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WYDANIE SPECJALNE Z OKAZJI JUBILEUSZU 1050- LECIA CHRZTU POLSKI
Już wkrótce wakacje…

WYDARZENIE ROKU

Z okazji zbliżającego się wakacyjnego wypoczynku życzymy Wszystkim
zatrzymania się chociaż przez chwilę w wirze codziennych spraw i wydarzeń,
czasu dla siebie i najbliższych, dobrego i aktywnego wypoczynku, nabrania sił
do podejmowania kolejnych zadań i nowych wyzwań.

JUBILEUSZ 1050- LECIA
CHRZTU POLSKI
W GMINIE SZCZYTNIKI

Niech letni wypoczynek pomoże nam w tym, aby codzienne troski nie
przesłoniły tego, co najważniejsze; aby nie zabrakło nam życzliwości, odwagi
i nadziei, iż warto służyć dobru; a mieniąca się różnorodnymi odcieniami
przyroda niech cieszy i budzi zachwyt nad pięknem stworzenia.
Wójt Marek Albrecht, Zastępca Wójta Dariusz Wawrzyniak,
Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Augustyniak i Radni Gminy Szczytniki

Rok 2016 w Gminie Szczytniki
został
ogłoszony
Rokiem
Gminnych
Obchodów
1050.
Rocznicy
Chrztu
Polski
i Powstania Państwa Polskiego.
W dniu 13 kwietnia 2016 r., a więc
w wigilię trzydniowych obchodów
ogólnopaństwowych z okazji 1050lecia
Chrztu
Polski,
została
zorganizowana uroczystość
upamiętniająca to doniosłe
wydarzenie w Gminie Szczytniki.
Gminne
obchody
odbyły
się
w Zespole Szkół w Marchwaczu.

Czytaj s. 3

___________________
WIZYTA PREZYDENTA RP
W STOLICY NASZEGO POWIATU

MINISTERIALNA KONFERENCJA POWER DLA MŁODYCH
W SZCZYTNIKACH
W dniu 30 maja br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało
w Zespole Szkół w Szczytnikach konferencję, jako pierwszą tego rodzaju w kraju poświęconą działaniom w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020. Konferencję prowadził Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego
Funduszu Społecznego w MRPiPS Pan Marek Stodolny. Po wystąpieniu Pani Renaty Szczęch,
Podsekretarza Stanu w MRPiPS, wszystkich uczestników przywitał jako gospodarz terenu Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht.

Czytaj s. 15

W dniu 1 maja odbyła się
zapowiedziana wizyta Prezydenta RP
Pana Andrzeja Dudy w Kaliszu.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
w
ramach
swojej
wizyty,
uczestniczył w 24. Ogólnopolskiej
Pielgrzymce Robotników do św.
Józefa,
zorganizowanej
przez
regionalną Solidarność, na czele
z Panem Jarosławem Wilnerem,
szefem kaliskiej Solidarności. Warto
przypomnieć, iż pomysłodawcą
i dotychczasowym
organizatorem
pielgrzymek
robotników
do
św. Józefa w Kaliszu był – obecny
Poseł na Sejm RP Pan Jan Mosiński.

Czytaj s. 14
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WYDARZENIE ROKU
JUBILEUSZ 1050- LECIA CHRZTU POLSKI W GMINIE SZCZYTNIKI
WYSTĄPIENIE WÓJTA GM INY SZCZYTNIKI
PODCZAS GMINNYCH OBC HODÓW 1050- LECIA CHRZTU POLSKI W DNIU 13 KWIETNIA 2016 R.
Szanowni Państwo!
Witam wszystkich bardzo serdecznie na gminnych obchodach tak niezwykle ważnego wydarzenia w dziejach naszego narodu, jakim jest
jubileusz Chrztu Polski. 1050 lat temu książę Polan – Mieszko podjął koronną decyzję o przyjęciu chrztu, która zmieniła bieg historii naszego
kraju i odcisnęła trwały ślad w życiu polskiego społeczeństwa. Chrzest całego kraju odbywał się stopniowo, ale już dwa lata po chrzcie
Mieszka I zostało utworzone arcybiskupstwo w Poznaniu, dzięki czemu kościół w Polsce nie był uzależniony od Czechów czy Niemców, którzy
wcześniej od nas dokonali tego aktu.
Decyzja, jaką podjął książę Mieszko nie była łatwa z wielu względów, i na pewno wymagała niezwykłej odwagi. Nasi przodkowie wierzyli
przecież w wielu bogów i gusła; czcili między innymi zwierzęta i rośliny, a spośród nich szczególnie stare dęby; byli przywiązani do znanych
od urodzenia obrzędów. Radykalna zmiana mogła wywołać gwałtowne reakcje, paniczny strach, iż czczeni do tej pory bogowie będą mścić
się za odstąpienie od dotychczasowych przekonań, będą zsyłać różne klęski żywiołowe czy inne nieszczęścia. Jednakże Mieszko I nie bał
podjąć się tego ryzyka, ponieważ wiedział, że oprócz względów religijnych, jego decyzja przyniesie wymierne korzyści społeczne i gospodarcze
dla całego kraju. I trudno nie utwierdzić się w tym przekonaniu po 1050 latach, trudno nie podziękować za tak znamienną decyzję temu
mądremu władcy, który okazał się niezwykle przewidującym strategiem.
Nie sposób wymienić wszystkich korzyści wynikających z tego historycznego wydarzenia, ale warto przypomnieć przynajmniej
te najważniejsze: ogólnopaństwowa religia przyczyniła się do zjednoczenia całego narodu oraz do rozwoju i wzrostu znaczenia państwa
polskiego; książę Mieszko I stał się równym chrześcijańskim królom; przybyli do kraju zakonnicy uczyli ludność uprawy roli, sadownictwa,
przetwórstwa, unowocześniania upraw; kościoły, oprócz miejsca kultu, stawały się ośrodkami życia intelektualnego i kulturalnego;
chrześcijaństwo wpłynęło na powstanie polskiego języka literackiego. Jak określił Gall Anonim, książę zmienił kraj w oświecony i wierzący;
gdyż to właśnie od momentu chrztu wszystko się zaczęło, dając początek historii państwa polskiego. Przyjęcie wiary katolickiej przez Mieszka
I było jednym z najdonioślejszych wydarzeń w dziejach związanych z powstawaniem i budowaniem naszej Ojczyzny.
Warto podkreślić, iż Kościół na przestrzeni wieków - to mocna twierdza, niezłomna ostoja polskości. Wrogowie naszego kraju, mając tego
pełną świadomość, próbowali złamać ducha naszego narodu - w sposób szczególny poprzez bezwzględne prześladowania wierzących.
Poruszającym dowodem tych prześladowań jest męczeńska śmierć świętego Maksymiliana Kolbe, błogosławionego biskupa Michała Kozala
czy też błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko. Nie powstrzymano się również przed uwięzieniem prymasa tysiąclecia Stefana
Wyszyńskiego czy obrazu jasnogórskiego, stanowiącego dla Polaków szczególny symbol i znaczenie. Możemy chlubić się z faktu, iż naród
polski przyczynił się niejednokrotnie do uratowania chrześcijańskiej Europy, podejmując bohaterską walkę i wygrywając nawet
z przeważającymi siłami wroga. Któż z nas nie jest dumny, wspominając datę 12 września 1683 roku związaną z odsieczą wiedeńską, podczas
której wojska polsko – austriacko – niemieckie pod dowództwem naszego króla Jana III Sobieskiego rozgromiły oblegających Wiedeń –
Turków; czy też snując wspomnienia dotyczące tzw. „cudu nad Wisłą” - bitwy stoczonej z udziałem Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego
w dniach 12 - 25 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej, która zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę
i nierozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią. Warto przypomnieć, iż umieszczono ją na osiemnastej pozycji na
liście przełomowych bitew w historii świata.
Obchodząc tak ważną rocznicę, trudno pominąć osobiste refleksje na temat roli chrześcijaństwa we współczesnym świecie i wynikających
z tego obowiązków dla każdego z nas. Dla mnie chrześcijaństwo łączy się z odpowiedzialnością, sprawiedliwością i odwagą; z dążeniem
do celu, pomimo nieuniknionych ludzkich błędów, i dawaniem dobrego przykładu. Cóż bowiem za pożytek wynika z samych tylko deklaracji,
jeśli sposób naszego życia zupełnie nie potwierdza świadomie wybranej przez nas wiary. W każdej sytuacji, jak mówiła znana wszystkim
sanitariuszka Inka, należy zachować się tak jak trzeba, i to niezależnie od ostrych ludzkich języków. Niech więc słowa te stanowią dla nas
przesłanie i będą drogowskazem we współczesnych dziejach.
Świętując dzisiaj tak doniosłe wydarzenie w murach Zespołu Szkół, w którym patronem Gimnazjum jest Jan Paweł II, trudno byłoby
również nie wspomnieć o tym największym autorytecie współczesnych czasów. Papież Polak podkreślał, iż wszystko w naszym życiu wynika
właśnie z sakramentu chrztu. Żywił osobisty dług wdzięczności wobec polskiej szkoły, i z pewnością również dlatego stał się patronem tak
wielu placówek oświatowych. Ten niezwykle utalentowany i wykształcony Polak czerpał życiową mądrość od robotników, z którymi pracował
w czasie II wojny światowej w kamieniołomie, a następnie w oczyszczalni wody. Bronił godności rodziny i każdego człowieka. Nawet
cierpienie nie było w stanie sprawić, aby zboczył z wybranej przez siebie drogi życia, którą przemierzał w ofiarnej służbie dla Boga i drugiego
człowieka, kierując się słowami, iż „Filarami prawdziwego pokoju są sprawiedliwość i ten szczególny rodzaj miłości, jakim jest przebaczenie.”
Niezwykły intelekt i mądrość nie stanowiły dla Papieża Polaka bariery, aby zachować promieniujące ciepło, prostotę serca i subtelne poczucie
humoru. Z rozrzewnieniem wspominamy sytuację, kiedy próbowano po zamachu przekonać Jana Pawła II do jazdy oszklonym samochodem
następującymi słowami: „To zmniejsza ryzyko. Nic na to nie poradzimy, że się lękamy o Waszą Świątobliwość”, a Papież stwierdził: „Ja też
niepokoję się – o swoją świątobliwość”; albo gdy na pytanie, jak się czuje odpowiadał „Nie wiem, nie czytałem jeszcze dzisiejszej prasy”.
W tym szczególnym dniu przypomnijmy sobie i zachowajmy w sercu tych wszystkich, którzy stanowią dla nas autorytet. Przez tyle wieków
przetrwało chrześcijaństwo, niech również przetrwają nieodłącznie związane z nim autorytety; nie niszczmy ich, lecz kierujmy się nimi, gdyż
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bez nich nie wychowamy dobrze młodego pokolenia. Wartości chrześcijańskie, pomimo licznych przeciwności, przezwyciężyły wszystkie burze
dziejowe i nadal trwają. Nasuwa się pytanie - czy Polska by przetrwała, gdyby nie chrześcijaństwo? – bardzo wątpliwe; dlatego z szacunkiem
odnośmy się do wartości chrześcijańskich, wytyczających właściwy kierunek w naszym życiu. A wszystkim, którzy o te wartości walczyli
i walczą ofiarujmy wdzięczność naszych serc, gdyż tylko dzięki temu – nie spełnia się przysłowie „człowiek człowiekowi wilkiem”, natomiast
ludzka egzystencja może opierać się na poszanowaniu ludzkiego życia, godności i prawdziwej wolności - zarówno w wymiarze doczesnym jak
i ponadczasowym.
Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht

