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Szanowni Mieszkańcy i Przyjaciele
Gminy Szczytniki!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Wszystkim
moc radości, czasu dla najbliższych, rodzinnego wypoczynku i wielu
prezentów pod choinką, a w Nowym Roku 2016 dużo zdrowia,
spełnienia planów i marzeń oraz wszelkiej pomyślności.
Niech cud Nocy Betlejemskiej stanie się inspiracją do budowania
w każdej rodzinie i w każdym miejscu pracy, w naszej gminie - wspólnoty
opartej na wzajemnym zrozumieniu i życzliwości; tak, aby każdy czuł się
w niej dobrze, mógł dzielić się bez zazdrości innych swoją radością,
a gdy przyjdą trudne chwile – wiedział, że ma obok siebie kogoś,
kto na pewno mu pomoże; gdyż w prawdziwej wspólnocie nikt nie może
być osamotniony i pozostawiony sam ze swoimi troskami.
Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht
z Zastępcą Dariuszem Wawrzyniakiem, Przewodniczącym Rady Gminy
Bogdanem Augustyniakiem i Radnymi Gminy Szczytniki

www.szczytnikigok.pl

WYDARZENIA
GMINNE OBCHODY POWST ANIA
POLSKIEGO PAŃSTWA
PODZIEMNEGO W MARCHW ACZU

25 września bieżącego roku odbyły się
w Zespole Szkół w Marchwaczu, - gminne
obchody siedemdziesiątej szóstej rocznicy
powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Czytaj s. 11
GMINNE OBCHODY ŚWIĘT A
NIEODLEGŁOŚCI W STAW IE

W niedzielę, 8 listopada, w Zespole Szkół
w Stawie, odbyły się gminne obchody
Narodowego Święta Niepodległości. Swoją
obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy
Szczytniki
Pan
Marek
Albrecht,
Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan
Augustyniak, Radni Rady Gminy Szczytniki,
dyrektorzy
szkół,
mieszkańcy
Gminy
Szczytniki, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Czytaj s. 12
OŚWIATA
SUKCES MAŁYCH PRZYRODNIKÓW
W RADLICZYCACH

13 października 2015 roku przedstawiciele
społeczności uczniowskiej ZS w Radliczycach
pod opieką Pani Dyrektor oraz Pani Grażyny
Olejnik wzięli udział w uroczystości wręczenia
dyplomów i nagród laureatom Wojewódzkiego
Konkursu Przyrodniczo- Łowieckiego dla
Szkół
Podstawowych
Województwa
Wielkopolskiego w roku szkolnym 2014/2015.
Wielkim sukcesem naszej szkoły było zajęcie
II miejsca w tym konkursie.

Czytaj s. 21
SPORT
SPRAWY GMINNE
INWESTYCJE W POPOWIE
W październiku zakończyły się prace związane z remontem kapliczki p.n. „Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w Popowie – rewitalizacja kapliczki – budynku zabytkowego”. Projekt
został sfinansowany w ramach V edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” ogłoszonego
przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
Czytaj s. 8

KS „SZCZYT” NA PÓŁM ETKU
ROZGRYWEK

Połowa sezonu piłkarskiego 2015/2016 już za
nami. Wszystkie drużyny
KS „Szczyt”
Szczytniki zakończyły zmagania o punkty
w swoich rozgrywkach. Trzeba przyznać, iż
była to runda bardzo ciekawa i udana dla
wszystkich naszych drużyn.

Czytaj s. 17

WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 20

WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

SPRAWY GMINNE
KALENDARIUM WÓJTA
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

21.09. – dokonano odbioru przebudowy nawierzchni dróg gminnych w mc. Popów oraz Kolonia Marchwacz o dł. łącznej
0,880 km, wykonawcą robót była firma SIDROG, do wykonanych prac nie wniesiono zastrzeżeń.
Nadal czekamy za uzgodnieniem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - zjazdu z drogi krajowej nr 12
w Szczytnikach, zaplanowanej do przebudowy, z tego powodu realizacja tego zadania przesunie się na rok przyszły.
Złożono wniosek do programu przebudowy dróg krajowych tzw. „schetynówek” – na przebudowę drogi od krajowej „12” przez
Chojno do Iwanowic, parametry tej drogi pozwalają bowiem na zgłoszenie jej do realizacji.
Dokonano odbioru przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Staw – etap I i II o łącznej dł. 2,310 km, wykonawcą
robót była firma ROL-DRÓG Rafała Świątka, całkowity koszt inwestycji: 359.446,36 zł, na przedmiotowe zadanie Gmina
pozyskała 220.000,00 zł z UMWW z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, co do wykonanych prac nie wniesiono uwag,
ustalono jednak, że jest niezbędna przebudowa jeszcze jednego przepustu na drodze gminnej, przepust został założony.
Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o dofinansowanie
przebudowy dróg na potrzeby rolnictwa w 2016 r. na drogi: Iwanowice – Borek i drugą w kolejności w mc. Staw – ul. Polna.
Gminna Komisja ds. Szacowania Strat w Rolnictwie przyjęła 785 wniosków od rolników, którzy ponieśli straty w produkcji
w wyniku wystąpienia na terenie gminy suszy; przygotowane protokoły przekazała do innych gmin 92 szt. i 693 szt.
do Wojewody Wielkopolskiego.
Zostały przygotowane jeszcze dwa projekty na drogi –od granic gminy przez Główczyn, Niemiecką Wieś, Iwanowice i na drogę
Lipka granica gminy, oba projekty są przygotowane do zgłoszenia przy naborach w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, który wstępnie jest przewidziany na koniec I kwartału 2016 r.
9.10. br. rozstrzygnięto przetarg na ubezpieczenie mienia Gminy Szczytniki na okres trzech lat. W wyniku postępowania
wybrano firmę TUW Biuro Regionalne w Łodzi Oddział Bełchatów za łączną cenę 87.006,00 zł, oferta jest niższa od poprzedniej
o ponad 20 tys. zł.
Zakończono postępowanie wydaniem decyzji inwestycji celu publicznego - na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków, i przyłączami w miejscowości Marcjanów, Rudunki Szczytnickie i Popów,
w trakcie jest przygotowywany także projekt dla miejscowości Korzekwin.
Uzyskano pierwszą i drugą transzę dotacji z NFOŚ na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 976.285
zł, została jeszcze jedna transza końcowa w kwocie ok. 50 tys. zł, na to zadanie wpłynęła także pożyczka w kwocie 1.042.000 zł
z WFOŚ.
Spółka Oświetleniowa założyła oświetlenie w miejscowościach: Trzęsów, Pamiątków, Staw, Włodzimierz, Korzekwin,
Tymieniec Kąty, Mała Gmina, Iwanowice, Marchwacz, Szczytniki, Popów, Krowica Pusta, Pieńki, Gorzuchy, Sobiesęki
Trzecie, Sobiesęki Pierwsze, Joanka i Niemiecka Wieś, Spółka Oświetleniowa wystąpiła do Spółki Energii Operator SA
o założenie na nowopowstałych liniach skrzynek z licznikami, dopiero po ich instalacji oświetlenie zostanie włączone.
Uzyskaliśmy także informację, iż założenie oświetlenia w miejscowościach Szczytniki, Popów, Marcjanów, Krowica Pusta,
Borek i Lipka wiąże się z wymianą słupów energetycznych, średni koszt wymiany słupa podany przez Spółkę Energa Operator to
kwota ok. 10.000 zł, która po przetargu mogłaby ulec zmianie, w sumie musielibyśmy dokonać wymiany ok. 12 słupów, co
przekracza obecnie możliwości finansowe Gminy i budzi spore kontrowersje co do zasadności. Ustalono, że w miejscach gdzie
będzie to możliwe zostanie założona pojedyncza lampa z punktem świetlnym, dotyczy to: Krowicy Pustej na zakręcie, Borek na
zakręcie i Lipka.
Zakończono remont biblioteki gminnej w Iwanowicach, w ramach którego wykonano wzmocnienia osiadających ścian, ich
gipsowanie i malowanie, założono nowe posadzki betonowe, położono płytki, założono podwieszany sufit, wyremontowano
schody zewnętrzne – całkowity koszt prac 57.350 zł, wszystkich mieszkańców zapraszamy do zwiedzenia obiektu; w tym
momencie zakończyliśmy więc remonty wszystkich bibliotek w Gminie – wcześniej poprawiono warunki biblioteki w Stawie
i Szczytnikach, które przeniesiono do budynków szkół.
W ramach prowadzonej kampanii „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym”, której organizatorem jest Fundacja PZU,
gmina Szczytniki zamówiła dla wszystkich pierwszoklasistów odblaskowe serduszko, które zwiększy widoczność ucznia na
drodze, odblaski w liczbie 132 szt. przekazano do szkół.
Otrzymałem informację z Kuratorium Oświaty w Poznaniu o wynikach przeprowadzonej kolejnej ewaluacji zewnętrznej
w Marchwaczu. Podobnie jak wcześniej Gimnazjum im. Jana Pawła II, tak teraz obecnie Szkoła Podstawowa im.
S. Aleksandrzaka w Zespole Szkół w Marchwaczu – została oceniona na poziomie wysokim. W wyniku zmiany i zaostrzenia
przepisów, od września br. wprowadzono tylko dwa poziomy spełniania wymagań państwa – poziom podstawowy i poziom
wysoki. Gratuluję uzyskania tak wysokiej oceny!
Na placu przedszkolnym w ZS w Stawie pojawiły się nowe elementy placu zabaw – ich zakup był możliwy dzięki
oszczędnościom na wydatkach remontowych i kosztach opału, mamy nadzieję, że ucieszą naszych milusińskich.
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17. Podpisana została Umowa na realizację w roku szkolnym 2015/2016 Rządowego programu wspierania szkół podstawowych
w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki moich marzeń”,
dotacja Wojewody na ten cel wynosi 6.200,00 zł, wkład własny gminy – 1.550,00 zł.
18. Gmina zadeklarowała także udział w realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w latach 2016-2020, program
ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa, wielkość środków przyznanych szkołom
na zakup książek zależeć będzie od liczby uczniów uprawnionych do korzystania z bibliotek i maksymalnie wyniesie:
a) 2 480 zł dla małych szkół (do 70 uczniów),
b) - 4 000 zł dla średnich szkół (od 71 do 170 uczniów),
c) - 12 000 zł dla dużych szkół (od 170 uczniów).
Państwo na ten cel ma przeznaczyć 150 mln zł z budżetu państwa, warunkiem przyznania wsparcia finansowego jest
zapewnienie przez organ prowadzący szkoły co najmniej 20 % wkładu własnego.
19. Z dniem 01 września 2015 roku realizowany jest w pierwszych klasach szkół podstawowych Program „Mały Mistrz”.
20. Gmina Szczytniki złożyła także Deklarację przystąpienia w 2016 roku do projektu Powszechnej nauki pływania „Umiem
pływać”; wstępny koszt projektu to kwota 27 000,00 zł z udziałem 180 uczniów klas I-II szkół podstawowych, wkład finansowy
gmin to 47%.
21. GOPS realizował pomoc przyznaną na podstawie wcześniejszych decyzji oraz udzielił pomocy w formie zasiłków: stałych dla
43 osób, zasiłków okresowych dla 18 rodzin, celowych dla 51 - w szczególności z przeznaczeniem na zakup opału na zimę
,odzieży i obuwia zimowego oraz na bieżące wydatki.
22. GOPS przyznał także świadczenia rodzinne 572 rodzinom, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 25 rodzin, dodatek
energetyczny dla 10 rodzin, dodatek mieszkaniowy dla 17 rodzin.
23. GOPS w ramach współpracy z PKPS w Kaliszu, w okresie od września do października rozdał następujące ilości artykułów
spożywczych: sok jabłkowy – 1384 l, klopsiki w sosie własnym 1.176,40 kg , kawa zbożowa 276,8 kg mleko - 1 252 l, płatki
kukurydziane -731 kg, mielonka wieprzowa 1 332,00 kg , makaron świderki 707,50 kg, kasza jęczmienna – 730 kg, dżem
truskawkowy 672,75 kg, olej rzepakowy – 692 l, ryż biały 884 kg, mielonka wieprzowa 48 kg. Pomoc została rozdysponowana
dla 109 rodzin (346 osób).
24. Ponadto GOPS wydał 51 kart - Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny i 30 kart - Wielkopolskiej Karty Rodziny.
25. Ogłoszono przetarg na dzierżawę budynków Ośrodka Zdrowia w Iwanowicach i Stawie w celu realizacji podstawowej opieki
zdrowotnej, termin składania ofert upłynął 20.11.2015 r., okres dzierżawy trzy lata; przetarg przewidział dodatkowe punkty za
umożliwienie dostępu do lekarzy specjalistów. W celu wyłonienia najlepszej oferty została powołana specjalna Komisja, która
w dniu 1 grudnia zakończyła swoją pracę, natomiast wyniki zostały ogłoszone na naszej stronie internetowej. Od 1 stycznia
podstawową opiekę zdrowotną na terenie naszej gminy będzie świadczyła – Humieja & Pokojowy Lekarska Spółka Partnerska
z siedzibą - ul. Ogrodowa 20/8, 62-800 Kalisz.
PODZIĘKOWANIA ZA GRATULACJE
W odpowiedzi na gratulacje skierowane do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy z okazji wyboru na Urząd Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, stosowne podziękowanie zostało złożone na ręce Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta.
Szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Sekretarz Stanu Pan Adam Kwiatkowski napisał m. in. „Wyrazy pamięci
i życzliwości Pan Prezydent przyjmuje jako dowód zaufania i wsparcia na rozpoczynającą się kadencję oraz zobowiązanie i motywację
do konsekwentnego realizowania założonych celów. Pragnę zapewnić, iż misją prezydentury Pana Andrzeja Dudy jest służenie
społeczeństwu i Ojczyźnie, a także otwarcie na dialog i współpracę ze wszystkimi środowiskami, które wyrażą chęć i gotowość
do budowania silnej Polski. Z wyrazami szacunku oraz życzeniami wszelkiej pomyślności.” (UG)
WYNIKI WYBORÓW DO SE JMU I SENATU RP 2015 W GMINIE SZCZYTNIKI
SEJM RP

