ponad 6 km dróg.
Pozostałe zrealizowane inwestycje to: nowy parking przed
przedszkolem w Iwanowicach, zakończony remont Ośrodka
Zdrowia w Stawie (a dokładnie remont dwóch ostatnich
mieszkań na początku roku), wymiana dachu i elewacji budynku
biblioteki w Iwanowicach; a w tym roku planowany jest jeszcze
remont pomieszczeń w tym budynku.
Gmina realizuje przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców
trzy projekty, które
otrzymały dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska
Wieś”, takie jak: świetlica wiejska w Sobiesękach Trzecich,
remont pomieszczenia Orkiestry OSP w Iwanowicach
i rewitalizacja kapliczki w Popowie, a także rewitalizacja
centrum Stawu. W przygotowaniu są projekty na sale
gimnastyczne przy szkołach w Marchwaczu i Radliczycach;
jednak ich realizacja jest uzależniona od możliwości pozyskania
środków zewnętrznych. Pragniemy wszechstronnej współpracy
w zakresie realizowania inwestycji oraz w każdym wymiarze
społecznym; liczymy na współpracę ze Starostą Kaliskim przy
naprawie dróg powiatowych na terenie gminy, pewne nadzieje
wiążemy także z faktem uczestnictwa gminy w Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej i jej zaangażowaniu w Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne. Poza tym bardzo liczymy na możliwość
pozyskiwania
środków
z Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanego przez pana
Marszałka Krzysztofa Grabowskiego; a także na współpracę
z LGD „Długosz Królewski”, do której należą obecnie cztery
gminy: Brzeziny, Błaszki, Szczytniki i Sieroszewice. Mam więc
głęboką nadzieję, iż współpraca ta będzie się rozwijać z wielkim
rozmachem dla dobra publicznego i na korzyść mieszkańców.
Dziękuję starostom dzisiejszych dożynek pani Agnieszce
Greber i panu Andrzejowi Michałkiewiczowi za to, iż tak
dostojnie poprowadzili dzisiejszy korowód. Dziękuję za
przygotowanie wykwintnych i bogato zastawionych stołów, po
to, aby można było dzisiaj skosztować wielu smacznych potraw
– następującym sołectwom: Sobiesęki Drugie/ Staw,
Cieszyków, Lipka, Kościany/ Iwanowice I, Iwanowice II/
Tymieniec, Mroczki, Gorzuchy/ Szczytniki, Marcjanów,
Popów/ Niemiecka Wieś/ Sobiesęki Trzecie /; a także
Ogrodnikom i Paniom z KGW z Kuczewoli.
Wyrazy podziękowania składam również:
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-Ks. Kanonikowi Marianowi Niemierowi za mszę świętą
dziękczynną,
-dyr. GOK - Mariuszowi Janiakowi za przygotowanie
dzisiejszej uroczystości,
-jednostce OSP Staw, Szczytniki i Krowica Zawodnia - za
zabezpieczenie placu dożynkowego i inne prace na rzecz
dożynek,
-prezesowi gminnemu OSP Zbigniewowi Banasiewiczowi,
-piekarni Staropolskiej z Iwanowic i piekarni Sezam
z Radliczyc za przygotowanie chlebów dożynkowych,
-delegacjom sołectw za udział w ceremonii dożynkowej
i mszy św.,
-mieszkańcom Stawu, Popowa i Niemieckiej Wsi za wieńce
dożynkowe,
-delegacjom sołectw za chleby dożynkowe: Borek,
Cieszyków, Kościany-Lipka, Staw, Główczyn, Gorzuchy,
Guzdek-Daniel, Iwanowice, Iwanowice Drugie, Krowica
Pusta, Krowica Zawodnia, Kuczewola, Marchwacz,
Marchwacz Kolonia, Marcjanów, Mroczki Wielkie,
Murowaniec, Niemiecka Wieś, Popów, Pośrednik,
Radliczyce, Sobiesęki Pierwsze, Sobiesęki Drugie, Sobiesęki
Trzecie, Szczytniki, Tymieniec, Trzęsów oraz delegacja
ogrodników z gminy Szczytniki,
-radnym i sołtysom,
-kapeli ludowej „Złote Kłosy”, kapeli „Dysonans”, orkiestrze
dętej ze Stawu i Iwanowic za oprawę muzyczną,
- młodzieży z ZS w Stawie oraz Wszystkim tym, którzy
zaangażowali się w organizację dzisiejszej uroczystości.
Podziękowanie za szczególną oprawę naszych dożynek kieruję
również do następujących sponsorów:
1. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
w Szczytnikach
2. Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej z Koźminka
3. Spółdzielnia Kółek Rolniczych ze Szczytnik
4. Ośrodek Zdrowia „Medycyna Rodzinna” z Iwanowic
5. PPHU ARKAN Józef Militowski z Iwanowic
6. Piekarnia Staropolska z Iwanowic
7. Piekarnia SEZAM z Radliczyc
8. Terracon-pol Sp. z o.o. z Krapkowic
9. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO z Kalisza
10. PHU Weterynaria Kupaj, Ziółkowski ze Szczytnik
11. Bartoszek i Nowak Spółka jawna ze Szczytnik
12. Usługi Budowlane Józef Biernat z Krowicy Zawodniej
13. PHU JUREX Krzysztof i Wioletta Nowak ze Szczytnik
14. Agencja Ubezpieczeniowa PZU Juszczak i Militowski
15. Ubój i Sprzedaż Drobiu, Sprzedaż Mięsa i Wędlin
Krzysztof Banasiewicz ze Szczytnik
16. Centrum Rolno Ogrodnicze CHOJNACKI z Opatówka
17. Centrum Rolnicze AVENA z Szulca
18. Przedsiębiorstwo RECO Remigiusz Kaźmierczak
z Opatówka
19. PHU Debarko Stacja Paliw LOTOS Agnieszka Kasprzak
z Opatówka
20. PHU MAJA II z Józefowa
21. Sidrog Sp. z o.o. Paweł Mocny z Domaniewa
22. Zakład Usługowo-Produkcyjny ROL-DRÓG Rafał
Świątek z Rajska
23. Pan Wiktor Piętka z Rajska
24. ASBUD Roboty Drogowo-Budowlane Agnieszka Świątek
z Rajska
25. LIDIA Horti Logistic Hurtownia Ogrodnicza z Opatówka
26. F. H. DAWI Elżbieta Szczepaniak z Kuczewoli
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Niech dzisiejsze święto będzie dla wszystkich czasem
prawdziwej radości i satysfakcji! A w hołdzie dla pracy
polskich Rolników – dedykuję słowa wiersza Władysława
Bełzy:
„Ze mgły porannej zabłysnął dzionek,
Już ze snu cała wioska się budzi.
Wdzięczną piosenkę dzwoni skowronek,
Wierny towarzysz wieśniaczych
ludzi.
Poobciążane pługiem i broną,
Poważne wołki ciągną na pole,
A pilny rolnik ręką strudzoną,
Złociste ziarna rzuca na rolę!
O! cześć ci siewco,
bo twego trudu,
Na chleb powszedni
starczy dla ludu!”