STANOWISKO RADY GMI NY SZCZYTNIKI Z DNIA 13 KWIETNIA 2 016 ROKU
W SPRAWIE OBCHODÓW 1050 - LECIA CHRZTU POLSKI I POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO
W 2016 roku przypada rocznica wielkich wydarzeń, z których na szczególną uwagę ze względu na swoje znaczenie, zasługują obchody 1050.
rocznicy Chrztu Polski i z tym związane powstanie Państwa Polskiego.
Wydarzenie to wpłynęło na losy narodu polskiego, kościoła i państwa. Przyjęcie chrztu przez władcę Polan księcia Mieszka I i jego najbliższe,
a później dalsze otoczenie sprawiło, że Polska znalazła się w nowej przestrzeni kulturowej i politycznej, wspólnej dla krajów Europy. Stała się
państwem, które w oparciu o treści wynikające z wiary chrześcijańskiej zaczęło budować oblicze naszej kultury. Chrześcijaństwo było
czynnikiem, który pozwolił utrwalić polską tożsamość, jednoczyć państwo i społeczeństwo, kształtować świadomość narodową. Przyjęcie
wiary chrześcijańskiej sprzyjało religijnemu i społecznemu umocnieniu Państwa i Narodu Polskiego.
Obchody 1050 – lecia przyjęcia Chrztu są i będą świadectwem, jak wiele z tego historycznego dziedzictwa zostało przyswojone, przypominają
nam i młodemu pokoleniu, że jesteśmy spadkobiercami chrześcijańskiej historii Państwa i Narodu Polskiego.
W związku z tak ważnym Jubileuszem 1050. rocznicy Chrztu Polski i Powstania Państwa Polskiego - Rada Gminy Szczytniki, działając za radami
gmin, powiatów, sejmików województw, Senatu i Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej zwraca się z apelem do mieszkańców Gminy Szczytniki
o podjęcie się organizacji lokalnych uroczystości okolicznościowych przybliżających znaczenie i konsekwencje dla losów Państwa i narodu
polskiego przyjęcia w 966 r. chrztu przez księcia Mieszka I władcę Polan - pierwszego polskiego władcę.
Rada Gminy Szczytniki upoważnia Wójta Gminy Szczytniki oraz wszystkie jednostki organizacyjne działające na terenie Gminy
do przygotowania różnorodnych działań dla całorocznych obchodów tego niezwykłego dla naszego pokolenia Jubileuszu.
Rada Gminy Szczytniki ogłasza na terenie Gminy rok 2016, rokiem Gminnych Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski i Powstania Państwa
Polskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki
Bogdan Augustyniak

INNOWACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIE EDUKACYJNE – ROCZNICA CHRZTU POLSKI
Gminne obchody 1050 – lecia Chrztu Polski zostały uznane i zarejestrowane przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu jako innowacyjne
przedsięwzięcie edukacyjne, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz.
506 ze zm.). Przedsięwzięcie to objęło nie tylko finalną uroczystość, ale także wszystkie liczne i różnorodne przygotowania w okresie
od 1lutego do 13 kwietnia 2016 roku. Autorzy przedsięwzięcia to: Wójt Gminy Szczytniki, Dyrektor i Nauczyciele Zespołu Szkół w Marchwaczu.
Składam serdeczne podziękowanie autorom i realizatorom, a także wszystkim uczestnikom tego przedsięwzięcia! Honorata Szymańska

OBCHODY 1050-LECIA CHRZTU POLSKI W GMINIE SZCZYTNIKI
W dniu 13 kwietnia 2016 r., a więc w wigilię trzydniowych obchodów ogólnopaństwowych z okazji 1050-lecia Chrztu Polski, została
zorganizowana uroczystość upamiętniająca to doniosłe wydarzenie w Gminie Szczytniki. Gminne obchody, które odbyły się w Zespole
Szkół w Marchwaczu usytuowanym na terenie parafii Rajsko, rozpoczęły się od Mszy Świętej zamówionej przez organizatorów w intencji
Ojczyzny i Gminy Szczytnki, a koncelebrowanej przez miejscowego proboszcza księdza Piotra Bałoniaka, a także księdza Pawła Nasiadka.
Ksiądz Piotr w swoim kazaniu uwydatnił rolę chrześcijaństwa we współczesnych czasach oraz podkreślił, iż powołanie każdego chrześcijanina
nie polega jedynie na rozważaniu trosk doczesnych, lecz przede wszystkim na patrzeniu ku górze po to, aby życie stało się tak niezwykłe
niczym lot pięknego orła.
Po Mszy Świętej stanowiącej centralny punkt uroczystości, Dyrektor Zespołu Szkół w Marchwaczu Pani Honorata Szymańska w imieniu
organizatorów – Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta i społeczności Zespołu Szkół w Marchwaczu – miała zaszczyt powitać
wszystkich uczestników gminnych obchodów 1050- lecia Chrztu Polski. Oprócz przedstawicieli samorządu gminnego, instytucji i placówek
oświatowych oraz lokalnej społeczności, miło nam było także gościć Pana Ryszarda Plucińskiego – Asystenta Posła na Sejm RP Pana Tomasza
Ławniczaka, który przywiózł okolicznościowe pismo od Pana Posła. Specjalne listy zostały przekazane również na ręce Wójta Gminy
od Wiceministra Spraw Zagranicznych Pana Jana Dziedziczaka i od Posła Pana Piotra Kalety.
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Po uroczystym powitaniu głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak, który przedstawił oficjalne stanowisko Rady
Gminy Szczytniki w sprawie obchodów 1050- lecia Chrztu Polski i Powstania Państwa Polskiego. W wypowiedzi tej zostało zaakcentowane,
iż chrześcijaństwo to czynnik, który pozwolił utrwalić polską tożsamość, jednoczyć państwo i społeczeństwo, kształtować świadomość
narodową, a przyjęcie wiary chrześcijańskiej sprzyjało religijnemu i społecznemu umocnieniu Państwa
i Narodu Polskiego. W związku z tak doniosłym Jubileuszem, Rada Gminy Szczytniki ogłosiła na terenie Gminy
rok 2016 – rokiem Gminnych Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski i Powstania Państwa Polskiego. Godne
podkreślenia jest, iż stanowisko to zostało przyjęte poprzez aklamację. Zaszczytem dla szkoły był fakt, iż po raz
pierwszy w jej murach świętowana była uroczysta sesja Rady Gminy Szczytniki, i w dodatku dotycząca tak
wzniosłego wydarzenia w dziejach Polski.
Następnie wysłuchaliśmy wystąpienia Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta, w którym zostały
zaakcentowane – okoliczności i korzyści wynikające
z chrystianizacji narodu polskiego, osobiste refleksje
na temat roli chrześcijaństwa we współczesnym świecie,
a także znaczenie wartości chrześcijańskich i autorytetów
w wychowaniu młodego pokolenia. Pan Wójt wspomniał także o przesłaniu, jaki
pozostawił dla nas Papież Polak, podkreślając, iż trudno byłoby nie wspomnieć o tym
największym autorytecie współczesnych czasów – świętując tak znamienne wydarzenie
w murach Zespołu Szkół w Marchwaczu, w którym patronem Gimnazjum jest Jan Paweł II.
Na zakończenie swojego wystąpienia Pan Wójt zaapelował, aby ofiarować wdzięczność
naszych serc tym wszystkim, którzy walczyli i walczą o wartości chrześcijańskie stanowiące
rękojmię – poszanowania ludzkiego życia, godności i prawdziwej wolności, zarówno
w wymiarze doczesnym, jak i ponadczasowym.
Kolejnym ważnym punktem uroczystości było zaprezentowanie własnych wierszy przez Laureatów Gminnego Konkursu Poetyckiego
z okazji 1050-lecia Chrztu Polski, który został ogłoszony przez Wójta Gminy Szczytniki
Pana Marka Albrechta. Mieliśmy przyjemność wysłuchać pięknych recytacji uczniów
z gminnych Zespołów Szkół, którym następnie Pan Wójt wręczył dyplomy i nagrody.
Stosowne podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu otrzymali również
nauczyciele. W zaszczytnym gronie Laureatów Gminnego Konkursu Poetyckiego z okazji
1050-lecia Chrztu Polski znaleźli się następujący gimnazjaliści: Natalia Laskowska z kl. III
ZS w Iwanowicach, opiekun – Pani Emilia Wietrzyk; Kacper Dytfeld z kl. I ZS
w Marchwaczu, opiekun – Pani Wioletta Jeziorska; Patrycja Balcerczyk z kl. II ZS
w Radliczycach, opiekun - Pani Karolina Kisiurska; Paulina Neweta z kl. I ZS w Stawie,
opiekun – Pani Marzena Łysek; natomiast za dodatkowy wiersz o Papieżu Polaku z racji
świętowania uroczystości w murach Zespołu Szkół w Marchwaczu, w którym patronem
Gimnazjum jest Jan Paweł II - wyróżnienie otrzymała Agnieszka Łańduch z kl. III ZS w Marchwaczu.
Potem nadszedł czas na wyczekiwaną przez zaproszonych gości część artystyczną w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Marchwaczu,
przygotowaną pod przewodnictwem nauczycieli – Pana Krzysztofa Pietrzykowskiego,
Pani Agnieszki Pogorzelec i Pani Małgorzaty Gajewskiej, pod kierunkiem której została
również
misternie
wykonana,
i podziwiana
przez
wszystkich,
wyjątkowa dekoracja okolicznościowa.
Zabrzmiały słowa o odwadze - z wiersza
dyrektora szkoły, potem przenieśliśmy
się w pogański świat pełen rytualnych
tańców, a następnie byliśmy świadkami
przemiany duchowej i chrztu księcia
Mieszka
I,
jego
poddanych,
wysłuchaliśmy wywiadu przeprowadzonego z książęcą parą. Wydarzenia te przeplatane
były efektami specjalnymi, sugestywną muzyką i pieśniami. Włożony wielki wysiłek
aktorów i nauczycieli wywołał ogromne wrażenie, co znalazło swoje odbicie w licznych pochwałach i owacjach dla występujących.
Po zakończonym przedstawieniu Pan Wójt złożył wszystkim stosowne podziękowania za pomoc i udział w uroczystości, w sposób szczególny
doceniając szkolnych artystów. Następnie Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Marchwaczu Artur Żychliński
poprosił w imieniu uczniów, aby samorządowcy zechcieli odpowiedzieć na pytanie jak rozumieją wyeksponowane na szkolnej dekoracji
wartości takie jak – HONOR, odwaga, sprawiedliwość, uczciwość, szczerość – we współczesnych czasach, w swojej pracy dla dobra innych.
Do grona tego zostali włączeni kolejno: Asystent Posła Pan Ryszard Pluciński, Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Gminy - Pan
Wiesław Wróbel, Pan Paweł Domagała i Pani Danuta Świątek, i oczywiście Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak. Pomimo
tego, iż zadanie wcale nie było łatwe, samorządowcy nie poddali się, a ich odpowiedzi w pełni usatysfakcjonowały zgromadzoną publiczność.
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Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły przytoczyła następującą wypowiedź Papieża Franciszka: „Radość jest pieczęcią chrześcijanina...
Chrześcijanin bez radości nie jest chrześcijaninem, albo jest chory. Innej możliwości nie ma!”, dodając, iż nie ma radości bez wartości.
Podkreślając znaczenie działalności społecznej oraz wagę decyzji państwowych dawniej i obecnie - przeniosła swoje rozważania na grunt
Gminy Szczytniki i podziękowała w sposób szczególny lokalnym samorządowcom za ich trudną pracę oraz przekazała im życzenia satysfakcji
i radości z podejmowanych działań, a także, aby nigdy nie zabrakło im
motywacji do służenia wartościom, zaspokajania istotnych potrzeb
społecznych, spełniania poczynionych obietnic, budowania w gminie
prawdziwego pokoju, braterstwa i życzliwości. Samorządowcy z rąk
dzieci otrzymali skromny, ale wymowny podarunek – bratki – jako
wyraz wdzięczności i symbol braterstwa między ludźmi, a następnie
wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na słodki
poczęstunek
przygotowany
przez
Rodziców
uczniów
i przedszkolaków szkoły, aby w scenerii wymownych szkolnych prac
plastycznych, wyeksponowanych przez Panią Agnieszkę Szczęsną dalej mogli razem cieszyć się z tego wyjątkowego dnia. Piękną
pamiątkę, oprócz wspomnień, stanowić będzie także oprawa
fotograficzna, której podjęli się – Pani Aneta Nowak, Pan Robert Lis i Pan
Zbigniew Gajewski. Warto dodać, iż nasze gminne obchody i ich wyjątkowa
forma - zostały zgłoszone jako innowacyjne przedsięwzięcie edukacyjne oraz
zarejestrowane przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
A na koniec mała refleksja – życie ziemskie jest zbyt krótkie, zamiast więc je
tylko
„przegadać”, lepiej zastanowić się, co można zrobić, aby wywołać
przynajmniej jeden uśmiech na czyjejś zatroskanej twarzy, sprawić komuś
prawdziwą radość czy przywrócić wiarę w człowieczeństwo, którego
odzwierciedleniem jest służba i pochylenie się nad nieprzemijającymi
wartościami inspirującymi do konkretnych czynów i dawania dobrego przykładu.
Jeśli chociaż odrobinę się to udało również poprzez wspólne świętowanie
gminnych obchodów tak świetlanego wydarzenia w dziejach naszego narodu,
jakim jest 1050-lecie Chrztu Polski, to pomimo oczywistego trudu przygotowań tak wielu osób – pragnę wyrazić swoją ogromną i autentyczną
radość.