Okręg nr 1
w Popowie

Okręg nr 2
w Stawie

Okręg nr 3
w Radliczycach

Okręg nr 4
w Iwanowicach

Razem

liczba uprawnionych

1451

1258

1470

2091

6270

głosy nieważne

16

18

20

24

78

głosy ważne

591

536

598

795

2520

41,83%

44,04%

42,04%

39,17%

41,44%

309

239

248

405

1201

frekwencja
LISTA NR 1 - KW Prawo
i Sprawiedliwość

47,66%
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LISTA NR 2 KW Platforma
Obywatelska RP
LISTA NR 3 KW Razem
LISTA NR 4 KW Korwin
LISTA NR 5 Komitet
Wyborczy PSL
LISTA NR 6 KKW Zjednoczona
Lewica
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
LISTA NR 7 KWW "Kukiz'15"
LISTA NR 8 - KW Nowoczesna
Ryszarda Petru
LISTA NR 9 KWW JOW
Bezpartyjni
LISTA NR 10 KWW Zbigniewa
Stonogi
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60

64

69

62

255

10,12%

10

13

13

13

49

1,94%

22

20

14

27

83

3,29%

53

77

77

158

365

14,48%

70

62

89

58

279

11,07%

37

45

54

51

187

7,42%

22

12

28

12

74

2,94%

5

3

3

2

13

0,52%

1

1

3

3

8

0,32%

2
0
0
4
6
0,24%
LISTA NR 13 KW Samoobrona
SENAT RP - KWW JOW Bezpartyjni – 9,09%; Komitet Wyborczy PSL – 16,94%; KW Platforma Obywatelska RP – 13,10%; KW Prawo
i Sprawiedliwość – 52,22%; KW Nowoczesna Ryszarda Petru – 8,65%.
Szczegółowe wyniki wyborów znajdują się na gminnej stronie internetowej w zakładce BIP. (UG)
SESJE RADY GMINY

W dniu 16 października 2015 r. odbyła się XI 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 wzięło 14 radnych. Przedmiotem obrad oprócz wprowadzania zmian do budżetu gminy i zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej było:
- podjęcie uchwały w sprawie współdziałania jednostek samorządu terytorialnego: Gminy Szczytniki, Powiatu Kaliskiego,
Gminy Opatówek, Gminy Żelazków, Gminy Lisków, Gminy Koźminek, Gminy Brzeziny w celu wspólnego pozyskania
środków i realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa
wielkopolskiego” realizowanego w latach 2016 – 2017 w ramach poddziałania 7.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XI / 65 / 2015 (głosowało 14 radnych);
- podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt
uchwały w powyższej sprawie. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XI / 66 / 2015 (głosowało 14 radnych);
- spotkanie ze Starostą Kaliskim w sprawie dotychczasowych i planowanych inwestycji drogowych dotyczących dróg
powiatowych - Przewodniczący Rady Gminy powitał przybyłego na sesję Starostę Kaliskiego Pana Krzysztofa Nosala i zwrócił
się o wypowiedzenie w sprawie dotychczasowych i planowanych inwestycji drogowych dotyczących dróg powiatowych;
- Starosta Kaliski Pan Krzysztof Nosal – podziękował za zaproszenie na sesję, stwierdził, że trasa krajowa nr 12 biegnie przez
6 województw: lubelskie, mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie. Trasa nr 12 wraz z drogą S8 jest
najkrótszym niemal idealnie równoleżnikowym łącznikiem wschodniej i zachodniej granicy naszego państwa, między Niemcami
(z przejściem granicznym w miejscowości Łęknica), a Ukrainą (w miejscowości Dorohusk), poinformował, że wysłał pisma do
wszystkich powiatów znajdujących się przy trasie krajowej nr 12 z pytaniem, czy są zainteresowani utworzeniem trasy
szybkiego ruchu S12. 18 samorządów odpowiedziało, że jest za, nie było żadnego głosu sprzeciwu. Te samorządy będą kolejno
przystępować do Stowarzyszenia S12. Samorządy wspólnie będą lobbować, by w naszym regionie wytyczona została trasa S12,
powiat kaliski podjął decyzję o przystąpieniu do Stowarzyszenia S12, w listopadzie w Kaliszu odbędzie się Walne Zebranie
przyjmujące kolejnych chętnych członków do Stowarzyszenia, by potem wspólnie lobbować na rzecz utworzenia S12,
Stowarzyszenie S12 zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 25 października 2006 roku. Prezesem
Stowarzyszenia jest Prezydent Miasta Radomia - Radosław Witkowski. Stowarzyszenie zrzesza jednostki samorządu
terytorialnego z województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego, następnie Pan Starosta poinformował o planach
przebudowy dróg powiatowych, poinformował, że w Starostwie planowano przystąpić do przebudowy dróg powiatowych na
terenie Gminy Szczytniki i Koźminek o dł. ok. 25 km, wstępny szacunkowy koszt inwestycji opiewał na kwotę 20 mln zł,
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z terenu Gminy Szczytniki planowano przebudowę drogi Krowica Zawodnia – do granicy powiatu oraz drogę Szczytniki –
Radliczyce, Powiat planował wystąpić z zainteresowanymi Gminami o dofinansowanie, plan jest nierealny- nie ma szans na
uzyskanie dofinansowania, planowane do przebudowy drogi powinny łączyć się z autostradą bądź drogą szybkiego ruchu,
w 2017 roku będzie można złożyć 3 wnioski o dofinansowanie do rozbudowy dróg, jeden wniosek o dofinansowanie z PROW
i dwa wnioski wspólnie z gminami, wiele gmin nawiązało współpracę ze Starostwem i poprzejmowały one drogi powiatowe;
- Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował, że propozycja przejęcia ponad 20 km dróg o takim znaczeniu komunikacyjnym jest
dla Gminy Szczytniki, która posiada własnych dróg ponad 160 km nie do zaakceptowania, ze względu chociażby na koszty
utrzymania tj. odśnieżanie czy bieżąca naprawa, tym bardziej, że nie ma żadnej gwarancji, iż nastąpi po realizacji projektu
ponowna zmiana klasyfikacji na drogi powiatowe. Wójt podkreślił, iż zmiana kategorii obecnie będzie uprawniała Gminę
do złożenia wniosku dopiero na 2017, nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby Starostwo wystąpiło z wnioskiem na 2017,
zaznaczył także, iż dotychczas pomimo wielokrotnie wyrażanej woli współpracy na terenie Gminy Szczytniki nie został przez
Powiat złożony żaden wniosek do programu;
- Starosta Kaliski Pan Krzysztof Nosal – poinformował, że nie wycofuje się z obietnic, miał pomysł na dużą inwestycję, ale nie
uda się tego wykonać z powodu ograniczeń finansowych i rzeczowych, miał dobra wolę, sąsiednie gminy przejęły drogi
powiatowe i otrzymały na nie dofinansowanie, nadal jest czas na wypracowanie współpracy, spór nie doprowadzi do niczego
dobrego, planuje do przebudowy drogi z terenu Gminy Szczytniki, złożenie wniosków w 2016 r. z realizacją w 2017 r.
Stwierdził, że w planach inwestycyjnych Powiatu w pierwszej kolejności ujmowano drogi z gmin, które nawiązały współprace
z Powiatem poprzez przejmowanie tych dróg (należy wyjaśnić, iż wszystkie z tych Gmin miały już realizację projektów
w ramach tzw. schetynówek, a obecnie przejmowane drogi nie mają takiego znaczenia komunikacyjnego jak wskazane przez
Gminę Szczytniki), poinformował, że w przyszłym roku jest szansa na złożenie wniosku o przebudowę drogi powiatowej
przechodzącej przez Krowicę Zawodnią, poinformował, że być może na drodze Iwanowice – Zajączki Bankowe jakiś odcinek
uda się pokryć asfaltem, planuje się dokonać przebudowy drogi Sobiesęki Drugie – Brzeziny we współpracy z Lasami
Państwowymi ,poinformował, że Powiat ma do spłaty kredyty, są opóźnienia w realizacji projektów, jeżeli pojawią się jakieś
wolne środki to będzie szansa na chodnik. Poinformował, że sprawa przebudowy przejazdu w Radliczycach jest na etapie
uzgadniania projektu, Powiat dofinansuje do przebudowy drogi powiatowej przy tym przejeździe. Przewodniczący Rady
podziękował, Panu Staroście za przybycie na sesje Rady Gminy Szczytniki;
- spotkanie z zarządem spółki Ośrodek Zdrowia „MEDYCYNA RODZINNA” w sprawie prowadzenia działalności medycznej Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak powitał przybyłych na sesje przedstawicieli zarządu spółki Ośrodek
Zdrowia „MEDYCYNA RODZINNA” lekarzy medycyny Panią Katarzynę Kisielińską i Pana Marka Sobańskiego,
poinformował, ze spotkanie odbywa się na wniosek zainteresowanych i dotyczy sprawy prowadzenia działalności medycznej,
udzielił głosu przedstawicielom zarządu spółki;
- przedstawiciel zarządu spółki z o.o. Ośrodek Zdrowia „MEDYCYNA RODZINNA” Pani Katarzyna Kisielińska –
poinformowała, że zamiar spotkania z władzami Gminy jest związany z ogłoszeniem przez Pana Wójta przetargu na
świadczenie usług medycznych od przyszłego roku, na spotkanie przybyli, aby wyjaśnić wątpliwości i niedomówienia dotyczące
ogłoszenia przetargu na świadczenie usług medycznych, poinformowała, że lekarzom i pielęgniarkom pracuje się bardzo dobrze
na terenie Gminy Szczytniki, pacjenci mają do nich żal, że chcą odejść z terenu Gminy, jest problem z zatrudnieniem ginekologa,
kiedyś ginekolog przyjmował jeden raz w tygodniu i to zaspakajało całkowicie potrzeby pacjentek, NFZ stawia warunek
zatrudnienia ginekologa 3 razy w tygodniu po min. 3 godz., będzie problem ze znalezieniem dobrego ginekologa, proponują
zatrudnianie specjalistów w ramach gabinetów prywatnych jeden raz w miesiącu, trudno jest znaleźć takich lekarzy, aby pacjenci
byli jak najbardziej zadowoleni, poinformowała, że już otrzymała propozycje pracy w OZ w Stawie od konkurencji;
-- przedstawiciel zarządu spółki z o.o. Ośrodek Zdrowia „MEDYCYNA RODZINNA” Pan Marek Sobański – poinformował, że
do efektywnego działania gabinetu specjalistycznego oprócz lekarza specjalisty potrzebny jest jeszcze sprzęt specjalistyczny,
stwierdził, że na dzień dzisiejszy spółka oferuje stały zgrany zespół lekarzy i pielęgniarek, nie ma pracy dorywczej, lekarze
rodzinni znają pacjentów, znają ich potrzeby, dobrze im się pracuje z ludźmi, lekarz rodzinny powinien dobrze znać środowisko
i na to potrzeba co najmniej 5 lat, na rynku brakuje lekarzy i w przyszłości może być problem z nowymi lekarzami, spółka
obsługuje ok. 6 tys. pacjentów z terenu Gminy Szczytniki, poinformował, że na spotkanie przybyli, aby zapewnić, ze spółka jest
w stanie dalej świadczyć usługi medyczne dla mieszkańców Gminy Szczytniki, wyjaśnić zagrożenia z jakimi mogą się spotkać
władze Gminy po zmianie podmiotu świadczącego usługi medyczne od stycznia 2016 r., odnośnie badań – poinformował, że nie
zdarzyło się, aby lekarz odmówił wydania skierowania na badania swoim pacjentom, nie wydają skierowań na zlecenia
z gabinetów prywatnych. Przewodniczący Rady podziękował przedstawicielom zarządu spółki z o.o. Ośrodek Zdrowia
„MEDYCYNA RODZINNA” za przybycie na sesję Rady Gminy;
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych
w Ośrodkach Zdrowia w m. Iwanowice i Staw Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały
w powyższej sprawie. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XI / 67 / 2015 (głosowało 13 radnych).
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W dniu 19 listopada 2015 r. odbyła się XII 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 wzięło
15 radnych. Przedmiotem obrad oprócz wprowadzania zmian do budżetu gminy i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej było:
- rozpatrzenie skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Szczytniki - Przewodniczący Rady Pan Bogdan
Augustyniak poinformował, że w dniu 14 października br. do Zastępcy Wójta wpłynęła skarga na działalność Dyrektora Zespołu Szkół
w Stawie. Skarga wg właściwości została przekazana do rozpatrzenia Radzie Gminy. Zapoznał Radę z treścią skargi i poinformował, że
Komisja Zdrowia, Oświaty na posiedzeniu w dniu 28 października br. po zapoznaniu się z treścią skargi i wysłuchaniu wyjaśnień
złożonych przez Dyrektora Zespołu Szkół w Stawie w tej sprawie zaproponowała Radzie Gminy uznanie skargi za bezzasadną.
Następnie przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku
którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XII / 68 / 2015 (głosowało 15 radnych);
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, poinformował, że sprawa była omawiana
na posiedzeniu Komisji Rolnictwa … i została pozytywnie zaopiniowana Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XII / 69 / 2015 (głosowało 15 radnych);
- podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r. na obszarze Gminy
Szczytniki - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, poinformował, że projekt był
omawiany na posiedzeniu Komisji Rolnictwa …. i został zaopiniowany pozytywnie, jest również zaopiniowany przez Wielkopolską Izbę
Rolniczą, zapoznał z treścią opinii. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku
którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XII / 70 / 2015 (głosowało 15 radnych);
- podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Szczytniki na 2016 rok Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, poinformował, że projekt był omawiany
na posiedzeniu Komisji Rolnictwa …. i został zaopiniowany pozytywnie. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XII / 71 / 2015 (głosowało 15 radnych);
- podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych. Zastępca Wójta Pan Dariusz
Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, poinformował że zmiany formularzy wynikają ze zmiany przepisów.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada większością głosów
podjęła Uchwałę Nr XII / 72 / 2015 (głosowało 15 radnych, za – 13, wstrzymało się – 2);

- podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatkowych od środków transportowych na 2016 rok Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, poinformował, że projekt był
omawiany na posiedzeniu Komisji Rolnictwa …. i został zaopiniowany pozytywnie. Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XII / 73 / 2015
(głosowało 15 radnych);
- podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki
obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania stanowiącego załącznik do Uchwały Rady
Gminy Szczytniki Nr XXVII/121/2009 z dnia 3 kwietnia 2009 r. - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt
uchwały w powyższej sprawie, poinformował, że projekt jest zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, zapoznał
z treścią opinii. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XII / 74 / 2015 (głosowało 15 radnych);
- wyrażenie stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu - Wójt Pan Marek Albrecht
poinformował, że w m. Michałków koło Ostrowa Wielkopolskiego jest planowana budowa bazy Lotniczego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego i w związku z tym zachodzi potrzeba udzielenia pomocy finansowej Województwu, przedstawił
projekt „Oświadczenia …” w powyższej sprawie. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowego
„Oświadczenia ….”, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Oświadczenie w sprawie wyrażenia stanowiska
o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. (głosowało 15 radnych);
- podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt
uchwały w powyższej sprawie. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku
którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XII / 75 / 2015 (głosowało 15 radnych);
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- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił
projekt uchwały w powyższej sprawie. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku
którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XII / 76 / 2015 (głosowało 15 radnych). (Opracowano na podstawie protokołów
z sesji, projektu protokołu z X -XII sesji, podjętych przez Radę Gminy uchwał oraz uzasadnień do tych uchwał - Mirosław Kowalski)