ŻYCZYMY OWOCNEGO ROKU SZKOLNEGO

LETNI TURNIEJ W PIŁKĘ NOŻNĄ DRUŻYN
OSP GMINY SZCZYTNIKI
W dniu 22 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, Mroczek Wielkich, 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 10 minut, a na
boisku równocześnie mogło występować sześciu zawodników
w każdej drużynie. Zmiany odbywały się systemem hokejowym.

SZCZĘŚĆ BOŻE!
Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht

GMINNE ZAWODY POŻARNICZE W LIPCE
W dniu 19.07.2015 r. 26 drużyn OSP, w tym 9 żeńskich wzięło
udział w Gminnych Zawodach Sportowo- Pożarniczych jakie
odbyły się w miejscowości Lipka w gminie Szczytniki. Zawody
wygrała drużyna OSP Staw „B” w kat. do lat 16 (żeńska), OSP
Sobiesęki Drugie w kat. do lat 16 (męska), OSP Kuczewola była
najlepsza wśród dorosłych drużyn zarówno kategorii męskiej
jak i żeńskiej.
Gminne zawody pożarnicze w Lipce uroczyście otworzył Wójt
Gminy Szczytniki Marek Albrecht- „życzę sportowej atmosfery
i bezpiecznych zawodów”- mówił do kilkudziesięciu strażaków,
którzy walczyli o puchary dla najlepszych drużyn w czterech
kategoriach. W zawodach wzięły udział reprezentacje
ochotników z Kuczewoli, Iwanowic, Szczytnik, Sobiesęk
Trzecich, Sobiesęk Drugich, Stawu, Mroczek Wielkich, Joanki,
Marcjanowa, Radliczyc i Krowicy Zawodniej. Najbardziej
reprezentowana jednostka to OSP Kuczewola, która wystawiła
5 drużyn i została wyróżniona pucharem przechodnim
Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki za najlepsze
wyszkolenie bojowe. Wręczenia dokonał Bogdan AugustyniakPrzewodniczący RG. Puchary i medale za zdobyte w zawodach
miejsca wręczył Wójt Gminy Szczytniki- Marek Albrecht.
Najlepsze drużyny z gminy (żeńska i męska z OSP Kuczewola)
zakwalifikowały się na Powiatowe Zawody Sportowo –
Pożarnicze. Zawody zorganizowane były w prawidłowy sposób,
i odbyły się w miłej i przede wszystkim sportowej atmosferzepodsumował sędzia główny zwodów mł. kap. Wojciech
Mikucki.
Podczas zawodów nie wpłynęły protesty, a żaden z zawodników
nie uległ wypadkowi. Pogoda sprzyjała rozgrywkom. A na
podsumowanie zmagań każda z drużyn wrzuciła swojego
kapitana do basenów strażackich. Impreza zorganizowana była
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mroczkach Wielkich przy
współudziale Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP
w Szczytnikach na placu przy stawach rybnych i zgromadziła
setki mieszkańców z gminy Szczytniki. Zakończyła się
tradycyjną zabawą taneczną. (Wioletta Przybylska)