W imieniu organizatorów – Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta i społeczności Zespołu Szkół w Marchwaczu –
mam zaszczyt podziękować zaangażowanym osobom za wszelką pomoc, a wszystkim uczestnikom za obecność i wspólne
świętowanie gminnych obchodów 1050- lecia Chrztu Polski, które na pewno trwale pozostaną w naszej pamięci.
{Honorata Szymańska}

Uczniowie uczestniczący w przedstawieniu:
Bartosz Skrabuła (Mieszko I), Marcelina Olejnik (Dobrawa), Maciej Wójtowicz (biskup), Michał Durman (woj Mieszka),
Artur Żychliński (woj Mieszka), Łukasz Chlebowski (woj Mieszka), Kacper Szarzała (zakonnik), Weronika Grzelaczyk
(dwórka Dobrawy), Gabriela Bartoszek (dwórka Dobrawy), Zuzanna Maciejewska (dwórka Dobrawy), Tomasz Suchecki
(kmieć), Adam Wójtowicz (kmieć), Michał Wójtowicz (kmieć), Kacper Dytfeld (kmieć), Jakub Chudaś (kmieć), Wiktor
Szarzała (kmieć), Szymon Pastok (chorąży), Emil Grudziecki (chorąży), Agnieszka Łańduch (narrator), Marcin Matysiak
(obsługa sprzętu nagłaśniającego), Jan Krzywda (obsługa sprzętu nagłaśniającego), Jakub Rubas (rekwizytor), Adrian
Woźniak (obsługa kurtyny)
Chór: Aleksandra Łańduch, Mateusz Olejnik, Natalia Drewniak, Liliana Gajewska (taniec), Lena Łukacka, Nadia
Błaszczyk, Nikola Nowicka, Damian Szczęsny, Michał Suchecki, Wiktoria Menderska (taniec), Angelika Pawlak (taniec),
Jędrzej Kasprzak, Filip Jędrzejewski, Wiktoria Dytfeld, Gabriela Dytfeld, Gabriela Kasprzak, Magdalena Nowak, Gabriela
Bartoszek, Adam Wójtowicz, Michał Wójtowicz, Zuzanna Maciejewska, Marcelina Olejnik, Weronika Grzelaczyk, Nikola
Błaszczyk, Natalia Śniegula.

D Z I Ę K U J E M Y!
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SPRAWY GMINNE
KALENDARIUM WÓJTA
1. Zrealizowano umowę z
Wielkopolskim Zrzeszeniem LZS
w Poznaniu
na
realizację
projektu
„Umiem
Pływać”
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki,
główny cel projektu to nauka pływania dla uczniów klas I-III ze szkół
podstawowych, koszt realizacji na jedno dziecko 320,00 zł, z czego
150 zł pokryła Gmina z własnego budżetu, a 170 zł. Ministerstwo
Sportu. Ze względu na obniżenie puli środków przez Ministerstwo
do 46 % kwoty wnioskowanej przez Stowarzyszenie LZS z projektu
mogło skorzystać tylko 90 uczniów, a nie 180 jak w roku ubiegłym,
całkowity koszt udziału gminy wynosi 13.500,zł.
2. Wyodrębniono w budżecie kwotę 8.700 zł na stypendia
motywacyjne: za wyniki w nauce ze średnią co najmniej 5,25 stypendia otrzymało 18 uczniów, a za osiągnięcia w sporcie
stypendia otrzymało – 40 uczniów.
3. Gmina kontynuuje realizację programu szczepień przeciwko
pneumokokom, w tegorocznym budżecie wyodrębniono kwotę
22.300 zł, koszt jednej szczepionki to 250 zł. Programem są objęte
dzieci z rocznika 2012 i 2013 zameldowane w Gminie Szczytniki,
zainteresowanych rodziców odsyłamy do przychodni „Humieja &
Pokojowy Medical Center” w Iwanowicach i Stawie.
4. Pracodawcy ze środków Funduszu Pracy otrzymali w 2016 r.
dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników na łączną
kwotę 88.269,96 zł, wnioski są rozpatrywane w Urzędzie Gminy.
5. Zgłoszono trzy szkoły podstawowe do projektu sportowego
„Mały Mistrz” (Iwanowice, Radliczyce, Staw) – projekt jest
kontynuacją projektu z roku ubiegłego, a w jego ramach
prowadzone są dodatkowe zajęcia sportowe oraz zostanie
zakupiony sprzęt sportowy.
6. Gmina złożyła trzy wnioski do programu Urzędu
Marszałkowskiego „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, na ten cel
w budżecie wyodrębniono w budżecie 85 tys. zł - na remonty
świetlic w Marcjanowie, Mroczkach Wielkich i Główczynie, obecnie
czekamy za wynikami konkursu.
7. W budżecie wyodrębniono także kwotę 100.000 zł na remont
świetlicy w Szczytnikach. Wpłynęło na to kilka czynników:
w przyszłym roku OSP w Szczytnikach obchodzi 100-lecie, plac OSP
wykorzystywany jest w największym zakresie na organizację imprez
gminnych np. „Szczytnickie Lato”, teren stanowi także boisko klubu
piłkarskiego KKS „Szczyt Szczytniki”, w ramach planowanego
remont zostanie dokonana wymiana dachu, nowa elewacja
i częściowe utwardzenie placu przed remizą. Pragnę zaznaczyć, iż
corocznie będziemy starać się wyodrębnić pewne kwoty na
remonty świetlic po to, aby do roku 2020 zakończyć ich remonty,
a jest ich 12.
8. Spółka Oświetleniowa wykonała oświetlenia w miejscowościach:
Popów (st. 13274), Kościany (st. 14039), Mała Gmina (st. 13376),
Iwanowice (st. 13004), Staw (st. 14273), Lipka (st. 14407), Krowica
Pusta (st. 14021), Borek (st. 13574), Szczytniki (st.13008).
Wszystkie wymienione punkty świetle planowane były jeszcze
w 2014-2015, dzięki temu byłyby zamknięte projekty, gdzie nie ma
potrzeby wymiany słupów.
9. Rozstrzygnięto przetarg na odbiór stałych odpadów komunalnych
z terenu Gminy Szczytniki, wykonawcą usługi została firma EKO

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Kalisz, która złożyła jako
jedyna ofertę. Koszt wywozu odpadów od 01 kwietnia 2016 r.
do 30 czerwca 2017 r. wyniesie 486.516,46 zł, co daje miesięcznie
kwotę za odbiór odpadów komunalnych 29.150 zł i wywóz koszy
ulicznych 3.285 zł. W dniu 30.03. podpisałem umowę ze Związkiem
Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na
zagospodarowanie odpadów, okres obowiązywania umowy
od 01.04.2016 r. do 30.06.2017 r.
Od 1 maja 2016 r. obowiązują nowe stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmiana wynika
głównie z ustawowej likwidacji ulgi za kompostowanie odpadów
zielonych, więcej informacji w sprawozdaniu z posiedzeń Rady
Gminy.
10. 10 marca na kolejnym przetargu dokonano sprzedaży
nieruchomości zabudowanej w Antoninie za kwotę 53.900 zł – cena
wywoławcza wynosiła 35.000 zł.
11. Zawarłem umowę na wykonanie dokumentacji projektowych na
„Przebudowę świetlicy wiejskiej w Stawie” za kwotę 19.680 zł
i „Przebudowę budynku gminnego w Iwanowicach ul. Zamkowa 2”
za kwotę 22.140 zł. Termin wykonania dokumentacji do 30 lipca
2016 r., dokumentacja posłuży do aplikowania o środki w ramach
ZIT lub LGD „Długosz Królewski”.
12. Zgodnie Art. 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
informuję, iż w 2015 roku - wydano 97 decyzji o ustaleniu
warunków zabudowy oraz 9 decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, dla porównania w 2014 roku wydano
74 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i 4 decyzje
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
13. Złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki
na dofinansowanie budowy sal gimnastycznych w Marchwaczu
i Radliczycach, maksymalna kwota dofinansowania 50%.
14. Złożono dwa wnioski o dofinansowanie do Urzędu
Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na przebudowę dróg:
Szczytniki- Kobylarka oraz
Iwanowice, Niemiecka Wieś, Główczyn; maksymalna kwota
dofinansowania to 63,63% kosztów inwestycji.
15. W dniu 04.05.2016 r. na wniosek Powiatu Kaliskiego została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej na
odcinku Pośrednik – Iwanowice - Sobiesęki Drugie. Powiat Kaliski na
wskazaną drogę złożył również wniosek o dofinansowanie do
Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW.
16. Urząd Gminy w Szczytnikach od 25 lutego do dnia 18 marca
2016 r. przyjmował wnioski od właścicieli i zarządców
nieruchomości, którzy mogli otrzymać pomoc polegającą na
finansowaniu usług usuwania azbestu i materiałów zawierających
azbest w związku z podjęciem przez Starostwo Powiatowe tego
przedsięwzięcia na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2016r.
Złożono 22 wnioski: 15 wniosków na odbiór, pakowanie, transport
i utylizację wyrobów zawierających azbest - na łączną ilość 24,96
Mg oraz 7 wniosków na demontaż, odbiór, pakowanie, transport
i utylizację wyrobów zawierających azbest – na ilość 22,194 Mg.
17. 5 kwietnia br. zawarłem umowę z firmą DROMAX Wojciech
Krymarys na remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy.
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Koszt netto 71,00 zł/m plus podatek VAT, remonty zakończyły się
w maju, łącznie załatano 480 m2 dziur za kwotę prawie 42 tys. zł.
18. 15 kwietnia br. zawarłem umowę z firmą DROMEX Robert
Pleśnierowicz na przebudowę nawierzchni dróg gminnych w mc.
Marchwacz Kolonia oraz Marcjanów o łącznej dł. 1,540 km; wartość
umowy: 247.342,55 zł z podatkiem VAT. Drogi zostały odebrane
w dniu 25.05.2016 r., do wykonanych prac nie wniesiono
zastrzeżeń .
19. Posiadamy dokumentację na pozostałe drogi planowane w tym
roku do realizacji tj. Krowica Pusta, Borek-Iwanowice, Kościany,
Mroczki Wielkie i Marchwacz , do końca maja zostanie ogłoszony
przetarg z terminem wykonania do 20 października br.
20. Została wykonana dokumentacja projektowa na chodnik wzdłuż
drogi krajowej nr 12 w Szczytnikach (dalszy odcinek), którą
przekazano do GDDKiA Rejon Kalisz w celu dokonania wymaganego
przepisami prawa budowlanego zgłoszenia robót budowlanych,
po dokonaniu zgłoszenia musimy wyłonić wykonawcę i zrealizować
zadanie.
21. Uzyskaliśmy informację, że GDDKiA ma zamiar wykonać chodnik
przy drodze krajowej od lasu w Marchwaczu do granicy Gminy
Opatówek (do Józefowa), warunkiem koniecznym jest
przygotowanie przez Gminę projektu na ten odcinek. Gmina
zawarła umowę z projektantem, który za kwotę 10 tys. zł wykona
wymaganą dokumentację.
22. Po długich staraniach uzyskano zgodę Ministerstwa
Infrastruktury i Budownictwa na odstępstwo od wymagań
technicznych dla włączenia drogi w mc. Szczytniki do drogi
krajowej, trwają dalsze uzgodnienia z GDDKiA.
23. Gmina w partnerstwie z innymi Gminami i Leaderem Gminą
Ceków otrzymała dofinansowanie na zakup samochodu średniego
strażackiego dla OSP w Szczytnikach, kwota wkładu własnego to ok.
270 tys. zł. Przetarg powinien zostać rozpisany i rozstrzygnięty
w tym roku, natomiast zakup samochodu nastąpi w roku 2017 r.