PODWYŻKA CEN ZA WODĘ I ŚCIEKI
Urząd Gminy w Szczytnikach uprzejmie informuje, że od dnia 18 grudnia 2015 r.
WPROWADZA SIĘ PODWYŻKĘ CEN WODY I ŚCIEKÓW:
Dotychczasowa cena 1 m3 wody to 2,00 zł
NOWA CENA to 2,16 zł
Dotychczasowa cena 1 m3 ścieków to 2,70 zł
NOWA CENA to 3,24 zł
Dotychczasowa cena ścieków 1 m3 ścieków dowożonych to 4,27 zł
NOWA CENA to 4,81 zł
Podane ceny zawierają podatek VAT.
Ponadto informujemy, że nie będzie dokonywany dodatkowy odczyt liczników w momencie zmiany cen, gdyż obecny
system rozliczeniowy jest dostosowany do zmian stawek i dokonuje rozliczeń automatycznie.
Podwyższenie cen podyktowane jest rosnącymi kosztami eksploatacji i utrzymaniem urządzeń oraz wysokimi opłatami
stałymi. (UG - wyk. Donata Kowalska)
WYSOKOŚĆ PODATKÓW
W dniu 19 listopada 2015 r. na Sesji Rady Gminy zostały ustalone stawki podatkowe na 2016 rok.
Podatek rolny: Średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r.
ustaloną w wysokości 53,75 zł za 1 dt będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 obniżono (z kwoty
50,00 zł stawka z roku 2015) do kwoty 47,00 zł i kształtuje się następująco:
 od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta tj. 117,50 zł,
 od 1 ha gruntów rolnych pozostałych równowartość pieniężną 5 q żyta tj. 235,00 zł.
Podatek od nieruchomości
Stawki podatku od nieruchomości zostały ustalone na poziomie roku 2015 z wyjątkiem punktu 1b i 1d (zmiany w ustawie o podatkach
i opłatach).
1. Od gruntów: a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,53 zł od 1 m² powierzchni,
b/ pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł
od 1 ha powierzchni,
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 0,27 zł od 1 m² powierzchni,
d/ niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.,
poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli
od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie
z przepisami prawa budowlanego – 3,00 zł od 1 m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych – 0,42 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 12,85 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 6,30 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń - 4,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 4,32 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
3. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy.
Podatek leśny:
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m 3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Cena drewna została ogłoszona
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w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. i wynosi 191,77 zł za 1 m3. Stawka podatku leśnego na rok 2016 z 1ha –
42,19 zł.
Zgodnie ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym wprowadzono
zmiany w formularzach deklaracji i informacji podatkowych. Obowiązek wypełnienia formularza dla osób indywidualnych pojawia się
w momencie nabycia gruntów, nieruchomości i obiektów budowlanych lub zmiany powierzchni. Formularze są dostępne na stronie
www.szczytniki.ug. gov.pl. oraz w Urzędzie Gminy. (UG - wyk. Ilona Czarnecka)

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Gmina Szczytniki realizuje obowiązek wdrożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi, którego głównym celem jest
osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.
Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminę art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 poz.1399 ze zm.) oraz akty wykonawcze do ustawy. Zgodnie z powyższą ustawą
Gmina jest zobowiązana osiągnąć każdego roku odpowiedni poziom.
Do 2014 r. Gmina Szczytniki osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.
W sytuacji, gdy Gmina nie osiągnie odpowiedniego w danym roku poziomu, zostanie na nią nałożona kara. Jej wysokość będzie
zależna od różnicy uzyskanego poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, na wymaganym do osiągnięcia
w danym roku poziomie. Karę musi zapłacić Gmina z budżetu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
co spowoduje podwyższenie stawki opłaty dla mieszkańców.
SZANOWNI PAŃSTWO! OD NAS
I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW.

MIESZKAŃCÓW

ZALEŻY

CENA

OPŁATY

ZA

ODBIÓR

W związku z powyższym tak istotne jest rzetelne i sumienne segregowanie odpadów przez mieszkańców, by recykling
i odzysk odpadów zebranych selektywnie był jak najwyższy. (inf. - Aneta Nowak)

DBAJMY O ŚRODOWISKO NATURALNE!

W związku z trwającym sezonem grzewczym Urząd Gminy w Szczytnikach przypomina, że w Polsce obowiązuje
ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych w urządzeniach do tego celu nieprzystosowanych m. in. piecach CO.
Całkowity zakaz spalania obejmuje przedmioty z tworzyw sztucznych, wszelkiego rodzaju odzież, obuwie, plastikowe
pojemniki i butelki, zużyte opony, inne odpady z gumy, sztuczną skórę, pozostałości farb i lakierów, papieru bielonego
związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych, drewna zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, które mogą
zawierać związki chlorowo-organiczne lub metale ciężkie – w szczególności odpady drewna pochodzące z budowy, remontów
i rozbiórki obiektów budowlanych. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zm.):
„Art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach
odpadów.”
(inf. – Aneta Nowak)

INWESTYCJE W POPOWIE

W październiku zakończyły się prace związane z remontem
kapliczki p.n. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Popowie – rewitalizacja kapliczki – budynku
zabytkowego”. Projekt został sfinansowany w ramach
V edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
W ramach projektu dokonano remontu tynków zewnętrznych
i wewnętrznych, wymieniono poszycie dachowe i drzwi oraz
zagospodarowano teren wokół kapliczki. Wszystkie prace

remontowo-budowlane wykonali mieszkańcy wsi Popów
w czynie społecznym. Przepracowali łącznie 455 godz.,
użyczali własnego sprzętu przez 20 godzin oraz wnieśli
wkład finansowy w kwocie 300 zł. Wartość tych prac
i udziału finansowego łącznie wyceniono na 8 125 zł.
Wartość projektu wyniosła 10 645,03 zł, z czego kwota
dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego to 6 259 zł,
a kwota środków własnych Gminy 4 385,12 zł.
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W październiku także w sołectwie Popów oddano do użytku drogę
o nawierzchni asfaltowej łączącą drogę powiatową SzczytnikiTakomyśle z drogą gminną Szczytniki-Marcjanów o długości 400
m.
Ogólny
koszt
przebudowy
to
129 016,93
zł.
(Radna Urszula Młynek)
BIBLIOTEKA W IWANOWI CACH JAK NOWA

Radna oraz sołtys wsi Popów serdecznie dziękują mieszkańcom za
zaangażowanie i bezinteresowną pomoc przy wykonanej
inwestycji. W szczególności dziękujemy następującym osobom:
Mirosław Małolepszy, Piotr Raczyk, Filip Militowski, Bogumił
Militowski, Krzysztof Militowski, Grażyna Militowska, Zbigniew
Pabiszczak, Jerzy Tułacz, Tomasz Młynek, Łukasz Młynek,
Ryszard Michalak, Tadeusz Tułacz, Tomasz Kopański, Leszek
Heresztyn, Jerzy Marciniak, Marek Cichy, Marcin Łukacki,
Marcin Wietrzyk, Piotr Gałka, Mateusz Leszka, Krzysztof
Maciaszek, Urszula Raczyk. Serdeczne podziękowania składamy
także mieszkańcowi sąsiedniego sołectwa panu Henrykowi
Skowrońskiemu za pomoc w położeniu dachu na kapliczce.
Dzięki współpracy mieszkańców wsi udało się również odnowić
przydrożną kapliczkę w msc. Popów.
Za wykonaną bezinteresowną pracę pragniemy szczególnie
podziękować panu Marcinowi Wietrzykowi, który dokonał
renowacji kapliczki oraz: Zbigniewowi Pabiszczakowi,
Krzysztofowi Maciaszkowi, Pawłowi Przybył, Krzysztofowi
Kowalskiemu, Agnieszce Maciaszek, Agnieszce Pabiszczak
i Katarzynie Nowak za zagospodarowanie terenu wokół
kapliczki.

W dniu 12 listopada 2015 r. pierwsi czytelnicy Biblioteki
w Iwanowicach przekroczyli próg nowo wyremontowanych
pomieszczeń. Prace remontowe rozpoczęły się jesienią 2014 roku.
W ramach prac remontowych naprawiono kominy, położono nową
elewację i dach z cegły karpiówki, wymieniono rynny. W środku
zostało założone centralne ogrzewanie. Wiosną 2015 roku
pomalowano elewację, poprawiono rynny i pomalowano elewację
na przybudówce. Jesienią 2015 roku rozpoczął się generalny remont
pomieszczeń Biblioteki. Zamontowane zostały cztery filary
wzmacniające konstrukcję stropu. Wzmocniono fundamenty, zalano
nowe posadzki, na których położono płytki. Wzmocniono,
wygipsowano i pomalowano ściany. Sufity zostały obniżone przez
podwieszenie. Położone zostały płytki na schodach wejściowych
do Biblioteki. Księgozbiór mógł wrócić z powrotem na swoje
miejsce w odnowione, ciepłe pomieszczenia.
Wszystkie te działania nie mogłyby się wydarzyć bez wsparcia,
zaangażowania i pomocy wielu osób. Dziękuję Wójtowi Gminy
Szczytniki Panu Markowi Albrechtowi, jego Zastępcy Panu
Dariuszowi Wawrzyniakowi, Przewodniczącemu Rady Gminy Panu
Bogdanowi Augustyniakowi i Radnym Gminy Szczytniki. Dziękuję
Komisji Zdrowia, Oświaty, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu
z Przewodniczącym Panem Wiesławem Wróblem. Dziękuję
Dyrektorowi Zespołu Szkół w Iwanowicach Pani Janinie Nowak.
Bez przychylności władz gminnych i przekazaniu dodatkowych
środków pieniężnych, remont Filii Bibliotecznej w Iwanowicach nie
byłby możliwy.

Podziękowania składam również firmom uczestniczącym
w remoncie: firmie Pana Tomasza Kusza oraz Jarosława Wąsika,
które w sposób profesjonalny przeprowadziły prace remontowe.
W szczególny sposób chcę podziękować Pani Annie Tułacz która
bezinteresownie
użyczyła
prywatnych
pomieszczeń
do przechowania księgozbioru i wyposażenia Biblioteki na okres
trwania remontu.
Pragnę dodać, że dzięki przychylności władz gminnych na
czele z Wójtem Panem Markiem Albrechtem w okresie ostatnich
pięciu lat wszystkie trzy lokalizacje Gminnej Biblioteki Publicznej
w Szczytnikach (Szczytniki, Staw, Iwanowice) zostały

zlokalizowane w nowych, wyremontowanych pomieszczeniach.
(Małgorzata Majas)

WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL

9

WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 20

DEBATA SPOŁECZNA DOT YCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
Dnia 24 listopada 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie
odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa. Głównym
tematem była poprawa bezpieczeństwa na terenie działania
Komisariatu Policji w Koźminku. Komendant Komisariatu Policji
w Koźminku podinsp. Witold
prezentację
multimedialną
na

Goździelewski przedstawił
temat
aktualnego
stanu

bezpieczeństwa na terenie czterech gmin: Lisków, Koźminek,
Szczytniki oraz Ceków-Kolonia. Gminy miały na spotkaniu swoich
przedstawicieli w osobach wójtów oraz radnych. Gminę Szczytniki
prezentował Wójt Pan Marek Albrecht oraz Przewodniczący
Rady Gminy Szczytniki Pan Bogdan Augustyniak. Ponadto
w debacie mogli wziąć udział chętni mieszkańcy czterech
wymienionych gmin. Można było zadawać pytania jak również
przekazywać swoje opinie i uwagi. Przedstawiciele policji oraz
władz samorządowych wysłuchali wszystkich uwag oraz dokładnie
i rzeczowo odpowiadali na wszelkie pytania. Z całą pewnością
debata przyczyni się do zwiększenia
rejonie. (Alicja Łukacka)