Zwyciężyła drużyna z Radliczyc uzyskując 13 pkt (4 zwycięstwa
i jeden remis), drugie miejsce z wynikiem 9 pkt zajęła drużyna
z Kuczewoli, a trzecie miejsce z 8 pkt drużyna ze Szczytnik. Na
czwartym miejscu uplasowała się drużyna z Krowicy
Zawodniej z 7 pkt, następnie drużyna z Iwanowic – 6 pkt. (…)
Najlepszym
zawodnikiem
turnieju
został
Bartek
Leszka z Krowicy Zawodniej - zdobywca 11 goli.
Sędzią głównym był Sławomir Farbicki. Sekretariat zawodów
profesjonalnie prowadziły: Martyna Jakóbczak oraz Oliwia
Woźniak. Sponsorami nagród byli: Pan Marek Albrecht – Wójt
Gminy Szczytniki, Arkadiusz Jakubek – który ufundował
nagrody dla każdej z drużyn oraz Zbigniew Banasiewicz i Jerzy
Majas. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Szczytnikach. (Jerzy Majas)

KULTURA
WYCIECZKOWE LATO SENIORÓW
W tym roku Koło Emerytów i Rencistów pod patronatem
Pani Grażyny Albrecht w Marchwaczu miało prawdziwie
wycieczkowe lato. Seniorzy powitali pierwsze dni lata
spotkaniem z okazji Sobótki. Mimo deszczowej pogody
udało nam się wspaniale bawić i powitać nadchodzące lato.
Piękny wianek uwity przez naszą najstarszą seniorkę dopełnił
tradycji. W dniach 6-7 maja wybraliśmy się na wycieczkę do
Krakowa i Wieliczki. Zabytki dawnej stolicy oraz czar
zabytkowej kopalni soli na długo pozostaną w pamięci
uczestników wyjazdu. 8 lipca udaliśmy się do Nieborowa
i Arkadii. W pierwszej z wymienionych miejscowości
mieliśmy okazję podziwiać jedną z piękniejszych rezydencji
magnackich związanych z rodem Radziwiłłów. Arkadiakraina szczęścia i pokoju- jest jednym z najpiękniejszych
parków w Europie. Powstał on z inicjatywy Heleny
Radziwiłłowej jeszcze w XVIII stuleciu. Wszystkim
polecamy odwiedzenie tych miejsc. (Danuta Świątek)
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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OPOWIADANIE „FALA MORSKA”
Mąż kłóci się z żoną. Ale o co? Bo mieli spędzić wakacje w Las
Palmas de Gran Canaria. Plany się jednak zmieniły.
Ze względów finansowych nie mogą wyruszyć w tę podróż.
Firma męża ma jakieś problemy pieniężne. Skromny budżet nie
pozwolił na egzotyczną podróż. Mąż zaproponował żonie, że
pojadą nad Bałtyk. Prawie jak w Las Palmas. Woda. Plaża.
Słońce. Żona przyzwyczajona do zagranicznych wojaży, nie
może ścierpieć, że plany się zmieniły. Co powie koleżankom,
którym się pochwaliła, że wyjeżdża? Kupiła drogi strój
kąpielowy. Nad byle jaki Bałtyk szkoda go przecież. Mąż mówi
wprost, że nie mają pieniędzy. Żona nie rozumie. Myśli inaczej
niż mąż, innymi kategoriami. Awantura na całego. Okna domu
są otwarte. W oknie pojawia się głowa umorusanego chłopca.
Mały mówi do kłócącej się kobiety: „Proszę pani, ja chcę nad
Bałtyk, nigdy nie byłem tam, bo nie mam pieniędzy, nas –
z rodzicami i rodzeństwem nie stać. Ja nigdy nie byłem nigdzie.
Ciągle tylko podwórko i podwórko. Chciałbym bardzo nad
morze, więc się to marzenie spełni kiedyś może..." Kobieta
krzyknęła na chłopca, że co on jej się wtrąca i podsłuchuje.
Kazała mu zabierać swe brudne ręce z jej białego parapetu.
Zamknęła z trzaskiem okno.
Bo bogaty zamyka się przed biednym. Nie rozumie go. Żyje
w innym, odrealnionym świecie. A najgorzej jest, gdy cierpi
dziecko z biedy. Wtedy czeka się na przypływ nadziei, jakby
na przypływ fali morskiej. (Monika Borkowska)

ŻYCZYMY OWOCNEGO ROKU SZKOLNEGO

wracać i jak tylko to możliwe – zadośćuczynić skrzywdzonej
osobie. A co, jeśli ktoś powie, ja jestem niewierzący. Pewien
znajomy kapłan dał mi kiedyś dobrą radę, którą mogą stosować
zarówno wierzący jak i niewierzący. Przede wszystkim nigdy nie
szukać usprawiedliwienia dla uczucia zazdrości, bo to nic nie da.
Starać się spojrzeć na siebie w prawdziwym świetle po to, aby
potrafić zapobiec swoim złym czynom wynikającym z zazdrości
i nie krzywdzić innych. Każdy jest w stanie spróbować powiedzieć
drugiej osobie miłe zdanie, pochwałę. Po prostu można kogoś za coś
pochwalić. Oczywiście - to nie ma mieć znamion kłamstwa czy
obłudy, ale chodzi o pozytywne spojrzenie na drugą osobę.
W każdym z nas jest coś dobrego, za co można usłyszeć miłe słowo.
Spróbuj szczerze powiedzieć komuś coś dobrego. Tym pomożesz
nie tylko sobie, ale także innym. (ks.Paweł Nasiadek)

SPORT
OBÓZ SPORTOWY W ZAKOPANEM
Dziesięciodniowy letni obóz sportowy KS ZIĘTEK Team odbył
się w dniach 17-27.08.2015 r. w Zakopanem. Na zgrupowaniu
KS ZIĘTEK Team sekcję Szczytniki reprezentowali brązowi
medaliści Mistrzostw Polski Kickboxingu Kadet Młodszy
w formule light contact z roku 2014 i 2015 Norbert (rocznik
2002) i Sebastian Kusz (rocznik 2003). Celem wyjazdu było
przygotowanie kondycyjne i siłowe zawodników.