24. W miesiącach od stycznia do kwietnia 2016 r. w GOPS
przyznano i wypłacono: zasiłków
stałych - 47 osobom
w wysokości 91.379,52 zł, zasiłków okresowych 23 rodzinom
w wysokości 39.380,20 zł, zasiłków celowych 87 rodzinom
w wysokości 66.047,80 zł, świadczeń rodzinnych 601 rodzinom
na łączną kwotę 761.413,96 zł oraz świadczeń z funduszu
alimentacyjnego 26 rodzinom na kwotę 44.118,33 zł, dodatek
mieszkaniowy 16 rodzinom w łącznej kwocie 9.213,22 zł oraz
dodatek energetyczny w łącznej kwocie 601,84 zł, wydano także
63 Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny, a 75 to Wielkopolskie
Karty Rodziny.
25. Z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach
programu „FEAD 2015” GOPS pozyskał dary żywnościowe w ilości:
płatki kukurydziane – 510 kg, sok jabłkowy – 1360 l, olej rzepakowy
– 680 l, żywność została odebrana w dniu 07.03.2016 r. i rozdana
103 rodzinom.
26. W naszej gminie na bieżąco realizowany jest program
„RODZINA 500 PLUS”, świadczenia wypłacane są sukcesywnie, jak
dotychczas nie zgłoszono żadnych uwag.
27. Kolejna szkoła, tym razem Zespół Szkół w Szczytnikach, objęta
została ewaluacją zewnętrzną. Dyrekcji i całej społeczności szkolnej
składam gratulacje za uzyskanie bardzo dobrych wyników! Ze
szczegółami dotyczącymi Raportu z ewaluacji problemowej można
zapoznać się na stronie internetowej www.npseo.pl/action/raports.

GMINNY KONKURS POETYCKI
Z OKAZJI 1050-LECIA CHRZTU POLSKI
Celem konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Szczytniki było:
kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie uzdolnień
literackich, promowanie wiedzy o historii Polski. W ramach
konkursu przeznaczonego dla młodzieży gimnazjalnej należało napisać
wiersz, maksymalnie do 16 wersów, związany z tematyką
okolicznościową lub patriotyczną. Z Zespołów Szkół – w Iwanowicach,
Marchwaczu, Radliczycach i Stawie, po eliminacjach szkolnych, został
wytypowany i przekazany na Gminny Konkurs jeden najlepszy wiersz.
Przyjęto następujące kryteria oceny wiersza: pomysł, poprawność
językowa, tematyka i przekaz.

Doceniając zaangażowanie uczestników, właściwą tematykę
i poziom artystyczny przekazanych wierszy – do Grona Laureatów
Konkursu zakwalifikowano następujących uczniów, którzy
reprezentowali poszczególne gimnazja: Natalia Laskowska z kl. III ZS
w Iwanowicach, opiekun – Pani Emilia Wietrzyk; Kacper Dytfeld z kl.
I ZS w Marchwaczu, opiekun – Pani Wioletta Jeziorska; Patrycja
Balcerczyk z kl. II ZS w Radliczycach, opiekun - Pani Karolina
Kisiurska; Paulina Neweta z kl. I ZS w Stawie, opiekun – Pani
Marzena Łysek; natomiast za dodatkowy wiersz o Papieżu Polaku
z racji świętowania gminnych uroczystości w murach Zespołu Szkół
w Marchwaczu, w którym patronem Gimnazjum jest Jan Paweł II wyróżnienie
otrzymała
Agnieszka
Łańduch
z
kl.
III
ZS w Marchwaczu.
Autorzy utworów mieli możliwość zaprezentowania swoich wierszy
podczas Gminnych Obchodów 1050-lecia Chrztu Polski, które
zostały zorganizowane w Zespole Szkół w Marchwaczu w dniu 13
kwietnia 2016 r. W tym samym dniu odbyło się również przekazanie
dyplomów i nagród dla uczniów, natomiast nauczyciele otrzymali
podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.
Gratulujemy i życzymy dalszego rozwijania talentów! (Honorata
Szymańska)

SESJE RADY GMINY SZCZYTNIKI
W dniu 3 marca 2016 r. odbyła się XVII Sesja Rady Gminy
Szczytniki. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Pan Bogdan
Augustyniak. W sesji udział wzięło 14 radnych. Przedmiotem obrad
było:
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy Szczytniki na lata 2014-2020, Zastępca Wójta Pan Dariusz
Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie,
zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji. Wobec braku uwag
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr XVII / 92 / 2016 (głosowało 14 radnych);
- podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szczytnikach do realizacji zadań z zakresu
świadczenia wychowawczego wynikających z ustawy z dnia 11
lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt
uchwały w powyższej sprawie i zwrócił się o zgłaszanie uwag
i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVII / 93 / 2016 (głosowało
14 radnych);
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- podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Szczytniki do
Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na Rzecz
Budowy Drogi Ekspresowej S-12 - Zastępca Wójta Pan Dariusz
Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie
i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji. Wobec braku uwag
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr XVII / 94 / 2016 (głosowało 14 radnych);
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
udzielania pomocy materialnej dla uczniów - Zastępca Wójta Pan
Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej
sprawie i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji. Wobec braku
uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr XVII / 95 / 2016 (głosowało 14 radnych);
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu wspierania
rodziny i pieczy zastępczej - Zastępca Wójta Pan Dariusz
Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie
i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji. Wobec braku uwag
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr XVII / 96 / 2016 (głosowało 14 radnych);
- podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. - Zastępca
Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały
w powyższej sprawie i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.
Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada większością
głosów podjęła Uchwałę Nr XVII / 97 / 2016 (głosowało 14
radnych, za -13, przeciw -1);
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Mroczki Wielkie - Zastępca Wójta Pan Dariusz
Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie
i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji. Po dyskusji
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr XVII / 98 / 2016 (głosowało 14 radnych);
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie
Gminy Szczytniki na 2016 rok oraz Gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok - Zastępca Wójta Pan
Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej
sprawie i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji. Wobec braku
uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr XVII / 99 / 2016 (głosowało 14 radnych);
- podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do
publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Szczytniki - Zastępca
Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały
w powyższej sprawie i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVII / 100 / 2016 (głosowało 14
radnych).
W dniu 31 marca 2016 r. odbyła się XVIII 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
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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:
- spotkanie ze Starosta Kaliskim - o godzinie 9.50 Przewodniczący
Rady powitał przybyłego na sesję Starostę Kaliskiego Pana
Krzysztofa Nosala i udzielił mu głosu. Starosta Kaliski Pan Krzysztof
Nosal – podziękował za umożliwienie mu wzięcia udziału w sesji,
poinformował, że celem spotkania jest omówienie sprawy
przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Szczytniki
i nawiązanie współpracy samorządu powiatowego z samorządem
gminnym – Gminą Szczytniki. Priorytetem dla Gminy Szczytniki jest
przebudowa drogi powiatowej Krowica Zawodnia – do granicy
gminy, jest opracowywana dokumentacja przebudowy tej drogi
z odgałęzieniem Cieszyków – Szczytniki oraz planuje się budowę
drogi Zajączki – Iwanowice z przedłużeniem do Sobięsęk Drugich.
Plan Starostwa w zakresie budowy w/w dróg stał się nierealny,
drogi te nie łączą się z autostradą ani drogą szybkiego ruchu i przez
to projekty zostaną nisko ocenione i Powiat nie otrzyma
dofinansowania. Pojawiła się szansa dofinansowania przebudowy
dróg z dofinansowaniem z PROW w kwocie do 1 mln euro, ale
z tych środków można skorzystać na budowę drogi Zajączki –
Iwanowice z przedłużeniem do Sobięsęk Drugich, kryteria z PROW
są niesprzyjające dla przebudowy drogi Krowica Zawodnia –
do granicy z powiatem sieradzkim. Pan Starosta poinformował, że
po rozmowie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy i Panem
Wójtem Gminy Szczytniki przebudowa drogi Krowica Zawodnia do
granicy z powiatem sieradzkim oraz z odbiciem Cieszyków –
Szczytniki zostanie ujęta w planie budowy dróg powiatowych na
2017 rok jako zadanie priorytetowe nr 1. Pan Starosta –
poinformował, że nie obiecuje, ale celem poprawy bezpieczeństwa
może uda się pobudować kawałek chodnika przy szkole w Popowie.
Po wysłuchaniu uwag i zapytań zgłoszonych przez radnych Pan
Starosta podziękował za umożliwienie mu wzięcia udziału w sesji
i pożegnał się z Radą;
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Szczytniki w 2016 roku - Zastępca Wójta Pan
Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej
sprawie zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji. Wobec braku
uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr XVIII /103 / 2016 (głosowało 14 radnych);
- podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej
opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
w tym wyższych stawek za gospodarowanie odpadami zbieranymi
w sposób nieselektywny. Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak
przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie i zwrócił się
o zgłaszanie uwag i propozycji. Po dyskusji Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku
którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVIII /104 / 2016
(głosowało 14 radnych);
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Szczytniki” - Zastępca Wójta Pan Dariusz
Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie
i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji. Wobec braku uwag
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr XVIII /105 / 2016 (głosowało 14 radnych);
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- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia o partnerstwie pomiędzy Gminą Szczytniki
a Powiatem Kaliskim w sprawie realizacji projektu pod nazwą
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik –
Iwanowice – Sobiesęki Drugie” - Zastępca Wójta Pan Dariusz
Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie
i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji. Wobec braku uwag
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr XVIII /106 / 2016 (głosowało 14 radnych);
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Wielkopolskiemu - Zastępca Wójta Pan Dariusz
Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie
i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji. Wobec braku uwag
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr XVIII / 109 / 2016 (głosowało 14 radnych);
- omówienie sprawy organizacji w dniu 13 kwietnia br, uroczystej
sesji w związku z obchodami Jubileuszu 1050 - lecia Chrztu Polski
i powstania Państwa Polskiego, zapoznanie z projektem Stanowiska
Rady w tej sprawie. Przewodniczący Rady Pan Bogdan Augustyniak
poinformował, że w Zespole Szkół w Marchwaczu jest planowane
zorganizowanie gminnych obchodów Jubileuszu 1050 - lecia Chrztu
Polski i Powstania Państwa Polskiego i w związku z tym
zaproponował odbycie podczas tej uroczystości sesji Rady Gminy
Szczytniki i wydanie stanowiska w sprawie obchodów jubileuszu,
zapoznał rade z projektem stanowiska w powyższej sprawie
i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji. Rada Gminy nie zgłosiła
uwag w powyższej sprawie.
W dniu 13 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół w Marchwaczu
odbyła się XIX uroczysta Sesja Rady Gminy Szczytniki. Sesję
prowadził Przewodniczący Rady Pan Bogdan Augustyniak. W sesji
udział wzięło 13 radnych. Przedmiotem obrad było zajęcie
i ogłoszenie Stanowiska w sprawie obchodów 1050 - lecia Chrztu
Polski i Powstania Państwa Polskiego. Przewodniczący Rady
Przedstawił projekt Stanowiska Rady Gminy Szczytniki w sprawie
obchodów 1050–lecia
Chrztu Polski i Powstania Państwa
Polskiego. Zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji w tej sprawie.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt Stanowiska Rady. Rada jednogłośnie na stojąco, przy
poparciu oklaskami, poprzez aklamację przyjęła Stanowisko
w sprawie obchodów 1050–lecia Chrztu Polski i Powstania Państwa
Polskiego. (w obecności 13 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie
wstrzymał się od głosu). Rada Gminy Szczytniki ogłosiła swoje
Stanowisko (tekst – str. 3).