bezpieczeństwa w naszym

KAMPANIA „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”
Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku
nasza gmina
uczestniczyła w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj
trzeźwy Umysł”. Hasło przewodnie 15 - jubileuszowej edycji ZTU
brzmiało „Grajmy w jednej drużynie”. Organizatorem kampanii jest
Stowarzyszenie Producentów i
Dziennikarzy Radiowych
z Poznania. W kampanii uczestniczyć mogą chętni uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów. Ze środków gminy (gminny fundusz na
profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych tworzony
jest z wpływów jaki uzyskuje gmina z opłat jakie wnoszą podmioty
gospodarcze handlujące alkoholem za korzystanie z zezwoleń na
jego sprzedaż) zakupione zostały materiały do realizacji kampanii
i dostarczone do wszystkich szkół na terenie gminy Szczytniki.
Celem kampanii było:
-przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom ryzykownym takim
jak: sięganie po alkohol, papierosy i inne środki psychoaktywne,
-wzmacnianie
procesu
edukacyjnego
i
wychowawczego
w szkołach,
-wspieranie rozwoju osobowości uczniów,
-rozwijanie
umiejętności
nawiązywania
współpracy
z rówieśnikami,
-motywowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz
środowiska lokalnego i pozytywnego kierowania swoim życiem.
Co chcemy osiągnąć realizując zadania kampanii ?
Chcemy UZMYSŁOWIĆ młodym ludziom, że stosowanie używek
to droga na skróty-donikąd.
WYTŁUMACZYĆ uczniom, że podstawą mądrego życia są
aktywność (uprawianie sportu) i zdrowe odżywianie.
UŚWIADOMIĆ dzieciom i młodzieży, że człowiek nie jest samotną
wyspą (żyje w społeczeństwie i jesteśmy potrzebni innym, a inni są
potrzebni nam).
NAUCZYĆ dzieci i młodzież angażowania się w zadania
wymagające współpracy i współdziałania. Granie w jednej drużynie
pozwala często na osiągnięcie lepszych rezultatów i daje dużo
satysfakcji.
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ZACHĘCIĆ do rozwijania mocnych stron osobowości i potrzeby
inwestowania w siebie, by sprzyjać zdrowiu, rozwojowi własnemu
oraz innych.
W ramach zadań kampanii realizowano:
1. Konkurs ulotkowy dla SP - „Zdrowe zagranie”
2. Konkurs internetowy dla gimnazjów-”Zagrywka w punkt”
3. Konkurs plastyczno-literacki dla SP- „Warto pomagać”
4. Konkurs plastyczno-literacki dla gimnazjów - „Razem lepiej”.
Na wyżej wymienione konkursy wpłynęło 47 prac plastycznych
oraz 3 prace literackie.
Wszystkie prace zostały oceniane przez Gminną Komisję
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która
wybrała po 3 prace z każdej szkoły, nagradzając autorów słodkim
upominkiem. Wszystkie prace zostały przesłane do Poznania do
organizatorów kampanii, gdzie również były oceniane i nagradzane.
Wśród laureatów
ogólnopolskiej kampanii ZACHOWAJ
TRZEŹWY UMYSŁ 2015 znaleźli się przedstawiciele naszej
gminy:
1) Agnieszka Łańduch, Zespół Szkół w Marchwaczu
2) Ania Bednarska, Zespół Szkół w Iwanowicach
3) Paulina Noweta, Zespół Szkół w Stawie
4) Mateusz Wasilewski, Zespół Szkół w Stawie
5) Adam Paczkowski, Zespół Szkół w Stawie
6) Malwina Gołębiowska, Zespół Szkół w Iwanowicach
7) Wiktoria Idźkowska, Zespół Szkół w Iwanowicach.
Wszystkim laureatom składamy gratulacje, a uczestnikom
podziękowanie za zaangażowanie i trud; podziękowania składamy
również opiekunom, którzy poświęcili swój czas na realizację zadań
kampanii. Zapraszamy jednocześnie do licznego udziału
w przyszłorocznej kampanii. (W imieniu GKP i RPA Maria
Wiączek- Hendler)
PODSUMOWANIE WYNIKÓW
SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2015
W ZESPOŁACH SZKÓŁ GMINY SZCZYTNIKI
Najwyższe wyniki ze sprawdzianu kl. VI SP (wszystkie powyżej
średniej w gminie) z poszczególnych części
język polski i matematyka (średnia w gminie – 59,88%):
1) Marchwacz – 65,44%; 2) Iwanowice – 62,28%; 3) Radliczyce 60,89%; język angielski (średnia w gminie – 71,29%):
1) Marchwacz – 85,78%; 2) Radliczyce – 74,33%; 3) Iwanowice 71,50%.
Najwyższe wyniki z egzaminu gimnazjalnego (trzy najwyższe lub
wszystkie powyżej średniej w gminie) z poszczególnych części
historia i wos (średnia w gminie – 62,13%): 1) Staw – 69,06%;
2) Marchwacz – 66,64%; 3) Szczytniki
- 62,32%; język polski
(średnia w gminie – 58,95%): 1) Staw – 67,06%; 2) Szczytniki –
60,14%; 3) Radliczyce - 60,08%; 4) Marchwacz – 59,91%;
przedmioty przyrodnicze (średnia w gminie – 49,07%): 1) Staw –
52,78%; 2) Marchwacz – 50,64%; 3) Szczytniki
- 49,36%;
matematyka (średnia w gminie – 46,17%): 1) Iwanowice –
51,63%; 2) Staw – 48,67%; 3) Marchwacz - 42,73%; język
angielski – poziom podstawowy (średnia w gminie – 56,19%):
1) Marchwacz – 67,64%; 2) Radliczyce – 61,08%; 3) Szczytniki
– 57,29%; język angielski – poziom rozszerzony (średnia w gminie
– 33,95%): 1) Marchwacz – 44,36%; 2) Radliczyce – 38,00%;
3) Szczytniki – 36,57%.
Podsumowanie najwyższych uzyskanych wyników ogółem ze
sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w Zespołach Szkół: ZS
w Marchwaczu (cztery najwyższe wyniki); ZS w Stawie (trzy
najwyższe wyniki); ZS w Iwanowicach (jeden najwyższy wynik).
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Najwyższe wyniki ze sprawdzianu kl. VI ogółem (po dodaniu
średnich punktów w % ze wszystkich części): 1) Marchwacz
(151,22); 2) Radliczyce (135,22); 3) Iwanowice (133,78).
Najwyższe wyniki z egzaminu gimnazjalnego ogółem (po dodaniu
średnich punktów w % ze wszystkich części): 1) Marchwacz
(331,92); 2) Staw (322,02); 3) Szczytniki (308,39). /UG/
WYDARZENIA
GMINNE OBCHODY POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA
PODZIEMNEGO W MARCHW ACZU
25 września bieżącego roku, odbyły się w naszej gminie obchody
siedemdziesiątej szóstej rocznicy powstania Polskiego Państwa
Podziemnego. Termin obchodów (27 września) związany jest
z powstaniem pierwszej konspiracyjnej organizacji, utworzonej
jeszcze w czasie oblężenia Warszawy- Służby Zwycięstwu Polski.
Dała ona początek największej podziemnej armii okupowanej
Europy oraz imponującym strukturom cywilnego państwa.
Uroczystości rocznicowe zorganizowane zostały w Zespole Szkół
w Marchwaczu. W obchodach udział wzięli: Wójt Gminy
Szczytniki Pan Marek Albrecht, przedstawiciele Rady Gminy
Szczytniki – Pan Paweł Domagała, Pan Andrzej Kupaj, Pan
Wiesław Wróbel i Pan Rafał Lesiecki;
Prezes GS „SCh”
w Radliczycach Pani Irena Ludwiczak, Prezes OSP w Krowicy
Zawodniej Pan Arkadiusz Jakubek, Dyrektorzy Zespołów Szkół,
Pracownicy UG, kierownik referatu Pani Grażyna Kuchnicka, Pani
sołtys Janina Kwaśniewska, społeczność szkolna. Specjalnym
gościem był Pan Mieczysław Walczykiewicz.
Nie zabrakło
mieszkańców gminy, którzy przybyli, aby uczcić pamięć
o bohaterach i zobaczyć przedstawienie, przygotowane przez
młodych aktorów- uczniów miejscowej szkoły.

Po powitaniu wszystkich zgromadzonych Pani Dyrektor Honorata
Szymańska oddała głos Panu Wójtowi Markowi Albrechtowi.
Włodarz gminy w płomiennym, patriotycznym wystąpieniu
zaakcentował rolę żołnierzy wyklętych w umacnianiu woli życia
narodu w niepodległej i suwerennej Polsce. Wystąpienie pana Wójta
dobrze wpisało się przedstawienie przygotowane przez nauczycieli
ZS w Marchwaczu: p. Krzysztofa Pietrzykowskiego oraz
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p. Agnieszkę Pogorzelec. Oparte na kanwie barwnych, ale zarazem
tragicznych losów rotmistrza Witolda Pileckiego, przykuło uwagę
zgromadzonych i przypomniało o pomnikowej, niezłomnej postaci
z okresu II wojny światowej. Frapująca fabuła, „efekty specjalne”
oraz wysoki poziom aktorskich i wokalnych umiejętności uczniów,
nagrodzone zostały gromkimi oklaskami. Po zakończeniu części
artystycznej wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez
Radę Rodziców ZS w Marchwaczu. Miejmy nadzieję, że echa
wystąpienia Pana Wójta oraz przesłanie przedstawienia na długo
pozostaną w świadomości licznie zebranych uczestników
uroczystości. Dziękujemy za wszelką pomoc i udział w tak ważnym
wydarzeniu patriotycznym! (Krzysztof Pietrzykowski)

Gminne obchody 76. Rocznicy powstania Polskiego Państwa
Podziemnego i 26. Rocznicy powstania Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej
w dniu 25 września 2015 roku w Marchwaczu
Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!
Witam serdecznie wszystkich, którzy skorzystali z zaproszenia,
aby wspólnie uczcić tak ważne rocznice w historii naszej
Ojczyzny. W tym roku obchodzimy już 76. Rocznicę powstania
Polskiego Państwa Podziemnego i 26. rocznicę powstania
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Rocznice te są
ściśle związane z tragicznymi wydarzeniami w dziejach naszego
narodu, o których powinniśmy zawsze pamiętać, traktując to
jako nasz obowiązek wobec przeszłych pokoleń.
Żadne słowa nie są w stanie wyrazić bezmiaru ludzkiej krzywdy
i okrucieństwa wojny, które zgotował człowiek człowiekowi.
Trudno wspomnieć wszystkich, którzy wtedy polegli,
pozostawiając dla nas duchowy testament – świadectwo i wzór
swojego życia. Jednak wszystkim tym bohaterom należy się nasz
hołd i wdzięczność za to, iż walczyli o wolną Ojczyznę, w której
teraz możemy żyć, uczyć się i pracować.
W ubiegłym roku w sposób szczególny wspominałem
o bohaterach Powstania Warszawskiego. W tym roku pragnę
przytoczyć jedną z tragicznych postaci, zapewne przez wielu
znaną – jaką była Danuta Siedzikówna, o pseudonimie Inka;
gdyż w ubiegłym miesiącu, a dokładnie 28 sierpnia, minęło 69
lat od śmierci tej 17-letniej sanitariuszki AK. Jej rodzice oddali
swoje życie za Ojczyznę, a Inka postanawia dołączyć do oddziału
AK, za co zostaje osadzona w więzieniu. Rezygnuje
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z ułaskawienia, gdyż nie chce dać się złamać i podpisać tego,
czego nie powinna. Rodzice przecież często jej powtarzali ,,Nie
ryzykuj, ale w sytuacji ważnego wyboru musisz zachować się, jak
trzeba”. To chlubne wychowanie przynosi chlubne czyny. Inka
z więzienia pisze gryps ,,Powiedzcie mojej babci, że zachowałam
się jak trzeba”. Po brutalnym śledztwie zostaje skazana na
śmierć przez komunistyczny sąd wojskowy w Gdańsku
i zamordowana strzałem w tył głowy przez dowódcę plutonu
egzekucyjnego z KBW.
Młoda sanitariuszka stała się jednym z symboli
Żołnierzy Wyklętych, a jej słowa stanowią przesłanie dla nas
wszystkich, aby w obliczu niesprawiedliwości, draństwa –
zawsze zachować się jak trzeba. Warto przypomnieć sobie może
o tej postaci, gdy tylko poczujemy cień obawy, iż nie
zachowujemy się jak trzeba. Inka jest jedną z wielu Żołnierzy
Niezłomnych, wiernych do końca, nawet za cenę własnej krwi –
niepodległej Polsce. Naszym obowiązkiem jest stać na straży tej
wielkiej prawdy historycznej o heroizmie naszych rodaków,
i niech zawsze będzie to powodem naszej dumy z tego,
iż jesteśmy
Polakami.
A słowa przysięgi, które
Danuta
Siedzikówna ślubowała i z żarliwością wypełniła – niech
na zawsze pozostaną i żyją w naszej pamięci:
„W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny
Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty Krzyż,
znak męki i Zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej,
Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru
i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił,
aż do ofiary mego życia.”
Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht
SPOTKANIE PRZEDWYBORCZE W SZCZYTNIKACH
W dniu 18 października na sali OSP w Szczytnikach odbyło się
spotkanie przedwyborcze z Panem Antonim Macierewiczem,
obecnym
Ministrem
Obrony
Narodowej.
Naszych
samorządowców reprezentowali m. in. Zastępca Wójta Pan
Dariusz Wawrzyniak oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan
Bogdan Augustyniak. Pan Antoni Macierewicz przedstawił
uczestnikom spotkania kandydatów do Sejmu i Senatu RP,
a także omówił najważniejsze zagadnienia dotyczące programu
wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. (Redakcja)
MODLITWA PRZY MOGILE W MARCHWACZU
Drugiego listopada przy Mogile Pomordowanych w czasie
II wojny światowej Mieszkańców Marchwacza odbyła się msza
święta w intencji ofiar. Na miejscu kaźni pojawiły się rodziny
pomordowanych, mieszkańcy wsi, delegacje uczniów
i nauczycieli Zespołu Szkół w Marchwaczu na czele z Panią
Dyrektor Honoratą Szymańską. Wśród zebranych nie zabrakło
miejscowej Radnej Pani Danuty Świątek oraz Pani Sołtys Janiny
Kwaśniewskiej.
Wypowiedziane słowa przez Proboszcza Parafii Rajsko –
księdza Piotra Bałoniaka, a także księdza tej Parafii – Pawła
Nasiadka, przybliżyły bolesną historię tego miejsca
i zainspirowały do refleksji nad naszą postawą wobec spraw
dotyczących
pokoju
we
współczesnym
świecie.
(Krzysztof Pietrzykowski)
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GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
W STAWIE
W niedzielę, 8 listopada, w Zespole Szkół w Stawie,
odbyły się Gminne obchody
Narodowego Święta
Niepodległości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy
Szczytniki - p.Marek Albrecht, Przewodniczący Rady Gminy p. Bogdan Augustyniak, Radni Rady Gminy Szczytniki, dyrektorzy
szkół, mieszkańcy Gminy Szczytniki, nauczyciele, rodzice
i uczniowie. Spotkanie otworzył Wójt, p.Marek Albrecht,
przemawiając, podkreślił, jak trudne chwile były w życiu naszej
Ojczyzny.