CZY ZAZDROŚĆ MOŻE BYĆ
USPRAWIEDLIWIENIEM?
Wielu z nas, jeśli nie wszyscy, doświadczyło kiedyś w swoim życiu
uczucia zazdrości. Można zazdrościć komuś tego, że jest zdolny,
mądry, odnosi sukcesy. Można zazdrościć tego, że ktoś jest ładny,
życzliwy, pracowity, przyciąga uwagę innych, jest lubianą osobą.
Można także zazdrościć innym pieniędzy, ładnego domu
czy stanowiska w pracy. Jeśli na samym uczuciu zazdrości
poprzestajemy, to jeszcze nic strasznego się nie dzieje. Sytuacja
zaczyna się komplikować wtedy, kiedy z powodu żywionego
uczucia zazdrości wobec drugiej osoby zaczynamy jej to
okazywać i zaczynamy jej szkodzić. W jaki sposób? Na przykład
nie odzywając się do wspomnianej osoby, celowo sprawiając jej
przykrość. Czasem może być tak, że uczucie zazdrości będzie
potęgowane gniewem i zacznie się obmawianie innych, sianie
plotek, oszczerstw. Psychologia takie zachowanie określa mianem
słodkie cytryny, kwaśne winogrona. Co to oznacza? Jeśli nie mogę
czegoś zdobyć, czegoś mieć. Jeśli nie mogę być taki jak inni, to
muszę sobie to obrzydzić. Wmówić sobie i pozostałym osobom, że
to wcale nie jest dobre, że tego nie potrzebuję. Nieopanowana
zazdrość, a w dodatku przez nas samych usprawiedliwiona może nas popchnąć do popełnienia niechcianego czynu. Jakiego
czynu? Uszkodzenia przedmiotu, którego zazdrościmy, kradzieży,
czasem można coś schować tak, by nikt się z niego nie cieszył;
siania krzywdzących opinii i pomówień o kimś, gdyż wiadomo, że
z tego zawsze coś pozostanie w środowisku; pisania donosów
i anonimów, stosowania agresji. Widzimy zatem, że uczucie
zazdrości nie jest czymś dobrym, i wcale nie pomaga nam
w życiu, a wręcz przeciwnie odbiera nam radość i szczęście
życia. Co w takiej sytuacji robić? Dla ludzi wierzących jest
rozwiązanie. Pójść do spowiedzi, wyznać swój grzech, bo przecież
zazdrość to jeden z grzechów głównych, i starać się do niego nie

Ćwiczenia siłowe polegały na pokonywaniu ciężaru ciała
swojego lub też partnera współćwiczącego.

Zawodnicy czterokrotnie wychodzili w góry: do Czarnego
Stawu, Kasprowy z pomiarem czasu, Giewont, Kopa
Kondracka- najwyższa góra, na jaką wchodzili zawodnicy.
W pozostałych zajęciach uzupełniających zawodnicy ćwiczyli
technikę bokserską. (Mariusz Ziętek)
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SPORT SZKOLNY

OŚWIATA

NAJLEPSI SPORTOWCY W ROKU SZKOLNYM
2014/2015 W ZESPOŁACH SZKÓŁ

SZKOLNE WYSTĘPY ARTYSTYCZNE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W IWANO WICACH

Magdalena Pejaś / Karolina Cierniak

Aleksandra Gibus /Sebastian Kusz

Konrad Trzęsowski/ Dawid Przepiórka

Norbert Kusz / Dawid Flak
ZESPÓŁ SZKÓŁ W STAWI E

Klaudia Augustyniak / Olga Furmaniak

Weronika Augustyniak / Anita Powązka

Jakub Powązka
ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZCZY TNIKACH

Justyna Kuświk / Wiktor Leszka

Jonatan Celer /Norbert Bednarek
ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARCH WACZU

Michał Wójtowicz / Maciej Wójtowicz

Kacper Szarzała / Agnieszka Łańduch

Emil Grudziecki / Wojciech Pietrzykowski

Arkadiusz Sobczyński
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADLI CZYCACH

Aleksandra Tomczyk / Małgorzata Juszczak

Natalia Kubczak
(opracowano na podstawie informacji z Zespołów Szkół)

ZAWODY DRUŻYNOWE NA ROLCE
KOLARSKIEJ
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Iwanowicach w roku
szkolnym 2014/2015 okazali się najlepsi w zawodach
drużynowych w rolce kolarskiej o Puchar Starosty Kaliskiego.
W dniu 6 czerwca na Stadionie Miejskim w Stawiszynie
rozegrane zostały zawody drużynowe na rolce kolarskiej
o Puchar Starosty Kaliskiego.