W dniu 17 maja

2016 r. odbyła się XX 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 13 radnych. Przedmiotem obrad oprócz
wprowadzania zmian do budżetu gminy i zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej było:
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia w sprawie wspólnej realizacji budowy chodnika
wzdłuż drogi krajowej nr 12 Kalisz – Sieradz na odc. Marchwacz –
Szczytniki. Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił

WESOŁYCH WAKACJI
projekt uchwały w powyższej sprawie zwrócił się o zgłaszanie uwag
i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XX / 110 / 2016
(głosowało 13 radnych);
– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Ceków-Kolonia na zadanie pn. „Zakup sprzętu
specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych
i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu KaliskoKonińskiego”. Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił
projekt uchwały w powyższej sprawie i zwrócił się o zgłaszanie
uwag i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku
którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XX / 111 / 2016
(głosowało 13 radnych);
– podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego
zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych. Zastępca Wójta
Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej
sprawie i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji. Wobec braku
uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr XX /112 / 2016 (głosowało 13 radnych);
- zapoznanie się z „Oceną zasobów pomocy społecznej”.
Przewodniczący Rady stwierdził, że radni w materiałach na sesję
otrzymali „Ocenę zasobów pomocy społecznej”, zwrócił się
o zgłaszanie uwag w powyższej sprawie. Rada nie zgłosiła uwag;
- zapoznanie się ze „Sprawozdaniem asystenta rodziny za 2015
rok”. Przewodniczący Rady stwierdził, że radni w materiałach na
sesję otrzymali „Sprawozdanie asystenta rodziny za 2015 rok”,
zwrócił się o zgłaszanie uwag w powyższej sprawie. Rada nie
zgłosiła uwag;
- informacja o złożonych przez radnych
oświadczeniach
majątkowych. Przewodniczący Rady poinformował, że on złożył
swoje oświadczenie majątkowe Wojewodzie Wielkopolskiemu,
wszyscy radni w ustawowym terminie na jego ręce złożyli swoje
oświadczenia majątkowe za 2015 rok.
(Opracowano na podstawie protokołów z sesji, projektu protokołu
z XVIII i XX sesji, podjętych przez Radę Gminy uchwał oraz
uzasadnień do tych uchwał - Mirosław Kowalski)

OSTATNIE POŻEGNANIE RADNEGO
RAFAŁA LESIECKIEGO
W dniu 31 maja 2016 roku w kościele parafialnym w Stawie
odbyła się msza żałobna za zmarłego Radnego Gminy
Szczytniki Rafała Lesieckiego. W uroczystości pogrzebowej
oprócz najbliższej rodziny, przyjaciół, uczestniczyły władze
gminy i licznie zgromadzeni mieszkańcy. Rafał Lesiecki
reprezentował okręg wyborczy Kościany, Lipka, w Radzie
pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Porządku
Publicznego, Usług i Handlu, Budżetu i Mienia Gminy.
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MOWA POŻEGNALNA
„Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy
pod niebem.”

Przypadł mi dzisiaj w udziale – w imieniu władz samorządowych,
Rady Gminy, społeczności oraz dyrektorów i pracowników
jednostek organizacyjnych Gminy Szczytniki – niezwykle smutny
obowiązek pożegnania śp. Rafała Lesieckiego - Radnego Gminy
Szczytniki, kolegi, dla wielu - przyjaciela.
Pogrążeni w bólu ze smutkiem rozważamy jakże trafne słowa
księdza Jana Twardowskiego „Spieszmy się kochać ludzi, tak
szybko odchodzą”. Śp. Rafał odszedł od nas zbyt szybko, po
ciężkiej chorobie, żył 55 lat i zapewne miał jeszcze wiele
życiowych planów. Był to człowiek otwarty na ludzi, świat i jego
sprawy. Był znany i szanowany szczególnie wśród lokalnej
społeczności, która obdarowała go szczególnym zaufaniem
i wybrała na Radnego VII kadencji Rady Gminy Szczytniki. Zawsze
z dużym zaangażowaniem wypełniał swoją społeczną funkcję,
i nawet w czasie swojej ciężkiej choroby interesował się sprawami
gminy. Krótko sprawował swoją misję, zbyt krótko.
Miałem okazję z nim współpracować przez dwa lata
i z całkowitym przekonaniem mogę powiedzieć, że żył pośród
nas ktoś wyjątkowy – zawsze skromny, a jednocześnie niezwykle
życzliwy wobec innych i pogodny; ktoś, kto potrafił wzorowo
pracować oraz działać dla dobra drugiego człowieka i naszej
gminnej społeczności.
Zawsze kiedy odchodzi człowiek, którego znaliśmy i szanowaliśmy,
towarzyszy nam poczucie pustki oraz bezradności. I dlatego tak
trudno mi jest wypowiadać te słowa pożegnania.
Drogi Rafale, żegnamy Cię dzisiaj ze smutkiem, ale
i z chrześcijańską nadzieją, że dobry i miłosierny Bóg, który zna
najlepiej wszystkie dobre czyny człowieka idące za nim również
poza granice ziemskiego życia - przyjmie Cię do swojego
wiecznego Królestwa.
Rafale będzie nam Ciebie brakowało!
Na zakończenie pragnę złożyć najserdeczniejsze wyrazy
współczucia szanownej Małżonce, Dzieciom, Rodzicom, a także
całej rodzinie i przyjaciołom zmarłego.
Rafale spoczywaj w pokoju!
Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY
SZCZYTNIKI!
Szanowni Państwo! W związku, z odnotowanym już w maju
br. nadmiernym poborem wody z wodociągów gminnych
spowodowanym trwającą suszą w 2015 r. i obecnie w 2016
r., zwracam się z apelem do Wszystkich Mieszkańców
Gminy Szczytniki o racjonalne i oszczędne korzystanie
z wody wodociągowej. W celu zapewnienia Wszystkim
Mieszkańcom dostępu do wody pitnej, należy ograniczyć
i rozłożyć w czasie pobór wody, szczególnie w godzinach
popołudniowych oraz ograniczyć jej zużycie do takich celów
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jak: podlewanie trawników, ogródków, upraw polowych,
mycia pojazdów itp. Zbyt duży pobór wody na ujęciach może
spowodować niewydolność systemu wodociągowego
objawiającą się zmniejszeniem ciśnienia wody w sieci,
a nawet czasowym ograniczeniem w jej dostawie.
Brak wody nie dotyczy tylko naszej gminy, lecz jest
problemem całej Wielkopolski, liczę więc na Państwa
zrozumienie
i
przychylne
ustosunkowanie
się
do kierowanego apelu.
Woda w każdym gospodarstwie domowym odgrywa
elementarną rolę. Bez bieżącej wody wykonywanie wielu
domowych czynności jest niemożliwe, a co istotniejsze
każdemu człowiekowi woda jest niezbędna do egzystencji.
Mimo to oszczędzanie wody jest w dzisiejszych czasach
problemem, do którego uwagę przywiązuje niestety
nieliczna grupa ludzi. Warto zaznaczyć, że przecież
oszczędzanie wody to nie tylko rozwiązanie, które działa
korzystnie na środowisko, ale również dla portfela, bo za
każdy wylany litr wody trzeba zapłacić. Pewnym
rozwiązaniem problemu braku wody może być pozyskanie
i zagospodarowanie wody deszczowej. Oczywiście tzw.
deszczówka nie jest zdatna do picia czy gotowania, ale może
być wykorzystana do podlewania trawników i ogródków
przydomowych, czy mycia samochodów. Na terenach wielu
naszych gospodarstw znajdują się niewykorzystywane już
zbiorniki
bezodpływowe,
które
mogą
zostać
zagospodarowane do gromadzenia wody opadowej.
Skutecznym działaniem może być także budowa małych
stawków czy zbiorników retencyjnych. Wykorzystanie tak
zgromadzonej wody w okresie letnim może w sposób
znaczący wpłynąć na zmniejszenie poborów wody z sieci
wodociągowej. Zagospodarowanie deszczówki przyniesie
Państwu wymierne oszczędności w domowych budżetach,
a co najważniejsze znaczenie poprawi nasz ekosystem, który
niestety z roku na rok jest coraz uboższy w wodę.
Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht

REALIZACJA PROGRAMU
RODZINA 500 PLUS
W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy
z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu
dzieci Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szczytnikach informuje, że na dzień 27.05.2016 r:
- zarejestrowano 646 wniosków,
- wydano 557 decyzji administracyjnych,
-wypłacono 1787 świadczeń na kwotę 888 977,20 zł.
(Danuta Kupaj)
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PODZIĘKOWANIE
Mieszkańcy
miejscowości
Marchwacz
Kolonia
serdecznie dziękują Wójtowi Gminy Szczytniki- Panu
Markowi Albrechtowi, zastępcy Wójta Gminy- Panu
Dariuszowi Wawrzyniakowi, Radnej Pani Danucie
Świątek
oraz
wszystkim
zaangażowanym
w przebudowę drogi w naszej miejscowości.
Przebudowa tak długo oczekiwanej przez nas drogi
przyczyniła się do poprawy naszego codziennego
życia. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękujemy!
W imieniu mieszkańców Marchwacz Kolonia Sołtys Dorota Herman

PODZIĘKOWANIE
Pragniemy serdecznie podziękować uczniom Zespołu Szkół
w Marchwaczu za pomoc przy pracach porządkowych na terenie
miejsca pamięci – Mogile pomordowanych mieszkańców
Marchwacza.
Uczniowie: Adrian Woźniak, Wiktor Szarzała, Łukasz
Pastok i Maksymilian Barczewski odpowiedzieli na naszą
prośbę i poświęcili wolny czas, pracując wspólnie dla
zachowania tego wyjątkowego miejsca w należytym stanie.
Postawa uczniów pozwala wierzyć, że ważne dla społeczności
lokalnej sprawy nie będą im obojętne w przyszłości. Bardzo
dziękujemy!
Sołtys Janina Kwaśniewska i Rada Sołecka
Marchwacza

ALEJKA DO MOGIŁY W MARCHWACZU
ODDANA DO UŻYTKU
Dzięki staraniom Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta
oraz jego zastępcy Pana Dariusza Wawrzyniaka, przy wsparciu
mieszkańców Marchwacza aleja do mogiły pomordowanych
w czasie II wojny światowej została wykonana. Poprawiła ona
w znacznym stopniu wizerunek naszej miejscowości. Za zrealizowaną
inwestycję bardzo dziękujemy w imieniu mieszkańców.
Radna gminna Danuta Świątek