Następnie wystąpili uczniowie ze szkół naszej gminy.
Piękne i patriotyczne piosenki wywarły ogromne wzruszenie
wśród gości. Ze szkoły w Marchwaczu zaprezentowali swój
repertuar: Marcelina Olejnik, Aleksandra Łańduch, Mikołaj
Suchecki, Natalia Drewniak (opiekun - p. Agnieszka Pogorzelec);
ze szkoły w Szczytnikach: Anna Shkirman- Zimny, Marika
Żychlińska, Anna Czarnecka, Aleksandra Wietrzych, Martyna
Martużalska, Julia Pabiszczak, Aleksandra Kuświk, Julia
Michalak, Daria Drewniak, Nadia Leszka, Klaudia Kudaś (opiekun
- p. Agnieszka Pogorzelec); ze szkoły w Iwanowicach: Izabela
Łaska, Ewa Siewieja, Justyna Zimna (opiekun - p. Monika
Kubera); ze szkoły w Radliczycach: Zuzanna Wietrzyk, Michalina
Skonieczna, Aleksandra Bider, Aurelia Chęcka (opiekun - p. Rafał
Paczkowski); ze szkoły w Stawie: Magdalena Filipiak, Natalia
Lipińska, Milena Drewniak (opiekun - p. Rafał Paczkowski).
Swym występem wieczór umiliła absolwentka ZS w Stawie,
Anna Płóciennik. Uczniowie Zespołu Szkół w Stawie przedstawili
widowisko słowno-muzyczne prezentujące niełatwą historię
państwa polskiego. Atmosferę tamtych dni podkreślała również
dekoracja, którą przygotowała p. Janina Antczak. Wzruszający
pokaz powstał dzięki zaangażowaniu p. Jadwigi Mądrzejewskiej,
p. Ewy Paczkowskiej, p.Rafała Paczkowskiego.
Głos zabrał także p. Mieczysław Walczykiewicz,
wspomniał rok 1920 - wojnę z bolszewikami i udział w niej
mieszkańców gminy Szczytniki. Wszystkie występy przybliżyły
nas wspomnieniami do czasów, kiedy na wiele lat utraciliśmy
niepodległość i upewniły, by obecne i przyszłe pokolenia dbały
o tradycję, kulturę i polską mowę.
Po akademii wszyscy udali się pod pomnik
Pomordowanych i Poległych za Ojczyznę, gdzie Wójt, p. Marek
Albrecht i Przewodniczący Rady, p. Bogdan Augustyniak złożyli
kwiaty i zapalili znicze. Zebrani oddali hołd ofiarom II wojny
światowej, a chwilom refleksji i zadumy towarzyszyła Orkiestra
Dęta OSP ze Stawu. Zebrani zapalali lampiony, pozostawiające
na niebie symboliczne znaczenie światła. Liczny udział
w obchodach Narodowego Święta Niepodległości świadczy
o głębokim zaangażowaniu, świadomości narodowej i o wielkim
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lokalnym patriotyzmie, za co serdecznie dziękujemy. (Marzena
Łysek)
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W IWANOWICACH
W dniu 11 listopada odbyły się tradycyjnie obchody
Święta Niepodległości w Kościele Parafialnym p. w. św.
Katarzyny w Iwanowicach. Uczestnicy obchodów wzięli udział
we mszy świętej oraz mieli możliwość obejrzenia części
artystycznej
w wykonaniu
uczniów
Zespołu Szkół
w Iwanowicach, przygotowanej pod kierunkiem nauczycieli –
Pani Renaty Janickiej – Szcześniak oraz Pani Justyny Kmieć.
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zapał do walki o Ojczyznę, i tylko dzięki temu przyszło
upragnione zwycięstwo.
Naszą wolność zawdzięczamy wielu polski bohaterom,
niektórym bardzo znanym, ale też takim, których nazwisk nigdy
nie usłyszeliśmy i nie poznamy – zwyczajnym skromnym
ludziom. Wszystkim tym bohaterom należy się nasz hołd
i wdzięczność za to, iż możemy żyć w wolnej Polsce. Pamiętajmy
więc o nich zawsze, pamiętajmy o chlubnej historii naszego
narodu; a jednocześni zgodnie ze słowami Jana Pawła II –
wymagajmy dużo od siebie, aby spłacić choćby w części ten
ogromny dług wdzięczności. Żyjmy godnie, z honorem;
pielęgnujmy i traktujmy jako największy skarb – mowę ojczystą,
nasze tradycje i wartości, aby słowo POLSKA brzmiało dumnie.
I zawsze nade wszystko ceńmy daną nam wolność, gdyż jak
przestrzegają słowa wiersza:
W kajdanach niewoli nie da się żyć;
wówczas ludzkie serce zamiera, przestaje bić.
Otaczają je zewsząd ponure kraty;
cierpi czując raz po raz wymierzane baty.
Bez znaczenia są luksusy, wygody czy zaszczyty;
gdy naród w niewolę jest spowity.
Nasza dusza bez wolności –
nigdy nie jest w stanie posiąść prawdziwej radości.
Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht
PATRON DIECEZJI KALISKIEJ

Z okazji Święta Niepodległości zostały również złożone kwiaty
przy pomniku w Iwanowicach przez Wójta Gminy Szczytniki
Pana Marka Albrechta oraz Przewodniczącego Rady Gminy
Szczytniki Pana Bogdana Augustyniaka. (Redakcja)
WYSTĄPIENIE WÓJTA
8 listopada 2015 r. w Stawie
Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie! Witam serdecznie
wszystkich na gminnych obchodach Święta Niepodległości.
W tym roku obchodzimy już 97. rocznicę odzyskania przez naród
polski upragnionej wolności, które nastąpiło dopiero po 123
latach zniewolenia. Obecnie trudno nam jest wyobrazić sobie jak
wyglądało życie pod zaborami: byliśmy traktowani niczym
niewolnicy, odebrano nam tożsamość narodową, prawo do
mowy ojczystej i do narodowych tradycji, wokół słyszało się
tylko obcą mowę, dzieciom nie wolno było uczyć się w polskich
szkołach, zostaliśmy pozbawieni polskiej ziemi – naszego
ojczystego domu. Wydawało się, że życie wtedy toczyło się bez
żadnej nadziei, traciło sens; a jednak pomimo tak trudnych
czasów w sercach Polaków rodził się zryw do wolności, płonęła
iskierka wiary i marzenia o wolnej Polsce. To, co dla naszych
rodaków było przez wiele długich lat jak sen, stało się
rzeczywistością dopiero w dniu 11 listopada 1918 r. Wszystko,
co dobre i szlachetne musi kosztować, a tym bardziej wolność.
Wiedząc o tym, nasi rodacy nie wahali się zapłacić za nią nawet
najwyższej ceny, jaką była ofiara krwi i życia. Bóg, Honor
i Ojczyzna – to nie był slogan, lecz nadrzędne wartości
stanowiące sens i treść życia; i tylko dzięki temu nie ustawał

W dniu 25 listopada 2015 r. w Bazylice Świętego Józefa
w Kaliszu, Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht dokonał,
w pierwszą rocznicę, ponownego zawierzenia wszystkich spraw
gminnych Patronowi Diecezji Kaliskiej – Świętemu Józefowi,
który jest wzorem pracowitości, uczciwości i pokory. Święty Jan
Paweł II, również nieodłącznie związany z naszą gminą, z racji
chociażby Patronatu w dwóch gminnych szkołach –
Iwanowicach i Marchwaczu, odwiedzając kaliskie Sanktuarium
w dniu 4 czerwca 1997 r., apelował w intencji obrony cywilizacji
życia, rodziny i godności każdego człowieka. W Bazylice
corocznie składane jest wotum wdzięczności za cudowne
ocalenie od zagłady
w 1945 r. więźniów obozu
koncentracyjnego Dachau, natomiast w podziemiach kościoła
można
codziennie
odwiedzić
Kaplicę
Męczeństwa
i Wdzięczności. Święty Józef jest szczególnym Patronem
Rodzin, skutecznym orędownikiem we wszystkich polecanych
Jemu sprawach, jak również niezawodnym pośrednikiem
w sprawach zawodowych jako Patron wszystkich ludzi pracy.
(Redakcja)
KULTURA

POWIATOWE SPOTKANIE Z KULTURĄ
Tegoroczne Powiatowe Spotkanie z Kulturą odbyło się w dniu
27 września w Dębe. Uchwałą Zarządu Powiatu Kaliskiego
przyznano nagrody finansowe oraz nagrody honorowe
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub
ochrony kultury za 2014 rok. Wśród wyróżnionych znaleźli się
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również przedstawiciele Gminy Szczytniki. Nagrodę finansową
otrzymała Pani Katarzyna Kubera – instruktor marżonetek przy
Orkiestrze Dętej OSP Iwanowice; natomiast nagrody honorowe
– Kapela „Złote Kłosy”, Kapela biesiadna „Dysonans” oraz
Dyrektor GOK Pan Mariusz Janiak. Składamy gratulacje
i życzymy dalszych sukcesów! (Redakcja)
GMINNE ŚWIĘTO EDUKAC JI
W dniu 8 października w Restauracji „Gościnna” w Stawie
odbyły się tradycyjne obchody Gminnego Święta Edukacji,
zorganizowane przez Dyrektorów Zespołów Szkół. W bieżącym
roku głównym koordynatorem imprezy była Pani Dyrektor
Zespołu Szkół w Radliczycach Bogusława Domagała.
W uroczystości udział wzięli: Przewodniczący Rady Gminy
Szczytniki Pan Bogdan Augustyniak, Przewodniczący Komisji
Zdrowia, Oświaty, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu Pan
Wiesław Wróbel, Prezes międzygminnego oddziału ZNP
powiatu ziemskiego Pan Antoni Roter, Kierownik Referatu
i wieloletni koordynator ds. oświaty Pani Grażyna Kuchnicka,
Księża pracujący w gminnych szkołach, Nauczyciele
i Pracownicy Zespołów Szkół, a także emerytowani Nauczyciele
i
Pracownicy
placówek
oświatowych.
W
imieniu
samorządowców życzenia wszystkim zebranym przekazał
Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak.
Natomiast Prezes międzygminnego oddziału ZNP powiatu
ziemskiego Pan Antoni Roter, oprócz wygłoszenia
okolicznościowych życzeń, wręczył wyróżnienia dla tych, którzy
zasłużyli się swoją wieloletnią pracą w związku.
Zorganizowana uroczystość, podtrzymując gminną tradycję,
stała się świetną okazją do wzajemnych rozmów, wspomnień
i wymiany zdań na temat spraw dotyczących oświaty.
Uczestnicy wyrazili nadzieję, iż w kolejnym roku znowu będą
mogli się spotkać na tak miłej imprezie. (Redakcja)
Nagrody zewnętrzne dla nauczycieli
Pani Grażyna Olejnik ZS w Radliczycach - otrzymała Nagrodę
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Awans zawodowy nauczycieli
Pani Aleksandra Krawczyk ZS w Stawie - uzyskała stopień
awansu nauczyciela dyplomowanego.
Pani Katarzyna Lewandowska ZS w Marchwaczu - uzyskała
stopień awansu nauczyciela mianowanego.
SERDECZNE GRATULACJE!

WYRÓŻNIENIA DLA PRZE DSTAWICIELI ZNP

Jak co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej spotkaliśmy
się w restauracji „Gościnna” w Stawie, by porozmawiać,
wymienić poglądy, zapoznać się z nowymi pracownikami,
czy po prostu posiedzieć odrywając się od codzienności.
Dla członków ZNP (Związku Nauczycielstwa Polskiego)
była to doskonała okazja do przybliżenia uczestnikom
spotkania bardzo krótko historii związku, który powołano
w 1905 r. w Pilaszkowie w zaborze rosyjskim. Jak łatwo
obliczyć w tym roku obchodzimy 110 rocznicę jego
powstania. W innych zaborach powstawały podobne
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organizacje. Nauczyciele przez zaborców byli więzieni,
zwalniani z pracy, bo domagali się m in. nauki w języku
polskim. W lipcu 1930 r. odbył się zjazd połączeniowy
Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych
(ZPNSP) i Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskich
Szkół Średnich (ZZNPSŚ) w wyniku którego powstał
jednolity Związek Nauczycielstwa Polskiego.
W czasie II wojny światowej nauczyciele z narażeniem życia
prowadzili tajne nauczanie w ramach TON (Tajnej
Organizacji Nauczycielskiej). Na terenie obecnej gminy
Szczytniki byli to: Józefa i Mieczysław Mąkoszowie oraz
Ignacy
Nowacki ze
Stawu, a także Maria
Pawłowska z Iwanowic. Działalność Rady Zakładowej ZNP
w Szczytnikach rozpoczęła
się 21
STYCZNIA
1976 R. Przewodniczącym od 1977 r., a potem prezesem
został Mieczysław MIkołajczyk, skarbnikiem - Izabela
Szymczak, sekretarzem – Krystyna Kurczbuch.
Tak
jak inne organizacje tak i ZNP w Szczytnikach w wyniku
ogłoszenia stanu wojennego - został rozwiązany. Ale
już 10.XI.1982
R. powstał
Komitet
Założycielski
w składzie: Elżbieta
Mikołajczyk z
Iwanowic,
oraz
Mieczysław Mąkosza i Antoni Roter ze Stawu, którzy 14
STYCZNIA 1983 R. w Sądzie Wojewódzkim w Kaliszu
zarejestrowali Statut związku. Zapisało się wówczas 76
członków.
Obecnie ZNP stoi przed poważnym wyzwaniem walki
o PRZERWANIE
NIEZGODNIE
Z
PRAWEM
PRYWATYZACJI OŚWIATY, ZWIĘKSZENIA SUBWENCJI
OŚWIATOWEJ,
PODWYŻKI
WYNAGRODZEŃ CZY
WZNOWIENIE
ROZMÓW
O
SYTUACJI
W OŚWIACIE. Dlatego dzień 14 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

będzie Dniem Protestu, w którym to dniu dwa związki
zawodowe Solidarność i ZNP organizują protest
w Warszawie przed URM.
Z wielką przyjemnością mogliśmy na tym spotkaniu
wręczyć ODZNAKI ZA 50-LETNIĄ PRZYNALEŻNOŚĆ
DO ZNP osobom: pp. Danieli Bronieckiej, Helenie
Kuś, Danucie Lesieckiej, Stanisławie Lubeckiej, Urszuli
Szamatuła, Zofii Wojtczak i Helenie Pasik. Pani Marta
Włodarek odznakę będzie miała wręczoną w terminie
późniejszym, ponieważ ze względu na stan zdrowia nie
mogła uczestniczyć w spotkaniu. Wszystkim odznaczonym
życzymy ZDROWIA, POGODY DUCHA I SZCZĘŚCIA
RODZINNEGO .Pozostałym uczestnikom spotkania jak
najmniej stresu, sukcesów w pracy zawodowej, uznania
u dzieci, rodziców i przełożonych. (Prezes Ogniska
w Szczytnikach
i
Oddziału
Międzygminnego
w Kaliszu Związku Nauczycielstwa Polskiego ANTONI
ROTER)
NAGRODY Z OKAZJI 25 – LECIA SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
W dniu 16 października w Koźminku zostały zorganizowane
powiatowe obchody 25 – lecia Odrodzonego Samorządu
Terytorialnego. W czasie uroczystości Starosta Kaliski Pan
Krzysztof Nosal i Przewodniczący Rady Powiatu
Pan
Mieczysław Łuczak dokonali wręczenia Nagród Ministra
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Gospodarki Janusza Piechocińskiego z okazji 25 – lecia
Samorządu Terytorialnego.
Nagrody zostały przyznane także dla Samorządowców z Gminy
Szczytniki - Pana Mirosława Juszczaka – wieloletniego Wójta
Gminy Szczytniki oraz Pana Andrzeja Kupaja – wieloletniego
Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki.
Natomiast dla obecnych Wójtów i Przewodniczących Rad
Gminnych
przygotowano
podziękowania
za
wkład
i zaangażowanie w rozwój samorządu. Poza tym podziękowania
otrzymali Sołtysi z terenu powiatu, reprezentowani na
uroczystości przez swoich przedstawicieli, z terenu Gminy
Szczytniki przez Sołtysa Wsi Iwanowice Pana Zbigniewa
Paszkowskiego. SERDECZNE GRATULACJE! (Redakcja)
MOTOCYKLEM DO CHIN
W piątek 16 października na zaproszenie Gminnej Biblioteki
Publicznej w Szczytnikach gościł Łukasz Wierzbicki, autor
książek dla dzieci, miłośnik dalekich podróży. Promował on
swoją najnowszą książkę p.t. „Machiną przez Chiny” - jest to
czwarta książka z cyklu przygodowo-historyczno-podróżniczych
powieści dla dzieci. Powieść jest oparta na prawdziwej historii.
Halina i Stach to para szalonych podróżników. Postanawiają
wyruszyć motocyklem do Chin. Na szlaku, pośród azjatyckich
pustyń i dżungli, czeka na nich cała masa zdumiewających
przygód. Opowieść o książce i jej powstaniu autor ciekawie
zilustrował prezentacją multimedialną, a dzieci wcielając się za
pomocą strojów i rekwizytów w postacie z książki, aktywnie
wzięły udział w spektaklu.

Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół w Szczytnikach, udział
w nim brali uczniowie z klas III-VI. Na zakończenie każdy
otrzymał zakładkę z autografem pisarza. Współorganizatorem
spotkania była Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum
Animacji Kultury w Poznaniu. (Małgorzata Majas)
GMINA SZCZYTNIKI BIE SIADNIE I Z HUMOREM
ŚWIĘTOWAŁA „JESIENNE WARZYWA”
Spotkanie zwane z ludowej tradycji „ Pyrczokiem” już od trzech
lat jest także okazją do podziękowań dla wszystkich
przygotowujących, sponsorujących i pracujących podczas
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dorocznych uroczystości Dożynkowych. W tym roku, podobnie
jak przy Dożynkach, za stronę organizacyjną spotkania
odpowiadali mieszkańcy
sołectw: Staw, Kościany-Lipka,
Cieszyków, Tymieniec, Mroczki Wielkie i Gorzuchy wspólnie
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szczytnikach. Ponieważ
miejscem spotkania i zabawy miała być sala, mieszcząca się na
terenie wymienionych sołectw wybrano Restaurację „Złoty
Karaś” w miejscowości Lipka, gdzie dzięki użyczeniu sali
organizatorzy mogli przygotować miejsca przy stołach dla ponad
140 osób.
I tak w piątek 27 listopada spotkali się na wspólnym
biesiadowaniu przedstawiciele sołectw przygotowujących stoły
dożynkowe, a przypomnijmy, że w tym roku mieliśmy dziewięć
takich stołów, przybyli także strażacy OSP z jednostek
zabezpieczających imprezę Dożynkową, z grona Sponsorów
powitaliśmy na „Pyrczoku” Panią Irenę Ludwiczak prezesa GS
„SCH” w Szczytnikach, Państwa Gimla właścicieli firmy Lidia
Horti-Logistic z Opatówka, Państwa Jakubek właścicieli
Piekarni „Sezam” z Radliczyc, Państwa Nowaków ze Szczytnik
właścicieli ziemi, na której corocznie przygotowany jest parking
dla uczestników dożynek, także Państwa Nowaków
ze Szczytnik, ale w tym wypadku – właścicieli firmy PHU
JUREX, Pana Benedykta Owczarka właściciela Piekarni
Staropolskiej z Iwanowic i przedstawicieli Stacji Paliw Elprom
oraz Pana Marcina Raczyka właściciela firmy ELEMELEK –
Pracownia Hand Made.

Nie zabrakło także współorganizatorów wrześniowych
Dożynek Parafialno-Gminnych:
ks. kanonika Mariana
Niemiera -proboszcza Parafii w Stawie oraz Wójta Gminy
Szczytniki Marka Albrechta i Przewodniczącego Rady
Gminy Bogdana Augustyniaka. Organizatorzy w swoim
wystąpieniu jeszcze raz podziękowali wszystkim za
współpracę i pracę, dodajmy społeczną, przy tegorocznych,
niezwykle udanych Dożynkach.
Po tych słowach na stołach pojawiły się tradycyjne potrawy
z jesiennymi warzywami w rolach głównych, były
oczywiście
ziemniaki
pod
wieloma
postaciami,
przygotowane i podane na bardzo różne sposoby, były
kalafiory, kapusty, buraczki i wiele, wiele innych. Ale nie
zabrakło także potraw mięsnych i na deser wielu gatunków
wyśmienitych, przygotowanych także osobiście przez
Organizatorów - ciast.
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Na scenie natomiast muzycznie biesiadowała Gminna Kapela
„Złote Kłosy”, która przypomnijmy, w tym roku obchodzi
5 rocznicę istnienia. Utwory, które wszyscy doskonale znają
stały się okazją do biesiadowania, bujania i klaskania wspólnie
z kapelą przy stołach. Kolejnym punktem spotkania
jednocześnie tym, na który wszyscy czekali był Babski Kabaret
OLD SPICE GIRLS w niesamowitym składzie: Lidia
Stanisławska, Emilia Krakowska i Barbara Wrzesińska. Trzy
wybitne postaci polskiej sceny zarówno muzycznej jak
i kabaretowej i teatralnej zostały przywitane niezwykle
owacyjnie. Odwdzięczając się za tak ciepłe przyjęcie Panie
przedstawiły ponad 2 godzinny program kabaretowy
z najwyższej półki z piosenkami i skeczami Hemara, Brechta
i Marii Czubaszek oraz swojego
wspólnego autorstwa.
Wyśmienity program, w trakcie którego trudno było uwierzyć,
że Panie mają już „swój wiek”. Energia i kunszt aktorski , a do
tego każda z Pań przebierająca się po osiem razy w kolejne
równie wyśmienicie przygotowane stroje.
Długo jeszcze po zakończeniu programu trwały wspólne zdjęcia,
autografy i rozmowy z uczestnikami spotkania, którzy mogli
także skorzystać z okazji, by zakupić książkę autorstwa Lidii
Stanisławskiej oraz płytę z piosenkami z przedstawionego
programu i od razu uzyskać na nich autorskie dedykacje
wszystkich Pań. Po takiej dawce wyśmienitej zabawy i humoru
pozostało już tylko jedno tego wieczora. Był to najlepszy czas,
by rozpocząć zabawę taneczną, a do tego doskonale nadaje się
wielokrotnie już sprawdzana w takich sytuacjach Kapela
Biesiadna DYSONANS. I w ten sposób już „na parkiecie” do
późnych godzin nocnych trwała dalsza część spotkania.
Na koniec oczywiście zasłużone podziękowania za
przygotowanie imprezy i poczęstunku należą się Paniom, ale
także Panom, z sołectw Staw, Kościany-Lipka, Cieszyków,
Tymieniec, Mroczki Wielkie i Gorzuchy, Panu Stanisławowi
Błaszkowiakowi za udostępnienie sali na biesiadne spotkanie,
obsłudze i pracownikom Restauracji „ Złoty Karaś” za pracę
podczas imprezy i naszym gminnym Kapelom za stworzenie
doskonałego klimatu do zabawy. Wszystkim uczestnikom
natomiast po raz kolejny dziękujemy za przygotowanie imprezy
dożynkowej
i
zachęcamy
już
teraz
do
udziału
w przyszłorocznych przygotowaniach. (Mariusz Janiak)
W ZGODZIE MAŁE RZECZY ROSNĄ
Pismo Święte dostarcza nam wiele przykładów różnych
wspólnot oraz ich funkcjonowania. Z jednych można brać
przykład, inne są dla nas przestrogą jak nie postępować.
W Księdze Rodzaju w rozdziale jedenastym czytamy:
Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe
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słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju
Szinear i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego:
«Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu». A gdy już
mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej,
rzekli: «Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której
wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie
znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi» (Rdz 11, 1-4).
Czy jest coś złego w tym, że ludzie posługujący się tym samym
językiem postanowili połączyć swoje siły i zrobić coś razem?
Jako wspólnota. Chyba nie. Jednakże nie możemy pominąć
jednej istotnej kwestii. W przypadku mieszkańców kraju Szinear
pojawiło się coś jeszcze oprócz idei wspólnego budowania.
W ich serca zakradła się pycha i myśl, że mogą zająć miejsce
Boga, że mogą być ważniejsi niż On. Historia aż nadto
pokazała nam, że kiedy człowiek próbował zająć miejsce
Boga, nic dobrego z tego nie wychodziło. Dlatego Pan Bóg
zszedł i pomieszał tam ich język, aby jeden nie rozumiał
drugiego (por. Rdz 11,7). Pomyślmy jak jest w naszych
wspólnotach, zwłaszcza w kontekście zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia. Fragment Księgi Rodzaju pokazuje nam, że
budowa miasta, a w tym wieży było możliwe tylko i wyłącznie
wtedy kiedy jeden rozumiał drugiego. Tylko i wyłącznie wtedy
kiedy jeden słuchał drugiego. Czy my w naszych wspólnotach
domowych, szkolnych, parafialnych, w miejscach pracy
rozumiemy się nawzajem? Czy słuchamy się nawzajem?
W swoim wierszu Wieża Babel nieżyjąca już polska poetka
i noblistka Wisława Szymborska pokazuje pewnych ludzi.
Każdy coś mówi, o coś pyta, ale odpowiedzi wskazują na to, że
nikt nikogo nie słucha. Gdy tak się dzieje jakakolwiek budowa
stoi w miejscu. Co należy zrobić? Otworzyć się na drugiego
człowieka. Zacząć słuchać co do mnie mówi. Na ostrowskim
ratuszu umieszczono napis: Concordia res parvae crescunt –
Discordia maximae dilabuntur – W zgodzie małe rzeczy rosną –
W niezgodzie największe się rozpadają. Niech nasze wspólnoty
cechuje zgoda, a wówczas wszelkiego rodzaju budowle będą
możliwe do realizowania. (Ksiądz Paweł Nasiadek)
SPORT
HALOWY TURNIEJ W PIŁ KĘ NOŻNĄ DRUŻYN OSP
GMINY SZCZYTNIKI
W sobotę 28 listopada w sali sportowej Zespołu Szkół
w Iwanowicach odbył się „Halowy Turniej w Piłkę Nożną
Drużyn OSP Gminy Szczytniki”. Do rywalizacji o Puchar Wójta
Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta stanęło 5 drużyn
reprezentujących straże ze : Szczytnik, Iwanowic, Mroczek
Wielkich, Krowicy Zawodniej i Radliczyc. Rozgrywki odbywały
się systemem „każdy z każdym”. Zatem każda drużyna rozegrała
4 spotkania (w sumie odbyło się 9 meczów). Mecz trwał
10 minut, a na boisku równocześnie mogło występować czterech
zawodników w każdej drużynie. Zmiany odbywały się systemem
hokejowym. Zwyciężyła drużyna z Iwanowic uzyskując komplet
12 pkt, drugie miejsce z wynikiem 9 pkt zajęła drużyna
z Radliczyc, a trzecie miejsce z 6 pkt drużyna z Mroczek
Wielkich. Na czwartym miejscu uplasowała się drużyna
ze Szczytnik z 3 pkt. Ostatnie miejsce zajęła drużyna z Krowicy
Zawodniej.
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Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali Arkadiusz Zimny
z Iwanowic i Roman Samulak z Radliczyc, którzy zdobyli
po 9 goli. Sędzią głównym był Igor Sowiński, któremu
pomagali Dominik Łodziński i Mateusz Mikołajczyk. Sekretariat
zawodów profesjonalnie prowadziła: Martyna Jakóbczak.
Sponsorami nagród byli: Pan Marek Albrecht – Wójt Gminy
Szczytniki, Arkadiusz Jakubek Prezes OSP Krowica Zawodnia
oraz Zbigniew Banasiewicz i Jerzy Majas. Organizatorem
turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Szczytnikach.
Organizatorzy składają podziękowanie Pani Janinie Nowak
Dyrektor Zespołu Szkół w Iwanowicach oraz personelowi
szkoły za pomoc w organizacji turnieju.
Wyniki poszczególnych meczów: Radliczyce - Szczytniki 7-0;
Iwanowice- Mroczki Wielkie 3-1; Radliczyce-Krowica
Zawodnia 5-3; Szczytniki-Iwanowice 5-6; Mroczki WielkieKrowica Zawodnia 5-4; Radliczyce-Iwanowice 1-8; SzczytnikMroczki Wielkie 2-3; Iwanowice-Krowica Zawodnia 5-3;
Radliczyce-Mroczki Wielkie 5-1; Szczytniki-Krowica Zawodnia
8-3. (Jerzy Majas)

KS „SZCZYT” NA PÓŁMETKU ROZGRYWEK
Połowa sezonu piłkarskiego 2015/2016 już za nami. Wszystkie
drużyny KS „Szczyt” Szczytniki zakończyły zmagania o punkty
w swoich rozgrywkach. Trzeba przyznać, iż była to runda bardzo
ciekawa i udana dla wszystkich naszych drużyn. Najlepiej spisali się
najmłodsi adepci piłki nożnej. Podopieczni Igora Sowińskiego
toczący swoją rywalizację w rozgrywkach trampkarza, wygrali
wszystkie swoje spotkania, zajmując tym samym pierwsze miejsce
w tabeli. Są to chłopcy z rocznika 2003 i młodsi. Stanowią więc
nadzieję dla piłki seniorskiej w Szczytnikach, co udowodnili na
boisku, radząc sobie z bardziej doświadczonymi ekipami. Należy
przy tym zaznaczyć, że dla tych chłopców była to pierwsza runda
w wyższej rocznikowo lidze, czego nie dało się zauważyć podczas
spotkań z drużynami o dłuższym stażu. W podobnej sytuacji była
również drużyna juniora starszego, prowadzona prze trenera
Mariusza Gostyńskiego, która jest bezpośrednim zapleczem drużyny
seniorów. Nasi juniorzy bardzo dobrze rozpoczęli zmagania
wygrywając pięć pierwszych spotkań.
Niestety zabrakło
determinacji w końcówce rundy, gdzie chłopcy ponieśli trzy
porażki zajmując ostatecznie czwartą lokatę w swojej kategorii.
Należy zaznaczyć, iż trzech zawodników juniora starszego
otrzymało szansę zaprezentowania się w drużynie seniorów i trzeba
przyznać, że były to debiuty udane, które tylko utwierdzają
w przekonaniu jak ważna, potrzebna i efektywna jest praca
z młodzieżą w naszym klubie.
Dla naszej „jedynki” występującej w rozgrywkach kaliskiej A klasy,
była to runda bardzo ciężka i bogata w swoistą huśtawkę nastrojów.
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Od początku rozgrywek seniorzy borykali się z problemami
kadrowymi wynikającymi z kontuzji podstawowych graczy, co
poniekąd przekładało się na grę naszego zespołu. Należy jednak
przyznać, iż ostatecznie, wynik końcowy napawa optymizmem
przed rundą rewanżową. „Seniorzy” zajęli w rozgrywkach klasy
”A” piątą pozycję, tracąc do lidera pięć punktów. Były również
momenty kiedy zajmowaliśmy drugą pozycję w lidze i tylko brak
koncentracji w meczach, wydawałoby się najłatwiejszych,
spowodował, że ostateczny wynik jest dla nas „łyżką dziegciu”.
Jednak każdy mecz i każda porażka była dla naszej drużyny lekcją
pokory, z której miejmy nadzieję wyciągniemy wnioski. Wszystko
to na pewno zaprocentuje w rundzie wiosennej, w której
powalczymy o najwyższą lokatę w lidze. Nasi przeciwnicy zgodnie
powtarzają, że największym naszym problemem w grzej jest nasze
boisko, które nas strasznie ogranicza, co potwierdzać mogą wyniki.
Wszystkie jesienne porażki ponieśliśmy grając na własnym
obiekcie, którego stan i wymiary są dalekie od ideału i nie sprzyjają,
stylowi gry, nad którym pracujemy na treningach. Miejmy jednak
nadzieję, że ta sytuacja, w końcu zmieni się na lepsze. Jest to
inwestycja na lata i dla wielu pokoleń, a należy jasno powiedzieć, iż
klimat do gry w piłkę nożną w Szczytnikach jest, więc materiału do
pracy nie zabraknie. Brakuje tylko warsztatu. Serdecznie
dziękujemy wszystkim kibicom oraz osobom, które nas wspierały
w trakcie trwania rundy jesiennej rozgrywek. Teraz przed nami
długa przerwa zimowa. To czas odpoczynku, refleksji, ale również
mobilizacji do dalszych działań, zarówno tych sportowych jak
i organizacyjnych. Do ciężkich treningów wrócimy pod koniec
stycznia i jesteśmy przekonani, że wiosna znów będzie nasza!!!
(Mateusz Leszka)