W maju w Zespole Szkół w Stawie odbyła się premiera
spektaklu pt. „Życie?”. Sztukę tę wystawił zespół Zaj-Art 4,
który składa się w całości ze wszystkich uczniów klasy III
gimnazjum. Młodzi aktorzy przez cały rok szkolny uczęszczali
na lekcje zajęć artystycznych i przygotowywali się do występu,
który był kulminacją tych starań. Młodzież sama napisała sztukę,
a o ich edukację teatralną dbał pan Rafał Paczkowski, który
także wyreżyserował spektakl. Efekty ciężkiej pracy były
świetnie widoczne na premierze. Licznie zebrana publiczność
gromkimi brawami nagrodziła trupę teatralną. Zaj-Art 4 wystąpił
także ze swoim spektaklem na Wieczorze Tańca i Teatru
w Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu, gdzie także
zgotowano mu świetne przyjęcie. Zespół zebrał bardzo
pochlebne opinie i recenzje. (Rafał Paczkowski)

BIOGRAM OPRACOWANY PRZEZ UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IWANOWICACH
Uroczysta
Gala
podsumowująca
projekt
„„e-Szkoła
Wielkopolska Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”
odbyła się 23 czerwca 2015 roku w Centrum KongresowoDydaktycznym Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu. Projekt realizowany był przez uczniów z 226 szkół
wielkopolskich, w efekcie którego opracowano encyklopedię
zawierającą 1806 biogramów lokalnych bohaterów. Rada
Naukowa Projektu – pod przewodnictwem profesora Waldemara
Łazugi – wybrała dziesięć biogramów i nadała im wyróżnienia.
Wśród wyróżnionych znalazła się sześcioosobowa grupa
uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Augustyna Kordeckiego
w Iwanowicach w składzie: Aleksandra Gibus, Aleksandra
Krupczyńska, Katarzyna Strzelczyk, Oliwia Banach,
Gabriela Felińska, Magdalena Pejaś. Zespół pod opieką
mgr Renaty Janickiej- Szcześniak opracował biogram Pani
Stanisławy Mikołajczyk -zasłużonej lokalnej działaczki
społecznej i kierowniczki przedszkola.
W obecności zaproszonych na Galę gości z powiatu kaliskiego:
Pana Starosty- Krzysztofa Nosala, Dyrektora Zespołu Szkół
w Iwanowicach- mgr Janiny Nowak oraz męża bohaterki- Pana
Mieczysława Mikołajczyka dzieci odebrały wspaniałe nagrody
rzeczowe oraz dyplom dla szkoły. Wyróżnienia otrzymały
również uczennice: Karolina Cierniak i Marita Michalskafinalistki
wielkopolskiej gry edukacyjnej. Encyklopedię,
w której został zamieszczony wyróżniony biogram można
przeglądać na stronie www.encyklopediawielkopolan.pl
(Renata Janicka – Szcześniak)

PODZIĘKOWANIE ZA POMOC

Gminę Szczytniki reprezentowała drużyna Szkoły
Podstawowej w Iwanowicach w składzie: Karolina
Cierniak, Magdalena Pejaś, Bogumił Kowalski, Sebastian
Kusz i Dawid Przepiórka. Młodzi amatorzy kolarstwa nie
zawiedli - wygrywając pewnie z zawodnikami drużyn
ze Stawiszyna, Jankowa Drugiego oraz drużyną klubu
kolarskiego z Godziesz. (Renata Janicka- Szcześniak)

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim
jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II
Społeczność Zespołu Szkół w Iwanowicach składa serdeczne
podziękowania wszystkim, którzy pomogli w organizacji
XIII Zjazdu Szkół Rodziny im. Jana Pawła II Diecezji
Kaliskiej, który odbył się w maju 2015 roku w Iwanowicach.
Oto nasi dobroczyńcy: Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek
Albrecht, Prezes GS w Szczytnikach Pan Jan Wawrzyniak,
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Prezes Banku Spółdzielczego w Szczytnikach, Pan Benedykt
Owczarek, Państwo Elżbieta i Józef Militowscy, Pan Leszek
Jamszoł, Pani Wiesława Andrzejak, Pan Julian Jaszek,
Państwo Renata i Karol Józefiakowie, Państwo Renata
i Karol Ruszczakowie, Państwo Danuta i Jan Nowakowie,
Pan Dawid Przybył, Pani Agnieszka Mrowińska, Pan
Tomasz Leszka, Pani Krystyna Gięda - ,,Raczek”, Cukiernia
Mencel, Pan Dariusz Szuleta, Pan Jarosław Wąsik, Pan
Tomasz Kusz, Państwo Bogumiła i Bogusław Jankowscy,
Pan Marcin Marchwacki, Pani Justyna Kmieć, Pani Beata
Kucharska, Pan Jarosław Cierniak, Ks. Kanonik Paweł
Jabłoński,
Pani
Patrycja
Zimna,
Dyrektor
ZS w Szczytnikach Pani Anna Przybylska, Oddział Caritas
w Kaliszu, Orkiestra OSP Iwanowice, Pan Włodzimierz
Tomczyk, OSP Iwanowice, Firma kateringowa ,,Arka”
ze Smaszkowa. Dziękujemy za wsparcie i pomoc!