WESOŁYCH WAKACJI

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY
SZCZYTNIKI ORAZ PACJENTÓW OŚRODKA
ZDROWIA W IWANOWICACH I STAWIE
W dniu 18 marca 2016 roku karty pacjentów powróciły do
Ośrodków Zdrowia w Iwanowicach i Stawie i będą
archiwizowane przez firmę HUMIEJA & POKOJOWY
LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA, 62-800
KALISZ,
UL. OGRODOWA 20/8.
Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowania Panom: Wiesławowi
Skoniecznemu,
Kazimierzowi
i
Jarosławowi
Augustyniakom oraz Grzegorzowi Samulakowi
za pomoc i użyczenie sprzętu gospodarczego przy
czyszczeniu rowów w miejscowości Mroczki Wielkie.
Radna Wioletta Balcerczyk

WSPÓLNOTY I CO DALEJ?
1 września 2015 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana
ustawa z dnia 10 lipca 2015
o zmianie ustawy
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, która weszła w życie
z dniem 1 stycznia 2016 r. Ustawa ta wprowadza zmiany
do ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169, z późn. zm.). Poniżej w skrócie
informuję o głównych zmianach w ustawie.
Najistotniejsze są zmiany w dodanym art. 6a, który brzmi:
„Art. 6a 1. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie uprawnionych
do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6 ust.1
lub 2, uprawnionymi do udziału w tej wspólnocie są:
1) osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwo rolne
i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31
grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej albo
2) osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie
miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę
lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli
wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki
przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia
2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie
korzystały ze wspólnoty.”
Kolejna istotna zmiana informuje o trybie procedowania:
art. 8a - 8o otrzymuje brzmienie:
„Art.8a. 1.Ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę
gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we
wspólnocie gruntowej oraz obszarów gospodarstw rolnych przez
nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we
wspólnocie następuje na wniosek złożony nie później niż do dnia 31
grudnia 2016 r. przez uprawnionego do udziału we wspólnocie
gruntowej, o którym mowa w art. 6. ust. 1 lub 2. Starosta wydaje

WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL

11

WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 22
decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, których mowa
w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową,
2) imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej
uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których
mowa w art. 6 ust. 1 lub 2,
3) nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne
uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej, o której mowa
w art. 6 ust. 1 lub 2,
4) wskazanie adresu do doręczeń.
3. We wniosku, o którym mowa w ust.1 wskazuje się dowody,
które świadczą:
1) że nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową,
2) o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we
wspólnocie gruntowej.
4. Starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które nieruchomości
spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust.1, stanowią
wspólnotę gruntową.
5. Starosta wydaje decyzję, o ustaleniu wykazu uprawnionych
do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów
gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości
przysługujących im udziałów we wspólnocie.”
Wszystko więc w rękach mieszkańców i starosty. Z uwagi na
krótki termin złożenia wniosku - do 31 grudnia 2016 r.,
należałoby podjąć kroki, jeśli wynika to z potrzeb społecznych,
w celu utworzeniu wspólnoty i nadania jej formy prawnej.
W związku z tym, iż możliwość taka na terenie naszej gminy
dotyczy sołectwa Iwanowice i Iwanowice II - pełen tekst
nowelizacji ustawy przekazany został miejscowemu Radnemu
oraz Sołtysom. (Dariusz Wawrzyniak)

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
NIE PAL NIEDOZWOLONYCH ŚMIECI,
BO TRUJESZ NIE TYLKO DZIECI!
Wójt Gminy Szczytniki ogłosił dla uczniów z Zespołów Szkół
z terenu Gminy Szczytniki konkurs plastyczny „Nie pal
niedozwolonych śmieci, bo trujesz nie tylko dzieci”. Celem
konkursu było: kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie
uzdolnień plastycznych, promowanie ochrony środowiska
naturalnego. W ramach konkursu należało wykonać plakat
w formacie A4 lub A3 o dowolnej technice plastycznej – z napisem
np. w formie preferowanego hasła. Konkurs został przeprowadzony
w trzech kategoriach: dla uczniów klas I-III szkół podstawowych;
dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych; a także dla uczniów
klas I-III gimnazjów. Ogółem na konkurs przekazano 14
najlepszych prac plastycznych wytypowanych z poszczególnych
Zespołów Szkół. Przyjęto następujące kryteria oceny pracy
plastycznej: estetyka, pomysłowość, kreatywność dotycząca napisu.

Do grona Laureatów Konkursu zostali zakwalifikowani
następujący uczniowie: kl. I-III SP - Aleksandra Matusiak ZS
Radliczyce, opiekun – p. Grażyna Olejnik; kl. IV-VI SP –
Liliana Gajewska ZS Marchwacz, opiekun – p. Agnieszka
Szczęsna oraz Klaudia Bider ZS Szczytniki, opiekun –
p. Jaromir Sowa; kl. I -III gimnazjum – Wiktoria Trzęsowska
ZS Iwanowice,
opiekun
–
p. Jaromir
Sowa.

WESOŁYCH WAKACJI

Uroczyste rozdanie nagród nastąpiło w sali sesyjnej Urzędu Gminy
w Szczytnikach w dniu 25 kwietnia 2016 r. Nagrody, dyplomy,
upominki
wszystkim
uczestnikom
konkursu
wraz
z podziękowaniami – nauczycielom za opiekę artystyczną, wręczył
Marek Albrecht – Wójt Gminy w obecności Kierownika Wydziału
Infrastruktury i Ochrony Środowiska – Elżbiety Biernat oraz Anety
Nowak – Podinspektora w Urzędzie Gminy Szczytniki – osoby
zajmującej się ochroną środowiska. (Elżbieta Biernat)

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
W eliminacjach gminnych w dniu 10 marca 2016 r.
w Zespole Szkół w Szczytnikach wzięło 16 uczestników, w tym:
w grupie I szkół podstawowych - 7;
w grupie II szkół
gimnazjalnych – 9.
W celu wyłonienia zwycięzców przygotowano testy z 40 pytań oraz
zestawy pytań ustnych z zakresu wiedzy dotyczącej sprzętu
pożarniczego, przepisów przeciwpożarowych, historii straży
pożarnych
oraz
zasad
udzielania
pierwszej
pomocy
przedmedycznej.
Nagrodzeni
w
poszczególnych
grupach
wiekowych:
Grupa I: do 13 lat
1.
Trzęsowski Kacper - Zespół Szkół w Szczytnikach,
2.
Antoniak Filip - Zespół Szkół w Szczytnikach,
3.
Nowak Magdalena – Zespół Szkół w Marchwaczu
Grupa II: 14-16 lat
1.
Skowrońska Aleksandra– Zespół Szkół w Iwanowicach,
2.
Tomaszewska Anna – Zespół Szkół w Iwanowicach,
3. Gołębiowski Bartosz - Zespół Szkół w Stawie
Instytucje oraz osoby prywatne wspierające finansowo
przeprowadzenie turnieju: prywatni darczyńcy z Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP w Szczytnikach to druhowie Arkadiusz
Jakubek, Jerzy Majas i Henryk Skowroński oraz Urząd Gminy
z konta na ochronę przeciwpożarową. Rodzaj nagród i wyróżnień –
za pierwsze
trzy
miejsca
w
poszczególnych
grupach
wiekowych najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe typu sprzęt
sportowy: m.in. kosz do koszykówki, deskorolka, latawiec, zestaw
do badmintona oraz dwa plecaki szkolne. Wszyscy uczestnicy
turnieju otrzymali również dyplomy i drobne upominki w postaci
przyborów szkolnych oraz opasek odblaskowych. Wręczenia nagród
dokonali: Przewodniczący Rady Gminy – Bogdan Augustyniak
oraz członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

w Szczytnikach. (Anna Stasiak)
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TURNIEJ BEZPIECZEŃST WA W RUCHU DROGOWYM
Już po raz kolejny wzorem lat ubiegłych na terenie gminy
Szczytniki przeprowadzone zostały eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym. Turniej organizowany jest przez Polski Związek
Motorowy oraz Komendę Główną Policji, Krajową Radę
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych,
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej,
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego oraz Instytut
Transportu Samochodowego wraz
z odpowiednimi
strukturami terenowymi.
Po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych do Turnieju
gminnego swój udział zgłosiły 4 szkoły podstawowe i 5 szkół
gimnazjalnych prowadzonych przez gminę, wchodzących
w skład zespołów szkół, liczące po trzech zawodników
w szkołach gimnazjalnych i czterech zawodników w szkole
podstawowej, tworząc tym samym trzy i czteroosobowe
drużyny danej szkoły, reprezentujące ją w dalszych etapach
Turnieju. Uczniowie szkół podstawowych i uczniowie
gimnazjów stanowią oddzielne drużyny z odrębną
klasyfikacją. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem PZMot,
do Turnieju przystąpiło łącznie – 31 uczniów. Do eliminacji
powiatowych przystępują najlepsze drużyny wyłonione
w etapie gminnym. Turniej składa się z dwóch części.
W pierwszej części uczniowie szkoły podstawowej
i gimnazjalnej rozwiązują dwa testy: pierwszy test wiedzy –
jednokrotnego wyboru, składający się z 25 pytań dla szkoły
podstawowej z 25 pytań dla gimnazjum, z zakresu zagadnień
dotyczących zasad i przepisów o ruchu pieszych,
rowerzystów i motorowerzystów, znaków drogowych oraz
sytuacji w ruchu drogowym i drugi test skrzyżowań –
zawierający 10 tzw. krzyżówek, polegających na ustaleniu
prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowanie.
W drugiej części zawodnicy wykonują zadania praktyczne tj.
jazda rowerem po torze sprawnościowym. Każda część jest
punktowana indywidualne dla każdego zawodnika, łącznie
oraz drużynowo. Na etapie powiatu każda drużyna wykonuje
zadanie z zakresu pierwszej pomocy. Tegoroczny Turniej
przeprowadzono w dniu 15 kwietnia 2016 r. na terenie
Zespołu Szkół w Szczytnikach przy współudziale dyrekcji tej
placówki p. Anny Przybylskiej jako gospodarza, która
przygotowała szkołę oraz bardzo życzliwe przyjęła wszystkich
uczestników Turnieju. Podziękowanie składam wszystkim
opiekunom drużyn oraz pozostałym współorganizatorom,
których obecność i pomoc podczas przebiegu całego
Turnieju okazała się niezbędna szczególnie p. Kazimierzowi
Augustyniakowi, który zorganizował dowóz uczniów na
Turniej. Tegoroczny Turniej został przygotowany pod
nadzorem
p. Grażyny Kuchnickiej – pracownika Urzędu
Gminy w Szczytnikach.
W łącznej klasyfikacji obydwu etapów w kategorii szkół
podstawowych:
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I miejsce – zajęła drużyna ze SP im. Ks. Augustyna
Kordeckiego w Iwanowicach pod opieką p. Renaty JanickiejSzczesniak;
II miejsce – zajęła drużyna ze SP w Radliczycach pod opieką
p. Beaty Piaseckiej;
III miejsce – zajęła drużyna ze SP w Szczytnikach pod opieką
p. Ewy Guźniczak.
Najlepszym zawodnikiem okazał się Krystian Szuleta – uczeń
klasy VI Szkoły Podstawowej w Szczytnikach.
W łącznej klasyfikacji obydwu etapów w kategorii szkół
gimnazjalnych:
I miejsce – zajęła drużyna z Gimnazjum im. Księdza
Kardynała Karola Wojtyły w Iwanowicach pod opieką
p. Renaty Janickiej-Szcześniak;
II miejsce – zajęła drużyna z Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Marchwaczu pod opieką p. Krzysztofa Pietrzykowskiego,
p. Kazimierza Augustyniaka i p. Danuty Młynek;
III miejsce – zajęła drużyna z Gimnazjum w Radliczycach pod
opieką p. Beaty Piaseckiej.
Najlepszym zawodnikiem okazał się Dawid Przepiórka uczeń klasy I klasy Gimnazjum im. Księdza Kardynała Karola
Wojtyły w Iwanowicach.
Zakończeniem Turnieju było podsumowanie wyników,
zliczenie ogólnej i indywidualnej punktacji oraz wręczenie
pucharów, dyplomów i nagród drużynom, indywidualnym
zawodnikom, ufundowanych przez p. Marka Albrechta Wójta Gminy Szczytniki. Drużynom które zajęły I-e miejsca
p. Wójt życzył sukcesów w eliminacjach powiatowych, które
w tym roku zostały zorganizowane są w Zespole Szkół
w Zbiersku, gm. Stawiszyn w dniu 27 kwietnia 2016 r.
Nasi zwycięzcy w eliminacjach powiatowych również zajęli
medalowe miejsca. Szkoła Podstawowa – II miejsce,
natomiast Szkoła Gimnazjalna – III miejsce. Gorące
podziękowanie składam opiekunowi p. Renacie JanickiejSzcześniak za włożony wkład i pracę w przygotowanie drużyn
do Turnieju zarówno gminnego jak i powiatowego. Dla
uczniów wielkie gratulacje za reprezentowanie gminy
Szczytniki
i
osiągnięcie
miejsca
na
podium.
(Grażyna Kuchnicka)