SPORT SZKOLNY
GIMNAZJUM
HALOWA PIŁKA NOŻNA
I miejsce Gim. Szczytniki
II miejsce Gim. Marchwacz
III miejsce Gim. Radliczyce
PIŁKA RĘCZNA - CHŁOPCY
I miejsce Gim. Iwanowice
II miejsce Gim. Marchwacz
III miejsce Gim. Szczytniki
PIŁKA RĘCZNA - DZIEWCZĘTA
I miejsce Gim. Iwanowice
II miejsce Gim. Radliczyce
III miejsce Gim. Staw
PIŁKA NOŻNA ,,ORLIK”
I miejsce Gim. Szczytniki
II miejsce Gim. Marchwacz
III miejsce Gim. Iwanowice
SIATKÓWKA - CHŁOPCY
I miejsce Gim. Iwanowice
II miejsce Gim. Staw
III miejsce Gim. Marchwacz
SZKOŁA PODSTAWOWA
HALOWA PIŁKA NOŻNA
I miejsce Sz. P. Szczytniki
III miejsce Sz. P. Iwanowice
III miejsce Sz. P. Radliczyce

(opr. Kazimierz Augustyniak)
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INDYWIDUALNE BIEGI P RZEŁAJOWE
ROCZNIK
2005r.
kl. IV

2004r.
kl. V

2003r.
kl. VI

2002r.
kl. I Gim.

2001r.
kl. II Gim.

2000r.
kl. III Gim.

DZIEWCZĘTA
1.Cierniak Weronika – Iwanowice
2.Młynek Amelia – Iwanowice
3.Falkowska Weronika – Radliczyce
4.Wasilewska Natalia – Radliczyce
1.Walczak Estera – Radliczyce
2.Łaska Martyna – Iwanowice
3.Łaska Małgorzata – Iwanowice
4.Nowak Magdalena – Marchwacz
1.Cierniak Karolina – Iwanowice
2.Flak Ilona – Iwanowice
3.Malewska Monika – Staw
4.Malewska Aleksandra – Staw
1.Pejaś Magdalena – Iwanowice
2.Marciniak Natalia – Iwanowice
3.Tyczyńska Kamila – Iwanowice
4.Staniewska Sylwia – Iwanowice
1.Kuświk Justyna – Szczytniki
2.Nowak Wiktoria – Iwanowice
3.Małecka Aleksandra – Szczytniki
4.Greber Natalia – Radliczyce
1.Wietrzyk Ewa – Szczytniki
2.Tomczyk Aleksandra – Radliczyce
3.Powązka Anita – Staw
4.Gołębiewska Anita - Iwanowice

KOLEJNA INNOWACJA PEDAGOGICZNA
Od października 2015 r. w Zespole Szkół w Marchwaczu
realizowana jest kolejna innowacja pedagogiczna pt: „Czysta woda,
zdrowe życie”. Innowacja obejmuje dzieci z klas „O”-III. Rodzice
naszych uczniów chcąc zadbać o to, aby dziecko miało w szkole
dostęp do dobrej jakości wody, wyszli z propozycją, aby udostępnić
wodę dla dzieci.

CHŁOPCY
1.Walewski Samuel – Staw
2.Przepiórka Adam – Iwanowice
3.Kowalski Wojciech – Szczytniki
4.Hasik Szymon – Iwanowice
1.Wąsik Miłosz – Szczytniki
2.Kaczmarek Wiktor – Radliczyce
3.Kubiak Dawid – Szczytniki
4.Staszak Nikodem – Szczytniki
1.Szcześniak Kacper – Szczytniki
2.Celer Kamil – Szczytniki
3.Chudaś Wiktor – Iwanowice
4.Wójtowicz Adam – Marchwacz
1.Trzęsowski Konrad – Iwanowice
2.Łazarek Filip – Szczytniki
3.Szcześniak Mateusz – Szczytniki
4.Tylski Piotr – Iwanowice
1.Wójtowicz Maciej – Marchwacz
2.Latawski Michał – Staw
3.Malewski Paweł – Staw
4.Wojtuściszyn Paweł – Szczytniki
1.Gryczyński Bartosz – Szczytniki
2.Urbaniak Gabriel – Szczytniki
3.Śniegula Damian – Iwanowice
4.Cierniak Filip – Iwanowice
szkoły mają więc możliwość korzystania bez ograniczeń ze zdrowej
wody mineralnej. Dziecko pijąc wodę regularnie w ciągu dnia,
zachowuje energię i dobre samopoczucie, woda korzystnie wpływa
na koncentrację, zwiększa zdolność uczenia się. W ramach
innowacji dzieci z kl. „O”-III raz w miesiącu uczestniczą też
w spotkaniach z ekspertami – nauczycielami klas starszych. Dzieci
aktywnie uczestnicząc w prelekcjach, doświadczeniach z wodą,
obserwacjach, w formie zabawy w sposób naturalny oswajają się
z kadrą pracującą w szkole. (Aneta Nowak)

WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

Podczas zajęć lekcyjnych, świetlicowych wszyscy uczniowie naszej

Od dnia 19 października w naszej Szkole Podstawowej im.
S. Aleksandrzaka - w Zespole Szkół w Marchwaczu - została
przeprowadzona przez wizytatorów Kuratorium Oświaty, ewaluacja
problemowa w zakresie trzech obszarów: Szkoła lub placówka
wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej
sytuacji. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone
w podstawie programowej. Szkoła lub placówka, organizując
procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników
sprawdzianu… Podstawę prawną przeprowadzonej ewaluacji
zewnętrznej stanowiły: Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270) oraz Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie
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wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r., poz. 1214).
Obawialiśmy się tej oceny, gdyż po zmianie przepisów
wprowadzono tylko dwa poziomy – podstawowy i wysoki,
jednocześnie zwiększając wymagania państwa wobec placówek
oświatowych. Podsumowanie ewaluacji odbyło się w dniu
2 listopada i w trakcie dowiedzieliśmy się, iż we wstępnym raporcie
nasza wieloletnia praca została oceniona pozytywnie. We wnioskach
położono nacisk na rozwój indywidualizacji w procesie nauczania.
Oficjalny Raport z ewaluacji problemowej, podpisany przez
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i
przysłany w terminie
późniejszym, potwierdził, iż nasza szkoła nie tylko spełniła
wszystkie wymagania na poziomie podstawowym, co zostało
odnotowane w specjalnej tabeli stanowiącej punkt wyjścia do
wyższej oceny, ale jednocześnie została oceniona na poziomie
wysokim - obecnie jest to prezentowane wyłącznie w formie
opisowej. Ze szczegółami dotyczącymi Raportu z ewaluacji
problemowej można zapoznać się na stronie internetowej
www.npseo.pl/action/raports.
Miło nam, iż podczas przeprowadzanej ewaluacji, Panie Wizytatorki
bardzo pozytywnie odniosły się do klimatu panującego w naszej
szkole, do współpracy z Rodzicami, a także doceniły efektywność
pracy Nauczycieli i różnorodność talentów Uczniów – znajdujących
swoje odzwierciedlenie w wynikach sprawdzianu zewnętrznego,
osiągnięciach na konkursach i zawodach, występach artystycznych.
W swoim raporcie umieściły również wzmiankę o Absolwentach,
którzy ukończyli podstawową edukację w Marchwaczu, i nadal
współpracują ze szkołą – jako przykład podając naszych, znanych
z występów szkolnych, artystów; kapelę biesiadną „Dysonans”; jak
również Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta.
Bardzo serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy przyczynili się do
uzyskania tak dobrego wyniku przez naszą szkołę!
(Honorata Szymańska)
I ROCZNICA NADANIA G IMNAZJUM W MARCHWACZU
IMIENIA JANA PAWŁA I I
W dniu 21 października, w wigilię liturgicznego wspomnienia
Papieża Polaka, obchodziliśmy uroczyście I rocznicę nadania
Gimnazjum w Marchwaczu imienia Jana Pawła II.

W tym wyjątkowym dla nas wydarzeniu m. in. uczestniczyli:
Ksiądz Biskup Łukasz Buzun; Proboszcz Parafii Rajsko Ksiądz
Piotr Bałoniak; Proboszcz Parafii NMP Królowej Polski w Kaliszu
i diecezjalny opiekun szkół im. Jana Pawła II – Ksiądz Piotr
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Szkudlarek;
Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht;
Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak i Radni
Gminy Szczytniki – Pani Danuta Świątek, Pan Andrzej Kupaj, Pan
Tadeusz Buchwald; sołtysi – Pani Janina Kwaśniewska, Pani
Stanisława Kasprzak, Pan Krzysztof Wójtowicz reprezentujący
jednocześnie kapelę biesiadną „Dysonans”, Pan Bogusław
Jaśkiewicz.
Ten nadzwyczajny dzień rozpoczął się mszą świętą odprawioną
w kościele parafialnym w Rajsku pod przewodnictwem Księdza
Biskupa Łukasza Buzuna, którego następnie mieliśmy zaszczyt
gościć po raz drugi w skromnych murach naszej szkoły. Ksiądz
Biskup przyjął również nasze zaproszenie i skorzystał wraz
z uczniami
z przejazdu autokarem z kościoła do szkoły.

Po powitaniu w Zespole Szkół w Marchwaczu uczestników
uroczystości,
została
zaprezentowana
część
artystyczna
przygotowana przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli
Ks. Pawła Nasiadka, Pani Katarzyny Lewandowskiej, Pani
Agnieszki Pogorzelec, Pani Małgorzaty Pietrzykowskiej i Pani
Małgorzaty Gajewskiej. Tak jak nauczyciele starają się o awans
zawodowy, podobnie Anioł Stróż naszego Papieża, jak było
to ukazane w trakcie przedstawienia, musiał posiadać swoją teczkę
awansu i wykazać się licznymi osiągnięciami, aby zdobyć wyższy
tytuł, lecz oczywiście w niebie.
Nasi goście docenili kunszt aktorski naszych uczniów nie tylko
brawami, ale także wyrażając to w licznych pochwałach w czasie
swoich wystąpień.
Wszystkim, którzy przyczynili się
do zorganizowania
tej ważnej
dla nas pierwszej rocznicy,
wręczyliśmy w podziękowaniu białą różę - jako symbol prawdy
i uczciwości, tak bliskich św. Janowi Pawłowi II.
W trakcie
uroczystości wyróżnieni uczniowie w Konkursie Dobrych Słów im.
Jana Pawła II otrzymali okolicznościowe dyplomy, natomiast
nagrody specjalne stanowiły książki o Patronie.

Nasza szkoła została obdarowana miłymi upominkami, m. in.
od Księdza Biskupa dostaliśmy w darze niespotykany obraz naszego
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Papieża raczącego się ciastkiem i kawą; a od Wójta Gminy
Szczytniki Pana Marka Albrechta – piękny album o św. Janie
Pawle II, bardzo przydatny podczas religii i innych zajęć
edukacyjnych.
Obraz umieszczony obecnie w pokoju
nauczycielskim stanowi rękojmię dla wszystkich, którzy lubią
spożywać słodycze, gwarantując im brak uwag na ten temat nawet
ze strony dyrektora; gdyż wiadomo, że Papież jest ważniejszy.
W naszej szkole cenimy słodkie wypieki i dlatego tak trafny
upominek wywołał wiele uśmiechu. Na zakończenie naszej
uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na tradycyjny poczęstunek,
i oczywiście wspaniałe wypieki domowe przygotowane przez
niezawodnych Rodziców naszych Uczniów i Przedszkolaków.