NAJMŁODSI CZYTELNICY
„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka to
świątynia jego myśli”, takie hasło towarzyszyło przez cały
rok szkolny dzieciom z przedszkola „Tęcza” w Szczytnikach
i z oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Szczytnikach
podczas odwiedzin w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Celem tych spotkań było rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań
czytelniczych, przysposobienie czytelnicze, przygotowujące dzieci
do samodzielnego korzystania z biblioteki i jej zasobów. Zapoznały
się z warunkami zapisu i korzystania z biblioteki oraz zasadami
zachowania się w bibliotece. Podczas lekcji bibliotecznych dzieci
poznały twórczość poetów i pisarzy dla dzieci oraz wysłuchały
wybranych pozycji literatury dziecięcej. Dzieci dowiedziały się jak
jest zbudowana i jak powstaje książka, jaka jest droga książki do
biblioteki. Ta ubiegłoroczna współpraca zakończyła się uroczystym
ślubowaniem i pasowaniem na czytelnika. Dzieci złożyły
przyrzeczenie i otrzymały dyplomy przyjęcia do braci czytelniczej.
(Małgorzata Majas)

SUKCESY PRZEDSZKOLAKÓW W POWIECIE
Fundacja „Dzieciom pomagaj” oraz Centrum EdukacyjnoRehabilitacyjne „Tęcza” w Wolicy zorganizowało konkurs
plastyczny
dla
dzieci
w
wieku
przedszkolnym
i wczesnoszkolnym z powiatu kaliskiego pod hasłem „Tęczowa
Planeta”. Celem konkursu było m.in. rozwijanie kreatywności
i uzdolnień plastycznych, kształtowanie postaw tolerancji,
akceptacji, wrażliwości i wzajemnej życzliwości. Miło nam
poinformować, iż wśród laureatów konkursu znalazły się dwie
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dziewczynki z oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół
w Marchwaczu. W kategorii wiekowej 3-4 lata: II miejsce zajęła
Martyna Nadobna (opiekun p. Aneta Nowak). W kategorii
wiekowej 5-6 lat: I miejsce Julia Szarzała (opiekun p. Agnieszka
Szczęsna ). 13 czerwca
2015 r. podczas Festynu
Rodzinnego w Wolicy
zostały wręczone dyplomy
i nagrody. Dodatkowo
nasza szkoła otrzymała
radiomagnetofon, nagrodę
ufundowaną specjalnie dla
szkół,
do których
uczęszczają laureaci zdobywcy
I
miejsca.
Gratulujemy! (Aneta Nowak)

GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY
W dniu 10 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół w Marchwaczu
odbył się Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół
podstawowych „I Ty zostaniesz Pitagorasem”.

Najwyższe wyniki uzyskali: w kategorii klas czwartych –
I miejsce Michał Zimny (Radliczyce), II miejsce Mateusz
Nowak (Szczytniki), III miejsce Antonina Trzęsowska
(Iwanowice); w kategorii klas piątych – I miejsce Wiktor
Przybył (Radliczyce), II miejsce Błażej
Szcześniak
(Szczytniki), III miejsce Magdalena Nowak (Marchwacz);
w kategorii klas szóstych - I miejsce Nadia Leszka
(Szczytniki), II miejsce Małgorzata Juszczak (Radliczyce),
III miejsce Filip Ludwiczak (Staw).
Bardzo dziękuję Radzie Rodziców Zespołu Szkół
w Marchwaczu za ufundowanie nagród i poczęstunku dla
uczestników konkursu, a także Komisji Konkursowej za
rzetelne sprawdzenie prac konkursowych, Pani Elżbiecie
Marchwackiej za opracowanie testów konkursowych i Panu
Wiesławowi
Domagale
za
prace
organizacyjne.
LAUREATOM I NAUCZYCIELOM serdecznie gratuluję!
(Honorata Szymańska)

FESTYN RODZINNY W MARCHWACZU
Jak co roku, w miesiącu czerwcu, odbył się tradycyjnie Festyn
Rodzinny w Marchwaczu. Organizatorem festynu była Rada
Rodziców Zespołu Szkół w Marchwaczu na czele
z Przewodniczącą Panią Barbara Nowak – przy współudziale
całej społeczności szkolnej. Patronat nad festynem objął Wójt
Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht, a z zaproszenia na
imprezę skorzystali również nasi samorządowcy: Pan Bogdan
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Augustyniak, Pan Andrzej Kupaj, Pan Paweł Domagała, Pani
Danuta
Świątek
oraz
Pan
Wiesław
Wróbel.
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koce, zestawy do gier sportowych, komplety ręczników oraz
wiele innych. Uroczystość odbyła się w miłej i rodzinnej
atmosferze; a czas tak szybko upłynął, iż żal było się rozstać.
Zysk z festynu, który wyniósł 3.000 zł został przeznaczony na
potrzeby szkolne. Zakupiono nagrody książkowe dla uczniów na
konkursy i zakończenie roku szkolnego, pomoce dydaktyczne na
zajęcia techniczne do modułu kulinarnego, takie jak: robot
kuchenny, makutra ceramiczna, ucieracz, forma do pieczenia, sito
do mąki i patera metalowa; a także dokonano renowacji mebli
w pomieszczeniu klasowym na parterze. Bardzo dziękuję