REALIZACJA PROJEKTU „UMIEM PŁYWAĆ”
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
W dniu 15 lutego 2016 r. została podpisana trzecia z kolei
Umowa o współpracy partnerskiej dla potrzeb realizacji
projektu „UMIEM PŁYWAĆ”, współfinansowanego ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, pomiędzy
Wielkopolskim Zrzeszeniem LZS w Poznaniu – partnerem
wiodącym, a gminą Szczytniki, której głównym celem jest
zorganizowanie wyjazdów i umożliwienie nauki pływania,
tym razem 90 uczniom klas II szkół podstawowych z terenu
gminy Szczytniki. Pierwszy wyjazd na basen do kaliskiego
AQUAPARKU po zakończeniu ferii zimowych w roku
szkolnym 2015/2016, rozpoczął się 15 lutego 2016 r. dla
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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Szkoły Podstawowej w Marchwaczu, Radliczycach i Stawie,
natomiast 4 marca 2016 r. dla Szkoły Podstawowej
w Iwanowicach i Stawie Programem nauki pływania objęto:
ze Szkoły Podstawowej w Marchwaczu – 9 uczniów + 1
opiekun, ze Szkoły Podstawowej w Radliczycach – 21 + 1
opiekun, ze Szkoły Podstawowej w Stawie – 15 uczniów + 1
opiekun, ze Szkoły Podstawowej w Iwanowicach – 25
uczniów + 2 opiekunów, ze Szkoły Podstawowej
w Szczytnikach – 20 uczniów + 1 opiekun.
Uczniom zapewniony został transport na trasie szkoła pływalnia - szkoła, wstęp na basen, ubezpieczenie, opieka
i opłata instruktorów nauki pływania, wynajem pływalni oraz
inne czynności związane z realizacją projektu. Każdy
z uczniów skorzystał z 20 godzin zajęć na pływalni (10
wyjazdów) do zakończenia projektu tj. do 13 maja 2016 r.
Zrzeszenie LZS w Poznaniu, po raz kolejny w wyniku złożenia
oferty wygrało konkurs i pozyskało ze strony Ministerstwa
środki w wysokości 170 zł na jednego ucznia. Udział
samorządu gminnego w realizacji projektu wynosi - 150 zł
na jednego ucznia. Ogólny koszt nauki pływania dla jednego
uczestnika wyniósł - 320,00 zł. Wyjazdy na basen odbywały
się 2 razy w tygodniu (poniedziałek i piątek). Nauka
pływania trwała 2 godziny zegarowe. Godziny na basenie
były różne ze względów organizacyjnych i dostosowane
do zajęć pod kątem pracy instruktorów. Dowóz zapewniała
firma – Transport osobowy P. Juliana Jaszka z Koźminka.
Na każdą 15-o osobową grupę dyrektor zespołu szkół,
zobowiązany został do wyznaczenia opiekuna, który
w ramach projektu pełnił swoją funkcję w ramach
wolontariatu. Koszt całego projektu wyniósł – 28 800,00 zł,
z czego
gmina
pokryła
kwotę
13
500,00
zł.
(Koordynator projektu – Grażyna Kuchnicka – pracownik UG)

WYDARZENIA
XI ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU
OSP RP W SZCZYTNIKACH
W dniu 24 kwietnia 2016 r. odbył się w Radliczycach XI Zjazd
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szczytnikach
połączony z obchodami gminnymi Dnia Strażaka. W Zjeździe
uczestniczyli delegaci ze wszystkich jednostek OSP z terenu
gminy, przedstawiciele do Zarządu Oddziału Gminnego
wybrani podczas walnych zebrań sprawozdawczowyborczych oraz zaproszeni goście. Zjazd rozpoczęto
wprowadzeniem
sztandaru
i odegraniem
hymnu
strażackiego „Rycerze Floriana”. Obrady otworzył Prezes
Zarządu Oddziału Gminnego druh Zbigniew Banasiewicz. Po
powitaniu gości i uczczeniu minutą ciszy pamięci zmarłych
druhów rozpoczęto dalsze obrady, którym przewodniczył
druh Adam Jakóbczak. Sprawozdanie z działalności Zarządu

WESOŁYCH WAKACJI
w okresie minionej kadencji przedstawił Komendant Gminny
OSP druh Jerzy Majas. Gminna Komisja Rewizyjna
reprezentowana przez druha Bogdana Militowskiego
postawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi. Zjazd zatwierdził wniosek jednogłośnie.
Następnie wypełniono procedury wyborcze Zjazdu, ustalając
skład nowo wybranego Zarządu Oddziału Gminnego,
Gminnej Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli i delegatów
na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kaliszu.
Pierwsze posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego prowadził
Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP
RP
Województwa
Wielkopolskiego,
Wicemarszałek
Województwa Wielkopolskiego druh Krzysztof Grabowski.
Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego na nową kadencję
został wybrany druh Zbigniew Banasiewicz. W ramach
gminnych obchodów Dnia Strażaka młodzież z Zespołu Szkół
w Radliczycach pod opieką Karoliny Kisiurskiej przygotowała
część artystyczną, a Prezes OSP Radliczyce druh Andrzej
Ekiert został odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP.
Najwyższe odznaczenie Związkowe wręczył Wiceprezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
Województwa Wielkopolskiego druh Krzysztof Grabowski
oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego druh Zbigniew
Banasiewicz. (Adam Jakóbczak)
Podczas Zjazdu Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht
podziękował za swoją pracę ustępującemu Zarządowi,
a także pogratulował nowo wybranemu Zarządowi, życząc
jednocześnie owocnej działalności w tej ważnej służbie
społecznej. (Red.)

WIZYTA PREZYDENTA RP
W STOLICY NASZEGO POWIATU
W dniu 1 maja odbyła się zapowiedziana wizyta Prezydenta RP
Pana Andrzeja Dudy w Kaliszu.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach swojej wizyty,
uczestniczył w 24. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Robotników do
św. Józefa, zorganizowanej przez regionalną Solidarność, na
czele z Panem Jarosławem Wilnerem, szefem kaliskiej
Solidarności.
Warto
przypomnieć,
iż
pomysłodawcą
i dotychczasowym organizatorem pielgrzymek robotników do
św. Józefa w Kaliszu był – obecny Poseł na Sejm RP Pan Jan
Mosiński. Mszy św. w intencji ludzi pracy przewodniczył Biskup
Kaliski ks. Edward Janiak. Po mszy św. w Sanktuarium św.
Józefa, uczestnicy pielgrzymki przeszli pod pomnik św. Jana
Pawła II, gdzie Prezydent RP Pan Andrzej Duda złożył wieniec,
a następnie wspólnie połamano się chlebem i wysłuchano
wystąpienia głowy państwa. Spod pomnika Papieża nastąpił
przemarsz do parku za bazyliką, gdzie odbyło się spotkanie
pielgrzymów i wspólny poczęstunek.
W wizycie Prezydenta RP w Kaliszu wzięli udział także
samorządowcy i przedstawiciele naszej gminy na czele
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z Wójtem Gminy Szczytniki Panem Markiem Albrechtem.
(Krzysztof Pietrzykowski)
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uwagę na konieczność czerpania z dziedzictwa naszych
przodków.

225. ROCZNICA UCHWALENIA
KONSTYTUCJI 3 MAJA
Wzorem lat ubiegłych na terenie naszej gminy upamiętniono
kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. We
wszystkich zespołach szkół, zgodnie z oczekiwaniami Wójta
Gminy Szczytniki Marka Albrechta,
odbyły się
okolicznościowe apele i akademie. Nauczyciele przypomnieli
uczniom o wadze i znaczeniu tego doniosłego wydarzenia
z dziejów naszej narodowej historii. Uczniowie z kolei
przygotowując swoje prezentacje utrwalili podstawowe
fakty dotyczące sytuacji Rzeczpospolitej w II połowie XVIII
wieku.
Nie bez przyczyny o ustawie zasadniczej z 1791 roku mówi
się, iż była pomnikiem woli życia narodu polskiego
w niepodległym państwie. Była owocem wszystkiego, co
najlepsze w tradycji polskiego oświecenia. Uzdrawiała ustrój
polityczny, usprawniała system rządów i zapowiadała
konieczność niezbędnych zmian społecznych. Witaj majowa
jutrzenko! (Krzysztof Pietrzykowski)

IV ZJAZD RODZINY SZKÓŁ

IV Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II zakończył się
spontanicznym tańcem akcentującym zbliżające się
Światowe Dni Młodzieży. (Małgorzata Pietrzykowska)

KONFERENCJA POWER DLA MŁODYCH
W SZCZYTNIKACH
W dniu 30 maja br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej zorganizowało w Zespole Szkół w Szczytnikach
konferencję,
jako pierwszą tego rodzaju w kraju poświęconą działaniom w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

IM. JANA PAWŁA II
Już od czternastu lat w Diecezji Kaliskiej odbywają się
spotkania szkół noszących imię

Jana Pawła II. 19 maja 2016 roku
młodzież
ze
szkół
podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych przybyła
do Mikorzyna, by czcić swojego
Patrona.
Wśród 26 delegacji byli również
przedstawiciele ZS Gimnazjum
w Iwanowicach: Wiktoria Wróbel,
Weronika Wichłacz i Jakub Kubiak
wraz z opiekunem ks. Piotrem
Machałą; a także przedstawiciele
ZS Gimnazjum w Marchwaczu: Nikola Błaszczyk, Agnieszka
Łańduch i Artur Żychliński wraz z opiekunem Panią
Małgorzatą Pietrzykowską.
Zjazd rozpoczął się uroczystym przemarszem pocztów
sztandarowych pod Sanktuarium św. Idziego i udziałem
przybyłych gości we Mszy Św., której przewodniczył Biskup
Kaliski Edward Janiak. Po nabożeństwie złożono kwiaty pod
pomnikiem Papieża Polaka. Następnie uroczysta procesja
wróciła do szkoły, w której odbyła się okolicznościowa
akademia. Program artystyczny wykonany przez uczniów
nawiązywał do 1050-tej rocznicy Chrztu Polski i zwracał

Konferencję prowadził Zastępca Dyrektora Departamentu
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MRPiPS
Pan Marek Stodolny. Po wystąpieniu Pani Renaty Szczęch,
Podsekretarza Stanu w MRPiPS, wszystkich uczestników
przywitał jako gospodarz terenu - Wójt Gminy Szczytniki Pan
Marek Albrecht, który wręczył także specjalnemu gościowi –
Pani Minister – symboliczne kwiatki. W swoim wystąpieniu
Pan Wójt m.in. stwierdził: „Jest to duże wyróżnienie, iż na
terenie naszej gminy ma miejsce pierwsza tego typu
konferencja - dotycząca Programu Operacyjnego Wiedza,
Edukacja, Rozwój dla młodych. Mam nadzieję, że pozyskana
wiedza i doświadczenia przekazane w czasie wystąpień będą
pomocne przy rozwiązywaniu tak istotnego problemu, jaki
stanowi bezrobocie, dotykające zwłaszcza - ludzi młodych,
absolwentów szkół, uczelni – stojących na progu swoich
zawodowych karier. Skala bezrobocia w tej grupie osiąga
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wysokie rozmiary szczególnie na terenach wiejskich, takich
właśnie jak Gmina Szczytniki. Najlepsze potwierdzenie
przedstawionej tezy stanowią dane statystyczne sporządzone
na koniec marca 2016 r., według których udział osób w wieku
od 18 do 24 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych w naszej
gminie wyniósł 24%, natomiast udział osób w wieku od 25 do
34 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych w naszej gminie
wyniósł 35%. Z danych tych wynika, że aż 59% ludzi młodych
w gminie Szczytniki boryka się z problemem bezrobocia.”
Poza tym podkreślił, iż z pewnością wszyscy samorządowcy
starają się wykorzystać każdą okazję do pozyskiwania
środków na ograniczenie i likwidację tak ważnego problemu
społecznego - jakim jest bezrobocie. Jednocześnie jako
przykład podał, iż gmina Szczytniki pięciokrotnie korzystała
ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym
m. in. uczestniczyła w dwóch projektach skierowanych na
walkę z bezrobociem, a mianowicie: w 2012 r. w projekcie
„Lepszy start” na kwotę ponad 68 tysięcy złotych, a w 2013 r.
w kontynuacji tego projektu na kwotę ponad 125 tysięcy
złotych.