W świetle dyskusji na temat czekających nas zmian, zwłaszcza
w kwestii gimnazjów, pewnie wiele osób zadaje sobie pytanie: czy
warto było? Pytanie to, wiadomo, dotyczy sprawy Patronatu,
w przypadku gdyby miała się zmienić struktura oświaty. Jeśli
ktokolwiek podejdzie do tego wyłącznie w sposób materialistyczny,
to oczywiście - nie. Natomiast faktem jest, iż życie nie składa się
z samej materii, ma różne wymiary i wiele tajemnic, które staramy
się poznawać i zgłębiać. Każdy więc musi sobie odpowiedzieć na
zadane pytanie sam. Wiem jednak, że nie tylko dla mnie – warto
było i na pewno nigdy nie będziemy tego żałować. Nikt bowiem nie
może zabrać nam tego, co było, naszych wspomnień i wzruszeń,
nikt nie może przekreślić niezwykłej historii naszej małej szkoły.
Nie sposób też odebrać nam Patronatu Jana Pawła II, nawet jeśli
formalnie byłoby to możliwe; gdyż i tak nasz Papież pozostanie
naszym Patronem duchowym, i to na zawsze. Szanujemy naszego
Patrona Szkoły Podstawowej – Stanisława Aleksandrzaka,
człowieka skromnego, z bolesnym doświadczeniem pobytu
w obozie koncentracyjnym, z bogatym dorobkiem poetyckim.
Podobnie, z wielkim szacunkiem odnosimy się do Patrona
Gimnazjum, a ponieważ został świętym, często zwracamy się do
niego z naszymi prośbami. Nasz Papież nie tylko nam pomaga,

ale także pozwala odczuwać nam swoją bliskość, czego
doświadczyło bardzo wiele osób. A nasza mała szkoła,
nosząc tak wielkie imię, stała się dzięki temu w pewnym
wymiarze i w pewien sposób także „wielka”. Jakby
potwierdzenie tego stanowić mogą wymowne słowa,
skierowane do nas przez Podsekretarza Stanu Pana
Wojciecha Kolarskiego: „Bardzo się cieszę, że pamięć
o Papieżu Polaku pielęgnują Państwo na wiele sposobów,
m. in. poprzez aktywność artystyczną uczniów. Dzisiejsza
uroczystość stanowi dowód, że Gimnazjum w Marchwaczu
odgrywa dużą rolę w jednoczeniu lokalnej społeczności. To
bezcenna wartość.” Czy więc warto…? (Honorata Szymańska)
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PODZIĘKOWANIA
1. Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Łukaszowi Buzunowi za przyjęcie zaproszenia, za przewodniczenie Mszy Świętej
w dniu 21.10. i wsparcie duchowe.
2. Księdzu Proboszczowi Parafii Rajsko, Piotrowi Bałoniakowi
- za współorganizację uroczystości.
3. Wójtowi Gminy Szczytniki, panu Markowi Albrechtowi
i Radnym Gminy Szczytniki - za działania na rzecz szkoły
i współpracę.
4. Dyrektorowi Delegatury w Kaliszu, Kuratorium Oświaty
w Poznaniu - za wspieranie szkoły w działaniach i nadzór.
5. Przewodniczącej Rady Rodziców pani Barbarze Nowak, RR
i wszystkim rodzicom - za pomoc w organizacji uroczystości.
6. Sołtysom p. Janinie Kwaśniewskiej, p. Stanisławie Kasprzak,
p. Krzysztofowi Wójtowiczowi, p. Bogusławowi Jaśkiewiczowi,
kapeli biesiadnej „Dysonans”, OSP, KGW, p. Annie
Piekarskiej – za wsparcie i pomoc w każdej potrzebie.
7. Państwu Agnieszce i Waldemarowi Wosiek – za dary na
procesję.
8. Nauczycielom za oprawę artystyczną i dekorację –
pani Katarzynie Lewandowskiej, księdzu Pawłowi Nasiadkowi,
pani Małgorzacie Gajewskiej, pani Agnieszce Pogorzelec, pani
Agnieszce Szczęsnej, pani Małgorzacie Pietrzykowskiej.
Pracownikom za prace organizacyjne – pani Jadwidze
Chojnackiej, pani Małgorzacie Stasiak – Menderskiej, pani
Annie Kuświk, pani Zofii Wągrowskiej, panu Wojciechowi
Piekarskiemu, panu Sylwestrowi Owczarkowi.
9. Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom, Rodzicom i Uczniom
Zespołu Szkół w Marchwaczu oraz wszystkim, którzy włączyli
się w organizację uroczystości.

WYRÓŻNIENI W KONKURSIE DOBRYCH SŁÓW
IM. JANA PAWŁA II
Nikola Błaszczyk, Emil Grudziecki, Jan Krzywda, Agnieszka
Łańduch, Marcin Matysiak, Szymon Pastok, Jakub Rubas,
Natalia Śniegula, Liliana Gajewska
Nagrody specjalne otrzymali:
Lena Łukacka i Mikołaj Łukaszczyk

UZDOLNIONE PRZEDSZKOLAKI W MARCHWACZU
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III miejsce- Kinga Smolarek, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Stawie,
opiekun Jagoda Mądrzejewska;
III miejsce- Michał Zimny, kl. V, Szkoła Podstawowa
w Radliczycach, opiekun Agnieszka Krajewska.

22 października w Auli ODN w Kaliszu miało miejsce uroczyste
zakończenie projektu edukacyjnego „Śladami słów Jana Pawła II
oraz ks. Jana Twardowskiego".
Projekt edukacyjny
przeprowadzono w ramach obchodów Roku Św. Jana Pawła II
oraz 100 rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego.W ramach
projektu przeprowadzono między innymi konkurs plastyczny
„Biedronka dla ks. Jana" skierowany do dzieci przedszkolnych oraz
uczniów szkół podstawowych klas I-III. Z ogromną radością
przyjęliśmy informację o wynikach konkursu.
Dwoje dzieci z oddziału przedszkolnego w Marchwaczu zostało
laureatami. Pierwsze miejsce zdobył Bartosz Nieborak (6 lat),
drugie miejsce Julia Jędrzejewska (5 lat) z grupy starszaków
(opiekun Agnieszka Szczęsna) oraz wyróżnienie Lena Szymańska
(3 latka)
z grupy maluszków (opiekun Aneta Nowak).

Dzieci
otrzymały dyplomy oraz piękne nagrody rzeczowe. Gratulujemy
dzieciom i życzymy dalszych sukcesów! (Agnieszka Szczęsna)
ELIMINACJE GMINNE KO NKURSU
„Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT”
Eliminacje dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów odbyły
się 23.11.2015 r. w Zespole Szkół w Radliczycach. Komisja
w składzie: Jolanta Leszka, Wioletta Jeziorska, Karolina Kisiurska
i Agnieszka Krajewska po sprawdzeniu prac konkursowych
wyłoniła finalistów, którzy będą reprezentować gminę Szczytniki na
etapie rejonowym konkursu w ODN w Kaliszu.
Oto nasi finaliści:
W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce- Kacper Trzęsowski, kl. VI, Szkoła Podstawowa
w Szczytnikach, opiekun Anna Dryka;
II miejsce- Zuzanna Wietrzyk, kl. VI, Szkoła Podstawowa
w Radliczycach, opiekun Karolina Kisiurska;

W kategorii gimnazjów:
I miejsce- Kinga Drewniak, kl. III Gimnazjum w Szczytnikach,
opiekun Emilia Chróstek;
II miejsce- Piotr Józefiak, kl. III Gimnazjum im. Księdza
Kardynała Karola Wojtyły w Iwanowicach, opiekun Emilia
Wietrzyk;
III miejsce- Agnieszka Łańduch, kl. III Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Marchwaczu, opiekun Małgorzata Pietrzykowska.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na
etapie rejonowym!!! (Jolanta Leszka)
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM "POCZYTAJMY"
W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkół
w Radliczycach
uczestniczy
w ogólnopolskim
programie
„PoczytajMy”, który jest prowadzony i realizowany przez Fundację
Centrum Edukacji Obywatelskiej.
W ramach projektu uczniowie klas gimnazjalnych założyli
klub czytelniczy działający przy szkolnej bibliotece i przygotowują
regularne spotkania czytelnicze dla dzieci z przedszkola oraz
uczniów klas I-III SP. Wspólne czytanie to nie wszystko! Nasi mali
słuchacze po lekturze będą się bawić, rysować, śpiewać, tańczyć,
przygotowywać inscenizacje, a także się uczyć.
Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie aktywności
społecznej dzieci i młodzieży, promowanie czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży, zainteresowanie biorących udział w spotkaniach
czytelniczych okolicą, w której żyją na co dzień oraz wzmacnianie
poczucia własnej sprawczości, pewności siebie i odpowiedzialności
za podjęte działania wśród dzieci i młodzieży. (M. Smolarek)
WIELKI SUKCES MAŁYCH PRZYRODNIKÓW
W RADLICZYCACH

13 października 2015 roku przedstawiciele społeczności
uczniowskiej ZS w Radliczycach pod opieką Pani Dyrektor oraz
pani Grażyny Olejnik wzięli udział w uroczystości wręczenia
dyplomów i nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu
Przyrodniczo- Łowieckiego dla Szkół Podstawowych
Województwa Wielkopolskiego w roku szkolnym 2014/2015.
Wielkim sukcesem naszej szkoły było zajęcie II miejsca w tym
konkursie.
Uroczysta ceremonia miała miejsce w Wielkopolskim Domu
Łowieckim w Poznaniu. Zainaugurował ją Przewodniczący
Wojewódzkiego
Sejmiku
Łowieckiego
w
Poznaniupan profesor Lesław Łabudzki, który powitał zaproszonych
gości i wyraził podziw dla dokonań laureatów.
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Głos zajął również Przewodniczący Komisji Konkursowej- profesor
Dariusz Gwiazdowicz. W spotkaniu wzięli także udział Łowczowie
z okręgów województwa wielkopolskiego. Nagrodą w tymże
konkursie, ufundowaną przez Wojewódzki Sejmik Łowiecki
w Poznaniu, była m.in. wycieczka dla uczniów naszej szkoły do
Muzeum Przyrodniczo – Łowieckiego w Warszawie oraz
nagroda rzeczowa w postaci pucharu. Atrakcją spotkania okazał
się koncert w wykonaniu sygnalistów myśliwskich. Uroczystość
zakończyła się wspólnym obiadem.
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Zebrane przedmioty zostały przekazane do schroniska przez
przedstawicieli społeczności uczniowskiej pod opieką p. Karoliny
Kisiurskiej. Nadchodzi zima, zatem warto pamiętać także o naszych
czworonożnych przyjaciołach. (Karolina Kisiurska)

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 kolei w dniu 11 listopada 2015 r. w Bazylice Św. Józefa
w Kaliszu odbyła się Pielgrzymka Myśliwych Okręgu Kaliskiego
PZŁ. W uroczystości tej wzięła udział delegacja uczniów Zespołu
Szkół w Radliczycach wraz z Panią Dyrektor Bogusławą Domagała
i przedstawicielem Koła Myśliwskiego „Słonka”- Panem Janem
Pakuła. Mszę Św. w intencji myśliwych i ich Rodzin odprawił
Biskup Kaliski Edward Janiak w asyście kapłanów- kapelanów. Po
skończonym nabożeństwie wszyscy udali się pod pomnik Św. Jana
Pawła II, gdzie myśliwi złożyli kwiaty. Druga część uroczystości
odbyła się w Auli Akademickiej UAM. Mieliśmy tam okazję
zobaczyć, jak wygląda ślubowanie nowych myśliwych
wstępujących do Polskiego Związku Łowieckiego. Szczególnie
zasłużonym dla łowiectwa wręczono medale, a dla naszej szkoły
myśliwi regionu kaliskiego ufundowali nagrodę w postaci laptopa
wraz z oprogramowaniem. Była to dla nas kolejna nagroda za
zajęcie II miejsca wśród szkół województwa wielkopolskiego Ten
sukces mobilizuje nas do dalszych działań związanych z przyrodą,
ekologią i łowiectwem. (Karolina Kisiurska)
DBAJMY O ZWIERZĘTA!
Z okazji ŚWIATOWEGO DNIA ZWIERZĄT w ramach zajęć
Koła Młodych Przyrodników przy współpracy Samorządu
Szkolnego uczniowie ZS w Radliczycach już po raz drugi
zorganizowali zbiórkę niezbędnych rzeczy dla bezdomnych zwierząt
przebywających w kaliskim schronisku.

Z życzeniami dla całej społeczności szkolnej
Sołtys Janina Kwaśniewska i Rada Solecka Marchwacza
SPRZEDAM DZIAŁKĘ O P OWIERZCHNI 0,5 HA
ZABUDOWANĄ W SZCZYTNIKACH. TEL. 511868261

INFORMACJA O KSZTAŁCENIU
Samorząd Województwa Wielkopolskiego wychodząc naprzeciw
zapotrzebowaniu na rynku pracy organizuje kształcenie
w kilkunastu zawodach medycznych i okołomedycznych
w Wielkopolskich
Samorządowych
Centrach
Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego. Zapewnia bezpłatną naukę, zdobycie
kwalifikacji na najwyższym poziomie w szkołach z nowoczesną
bazą dydaktyczną. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalistów
mających nie tylko doświadczenie w zawodzie, ale także
odpowiednie umiejętności do jak najsprawniejszego przekazywania
wiedzy praktycznej i teoretycznej. Kadra pedagogiczna to ludzie
pełni pasji, entuzjazmu i poczucia sensu działania. Dodatkowo
Wielkopolskie Samorządowe Centra Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego mogą pochwalić się wysokim poziomem
zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Absolwenci tych szkół zdobywają uprawnienia do pracy
w zawodzie, które uznawane są przez pracodawców w całym kraju.
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Uczniowie mają możliwość wyboru zawodu. Oferta skierowana jest
do młodzieży chcącej podnieść swoje kwalifikacje. Wśród tych ofert
znajdziemy:
Asystent osoby niepełnosprawnej / Asystentka stomatologiczna/
Higienistka stomatologiczna/ Opiekun medyczny / Opiekun osoby
starszej/ Opiekunka dziecięca/ Opiekunka środowiskowa/
Ortoptystka/
Technik
dentystyczny/
Technik
elektroniki
i informatyki medycznej/ Technik elektroradiolog / Technik
farmaceutyczny/ Technik masażysta/ Technik sterylizacji
medycznej/ Opiekun w domu pomocy społecznej/ Technik usług
kosmetycznych/ Terapeuta zajęciowy/ Pracownik socjalny.
Jesteśmy świadkami następujących w szybkim tempie zmian
w życiu społecznym, rozwoju nauk medycznych i postępu
technologicznego. Niski przyrost naturalny, starzenie się
społeczeństwa, czy dążenie ludzi do zachowania młodości, zmiana
świadomości przyczyniają się do wzrostu zapotrzebowania na nowe
usługi. Dodatkowe informacje na temat wyżej wymienionych
zawodów znajdą Państwo na stronie internetowej www.umww.pl
(Urząd/Departament/Departament Edukacji i Nauki/Zawody
w których kształcimy). (Przygotowała: Grażyna Kuchnicka)
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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

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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ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEJ MULTIAGENCJI!
OTWARCIE W DNIU 4 ST YCZNIA 2016 R.

NOWY WARSZTAT SAMOCHODOWY
 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
AUTO – HANDEL - TRANSPORT:
 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

ZAPROSZENIE NA BAL KARNAWAŁOWY
Serdecznie zapraszamy na bal karnawałowy, który odbędzie
się w dniu 16 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół
w Marchwaczu. Cena od pary wynosi 140 zł. Zapisy
do wyczerpania miejsc są przyjmowane pod telefonem
nr 604369993 lub 600655744.
Rada Rodziców Zespołu Szkół w Marchwaczu

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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