organizatorom, sponsorom, artystom oraz tym, którzy
uczestniczyli i włączyli się w organizację naszej tradycyjnej
uroczystości! (Honorata Szymańska)
Było nam bardzo miło gościć także przedstawicieli OSP, Koła
Emerytów i Rencistów, naszych licznych Absolwentów
i wszystkich Uczestników. Na początku uroczystości
społeczność Zespołu Szkół w Marchwaczu wyraziła
wdzięczność Wójtowi i Samorządowcom gminy Szczytniki za
to, iż od dawna wyczekiwana budowa sali gimnastycznej
w
naszej szkole została uwzględniona w planach
inwestycyjnych gminy na najbliższe lata; gdyż faktycznie jako
jedyny Zespół Szkół na terenie gminy - nie posiadamy sali
gimnastycznej jako oddzielnego pomieszczenia, a nasi
uczniowie muszą ćwiczyć na holu. Tegoroczny festyn odbył się
pod hasłem ,,Praca rolników - chleb, mleko i miód dająca” –
w hołdzie dla ciężkiej pracy na roli. W budynku szkoły została
zorganizowana wystawa tematyczna nawiązująca do hasła
festynu, która cieszyła się dużym powodzeniem. W czasie
imprezy odbyły się występy artystyczne uczniów, a także
niezawodnej kapeli Dysonans. Dla przybyłych na imprezę dzieci
i młodzieży Rodzice i Rada Rodziców Zespołu Szkół
w Marchwaczu ufundowali liczne atrakcje, m.in. zjeżdżalnię,
wspinaczkę, cybergaj, karuzelę i rodeo. W trakcie festynu wielu
uczniów, nie tylko z naszej szkoły, wzięło udział w Konkursie
Języka Angielskiego. Miłą niespodzianką było ufundowanie
i wręczenie przez Prezesa OSP w Krowicy Zawodniej Pana
Arkadiusza Jakubka – nagród dla uczniów, którzy wzięli udział
w konkursie „Zapobiegajmy pożarom”.

Uczestnicy imprezy mogli zakupić cegiełkę na rzecz szkoły i wziąć
udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Główną atrakcją był

rower ufundowany przez właściciela Gospodarstwa Rolnego
w Marchwaczu, którego reprezentował Pan Andrzeja Chojnacki.
Nagroda ta wzbudzała duże zainteresowanie, ale szczęście
mogło „się uśmiechnąć” tylko do jednej osoby; a była nią nasza
Radna - Pani Danuta Świątek. Natomiast na innych uczestników
losowania czekały pozostałe wspaniałe nagrody, takie jak:
zabawki, żelazko, blender, tablet, nawigacja samochodowa,






















Sponsorzy Festynu Rodzinnego w Marchwaczu
Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht
Rodzice uczniów i przedszkolaków ZS w Marchwaczu
Grono Pedagogiczne i Pracownicy ZS w Marchwaczu
Pan Wiesław Wawrzyniak Gospodarstwo Rolne
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Pan Paweł Domagała
Sołtys Marchwacza Pani Janina Kwaśniewska
Koło Emerytów i Rencistów w Marchwaczu
pod patronatem Pani Grażyny Albrecht
OSP w Krowicy Zawodniej
OSP w Michałowie Drugim
KGW w Michałowie Drugim
Firma LOTOS Państwo Kasprzakowie
Hurtownia Elektryczna Elmont
Hurtownia IRWAX Państwo Chojnaccy i Gajewscy
Firma Pellene
Państwo Elżbieta i Tomasz Żarneccy
Centrum Ogrodnicze AVENA
Państwo Jadwiga i Andrzej Chojnaccy
Państwo Kornela i Jarosław Jangasowie
Firma RECO Pan Remigiusz Kaźmierczak
Anonimowi sponsorzy
S E R D E C Z N I E D Z I Ę K U J E M Y!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W KONKURSIE DOBRYCH SŁÓW
Zespół Szkół w Marchwaczu prowadzi akcję „Dobre słowa –
niezapominajki” pod patronatem Jana Pawła II, któremu
pragniemy złożyć wyrazy wielkiej wdzięczności za nauczanie
i poruszające ludzkie serca słowa.
Zapraszamy do włączenia się w tę akcję, której celem jest codzienne
„sianie ziarna” ludzkiej życzliwości, szacunku i empatii;
propagowanie piękna mowy ojczystej oraz kultury polskiego słowa.
Z akcją związany jest Konkurs dobrych słów przeznaczony dla
wszystkich – wystarczy przekazać do naszej szkoły podpisane
i w formie pisemnej swoje dobre słowa (prozą lub wierszem)
z zaznaczeniem do kogo były skierowane. Najpiękniejsze
wypowiedzi zostaną nagrodzone i wyeksponowane podczas
GALI DOBRYCH SŁÓW, która odbędzie się
w dniu 21 października 2015 r. w czasie obchodów pierwszej
rocznicy nadania Gimnazjum w Marchwaczu imienia Jana Pawła II,
a wcześniej o godz. 12.00 w kościele parafialnym w Rajsku
odprawiona zostanie uroczysta msza św. pod przewodnictwem
Ks. Biskupa Łukasza Buzuna.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
Dyrektor Zespołu Szkół w Marchwaczu Honorata Szymańska
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OGŁOSZENIA
PODZIĘKOWANIE DLA UCZNIÓW
Sołtys i Rada Sołecka Marchwacza składają na ręce Pani Dyrektor
Honoraty Szymańskiej podziękowania dla uczniów Zespołu Szkół
w Marchwaczu za bezinteresowną pomoc przy porządkowaniu
Mogiły oraz terenu przyległego boiska (przed wakacjami).
Zaangażowani w pracę społeczną byli: Bartosz Skrabuła, Wiktor
Szarzała, Krzysztof Dzieran, Adrian Woźniak, Maksymilian
Barczewski i Mikołaj Łukaszczyk. Wymienieni uczniowie
zasługują na wyróżnienie za godną pochwały i naśladowania
postawę, wyrażającą ich zaangażowanie w sprawy „naszej małej
Ojczyzny”.
Z życzeniami dla całej społeczności szkolnej
Sołtys Janina Kwaśniewska i Rada Solecka Marchwacza

INFORMACJA
W dniu 25 listopada o godz. 6.30 w Sanktuarium Świętego Józefa
w Kaliszu odbędzie się msza św. z okazji pierwszej rocznicy
zawierzenia gminy Szczytniki Świętemu Józefowi Kaliskiemu.
(Redakcja)

SPRZEDAM DZIAŁKĘ O P OWIERZCHNI 0,5 HA
ZABUDOWANĄ W SZCZYTNIKACH. TEL. 511868261

OGŁOSZENIE O ZEBRANIU
Wielkopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu
00
organizuje w dniu 8 listopada 2015 r. o godz. 16
w sali OSP
w Iwanowicach zebranie, którego tematem będzie przedstawienie
propozycji przeprowadzenia scalania gruntów na terenie
miejscowości Iwanowice. Na spotkaniu zostaną omówione
szczegółowe warunki udziału właścicieli gruntów rolnych w tym
projekcie. Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

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

 Bezpośredni import i sprzedaż samochodów z Belgii,
Holandii, Niemiec i Danii
 Przygotowanie aut do rejestracji
 Usługi transportowe
 Pomoc drogowa
Kontakt:
Krzysztof Wietrzyk/
tel.: 604 383 466
Pieńki 18 (k/
Radliczyc) 62-865
Szczytniki

UWAGA NA BARSZCZ SOSNOWSKIEGO!
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Poznaniu przesłał informację do Urzędu Gminy Szczytniki,
iż zgodnie z przepisami z zakresu ochrony roślin barszcz
Sosnowskiego nie jest rośliną kwarantannową i w związku z tym nie
podlega urzędowemu obowiązkowi zwalczania.

Poinformował również, że barszcz Sosnowskiego jest bardzo
niebezpieczną rośliną, stanowiącą zagrożenie dla zdrowia
ludzi i zwierząt – może powodować zapalenie skóry oraz
błon śluzowych, powstawanie pęcherzy i trudno gojących się
ran; parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogody,
wysokiej temperatury i dużej wilgotności powietrza.

WKRÓTCE OTWARCIE NOWEGO WARSZTATU
SAMOCHODOWEGO:
 Naprawy bieżące
 Serwis klimatyzacji (napełnianie, ozonowanie)
 Serwis opon (wymiana, wulkanizacja, sprzedaż opon)
 Wymiana oleju, filtrów i płynów
 Diagnostyka komputerowa
 Kosmetyka samochodowa
Ponadto :
 Limuzyna do ślubu: czarny PEUGEOT 508 – atrakcyjny
wizualnie, komfortowy, bogato wyposażony
Kontakt: Krzysztof
Wietrzyk/ tel.: 604 383
466
Pieńki 18 (k/
Radliczyc) 62-865
Szczytniki

Media donosiły ostatnio
nawet
o
zaistniałych
przypadkach śmiertelnych spowodowanych kontaktem
z tą rośliną. Dotychczas nie
zaobserwowano przypadków
występowania tej rośliny na
terenie gminy Szczytniki,
jednak pojawia się ona
w różnych innych zakątkach
kraju.
Prosimy
więc
o zainteresowanie się na łamach Internetu i z innych
źródeł ze szczegółami w tej sprawie, a także z wyglądem
tej rośliny; aby we właściwy sposób chronić siebie
i otoczenie przed tą niebezpieczną rośliną. (UG)

REDAKCJA
Opracowanie i redagowanie „Wiadomości Szczytnickich”Wioletta Przybylska, Honorata Szymańska i Krzysztof Pietrzykowski./
Skład graficzny gazety- Wioletta Przybylska.
Informator ten powstaje dzięki dużemu zaangażowaniu
Dyrektorów i Nauczycieli Zespołów Szkół oraz Pracowników
Urzędu Gminy Szczytniki, za co serdecznie im dziękujemy.
Przekazujemy także wyrazy podziękowania dla Wszystkich, którzy
nadesłali teksty do bieżącego wydania gazetki gminnej.
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.
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
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