Wójt Gminy Szczytniki wyraził przekonanie, że rezultaty
konferencji okażą się wymierne, przyczyniając się
do optymalnego wykorzystania istniejących obecnie
możliwości do walki z bezrobociem oraz do formułowania
konstruktywnych wniosków i szukania nowych efektywnych
rozwiązań w tym zakresie w przyszłości. Podziękował także
tym osobom, które podjęły się trudu zorganizowania
konferencji oraz Pani Minister za tak duże wyróżnienie dla
Gminy Szczytniki; natomiast wszystkim uczestnikom życzył
owocnego spotkania. Następnie głos zabrał Wicestarosta
Powiatu Kaliskiego Pan Jan Kłysz. Pani Minister
z zadowoleniem przyjęła kolejny symboliczny upominek,
tym razem od Pana Wicestarosty - zestaw długopisów
do podpisywania, jak to określił Pan Jan Kłysz – samych
dobrych ustaw, uchwał i zarządzeń.
W trakcie spotkania zaprezentowano: działania PO WER
nadzorowane przez MRPiPS, wsparcie indywidualnej
i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób
młodych, projekty realizowane przez Ochotnicze Hufce
Pracy, stan wdrażania PO WER w działaniach nadzorowanych
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przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w tym przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, działania w ramach PO
WER realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy na terenie
Kalisza i powiatu kaliskiego, dobre praktyki wykorzystywania
funduszy unijnych w powiecie kaliskim, program aktywizacji
zawodowej i społecznej w powiecie pleszewskim „Razem
łatwiej” realizowany przez Centrum Pomocy Rodzinie.

Uczestnicy konferencji z uwagą wysłuchali wszystkich
wystąpień, które zaowocowały licznymi informacjami
dotyczącymi form pomocy ludziom młodym. Z dużym
zainteresowaniem została przyjęta m. in. prezentacja dwóch
młodych osób, które skorzystały z pomocy realizowanej
w ramach OHP; a także prezentacja przygotowana przez
Dyrektora Promocji, Informacji i Obsługi Rady Starostwa
Powiatu Kaliskiego Panią Wiolettę Przybylską, która nie tylko
w ciekawy sposób przybliżyła nam podjęte działania
w powiecie kaliskim w zakresie wykorzystywania funduszy
unijnych, ale również przedstawiła w zarysie podstawowe
informacje o naszym regionie, zabytkach, starych kościołach,
pałacach, w tym o pałacu w Marchwaczu pobudowanego na
wzór Pałacu Łazienkowskiego.
Dzięki Paniom z Koła
Gospodyń Wiejskich w Kuczewoli, wszyscy uczestnicy po tak
dużej dozie wiedzy i refleksji, mogli pokrzepić swoje siły przy
smacznym poczęstunku. Natomiast o nagłośnienie w czasie
konferencji dbała Pani Agnieszka Pogorzelec wraz z uczniami
Zespołu Szkół w Szczytnikach.
W konferencji, oprócz osób prezentujących wystąpienia,
udział wzięli m. in. Wicewojewoda Wielkopolski Pani
Marlena Maląg, Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Jan
Mosiński, Wójt Gminy Koźminek Pan Andrzej Miklas,
Sekretarz Gminy Opatówek Pan Krzysztof Dziedzic, Zastępca
Wójta Gminy Szczytniki Pan Dariusz Wawrzyniak,
Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak oraz
przedstawiciele Radnych Gminy Szczytniki, dyrektorzy
i pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Szczytniki,
lokalni przedsiębiorcy, a także zaproszeni goście. Wszystkim
składamy serdeczne podziękowanie!
(H. Szymańska, K. Pietrzykowski)
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KULTURA
KĄCIK CZYTELNICZY
W pierwszym odcinku naszego kącika literackiego
chciałabym zaproponować najnowszą książkę Katarzyny
Michalak
„Spełnienia
marzeń”.
Mistrzyni książek pełnych emocji znów
zachwyca. Jest to literatura kobieca,
można powiedzieć, że dziewczęca.
Poruszająca opowieść o traumie
z dzieciństwa, nadziei i miłości. Akcja
nabiera tempa i zwroty jakie następują
w fabule nie przewidują zakończenia.
Powieść obyczajowa z odrobiną
sensacji. Książka czytana na „jednym
wdechu”.
Dla pasjonatów biografii i historii polecam książkę „Hubal”
jest to najnowsza, a zarazem najtrudniejsza powieść
w pisarskiej karierze Jacka Komudy. Przeszedł on
w wyobraźni, na mapach, trochę konno, trochę
samochodem cały szlak bojowy majora Hubala. Powieść
w całości oparta jest na faktach,
pamiętnikach
i najnowszych
opracowaniach. Występujące w niej
postacie i większość wydarzeń jest
prawdziwych.
Po te dwie pozycje i wiele innych
nowości zapraszam do naszych
bibliotek
na
terenie
gminy.
Jednocześnie
zapraszam
do
wyrażenia swoich opinii i recenzji
w naszym kąciku czytelniczym na
temat
przeczytanych
książek.
(Małgorzata Majas)
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZCZYTNIKACH
Popów 54; 62-865 Szczytniki
FILIA BIBLIOTECZNA W IWANOWICACH
Plac Ks. Augustyna Kordeckiego 7/3
62-862 Iwanowice
tel. 62/7626010
mail: biblioteka.iwanowice@wp.pl
BEZPŁATNY DOSTĘP DO INTERNETU
FILIA BIBLIOTECZNA W STAWIE
ul. Karola Świerczewskiego 3
62-865 Szczytniki; tel. 62/7425436; mail: filiastaw@onet.pl
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TURNIEJ ŁGARZY, KAWALARZY
I OPOWIADACZY DOWCIPÓW
Sześciu kandydatów do tytułu Regionalnego Króla Łgarzy,
Kawalarzy i Opowiadaczy Dowcipów stanęło na scenie przed
publicznością i jury podczas pierwszego takiego turnieju,
który odbył się w Szczytnikach 1 kwietnia. Prezentowali się
ze swoimi żartami przedstawiciele Kalisza, Opatówka
i Szczytnik.
Każdy z kandydatów miał do dyspozycji maksymalnie
15 minut na swoje sceniczne show. Prezentowane były
zarówno humorystyczne rymowanki, opowiadano scenki
z życia, ale byli i tacy, którzy postawili tylko na opowiadanie
dowcipów. Niektórzy z występujących zadbali także
o odpowiedni strój, dodatkowe gadżety itp. Warty
podkreślenia jest fakt, że wszyscy występujący są
amatorami, a większość z nich po raz pierwszy pojawiła się
na scenie w takiej roli. Trema jednak szybko znikała,
a startujący tak dobrze poczuli się na scenie, że wracali na
nią już po konkursie, podczas obrad jury, by jeszcze „sypnąć
ze
swojego
rękawa”
kolejną
porcję
żartów.
Jury, w którym znaleźli się: Władysław Sikora z kabaretu Adi
twórca legendarnego kabaretu POTEM, Marcin Osiewicz
Kabaret Adi, Rafał Paczkowski – nauczyciel, instruktor
teatralny, reżyser spektakli teatralnych współpracujący
między innymi z Młodzieżowym Domem Kultury w Kaliszu
oraz Sławomir Janelt – konferansjer, prezenter radiowy,
właściciel Agencji Artystycznej Polska Scena, ale także
przedstawiciel Ogólnopolskiego Turnieju Małych Form
Satyrycznych w Bogatyni postanowiło przyznać: Trzy III
miejsca dla Panów – Zygmunta Leszki z Iwanowic, Marka
Króla z Kalisza i Bolo Ogorzelskiego z Kalisza. Dwa II
miejsca dla Pań Marii – mieszkanki Opatówka Marii
Pawelec i związanej zawodowo ze Szczytnikami Marii
Wiączek- Hendler. Jedno I miejsce dla Arkadiusza
Malanowskiego z Kalisza. Zwycięzca oprócz nagrody
pieniężnej otrzymał także specjalne zaproszenie do udziału
w warsztatach i koncercie finałowym 34 Ogólnopolskiego
Turnieju Małych Form Satyrycznych w Bogatyni. Być może
więc Szczytnicki Turniej stał się drogą do większej kariery
scenicznej zwycięzcy Arkadiusza Malanowskiego.
Po zakończeniu zmagań konkursowych na scenie królowali
już tylko dwaj Panowie z Kabaretu Adi z Zielonej Góry –
Władysław Sikora i Marcin Osiewicz. I tutaj również nie było
wątpliwości, co znaczy dobry kabaret. Zgromadzona
publiczność gromkimi brawami nagradzała każdy
z przedstawianych skeczów i historyjek kabaretu, na koniec
oczywiście domagając się bisów. Aktorzy-kabareciarze
odpłacili się publiczności za to ciepłe przyjęcie schodząc po
występie do wspólnych zdjęć, rozmów i autografów.
Specjalne podziękowania Organizatorów, czyli Gminnego
Ośrodka Kultury kierowane są do strażaków z OSP
w Szczytnikach, którzy udostępnili i przygotowali salę na
Turniej serwując także zgromadzonej publiczności podczas
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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występów darmowe zimne i gorące napoje oraz słodkie
przekąski. Czekamy na sukcesy sceniczne naszego obecnego
Regionalnego Króla Łgarzy, Kawalarzy i Opowiadaczy
Dowcipów
oraz
na
kolejne
edycje
Turnieju
w Szczytnikach. (Mariusz Janiak)

WESOŁYCH WAKACJI
Zapraszamy 26 czerwca od 14.00 na Plac przy OSP
w Szczytnikach. (Mariusz Janiak)

SPORT
SPORT SZKOLNY

KOŁO EMERYTÓW I RENCISTÓW
W MARCHWACZU PRACUJE
W okresie od września 2015 do maja 2016 odbyło się kilka spotkań:
- spotkanie wigilijne, na którym gościliśmy panie z Koła Emerytów
ze Szczytnik, Koło Gospodyń Wiejskich z Marcjanowa i Kuczewoli
oraz panie z Sobiesęk,
- spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
Przed nami kolejne spotkania, między innymi z okazji Sobótki 19
czerwca 2016 roku, na boisku w Krowicy Pustej, na które serdecznie
zapraszamy. (Danuta Świątek)

4- bój LA Dziewczęta:
I miejsce SP Iwanowice
II miejsce SP Marchwacz
Chłopcy
I miejsce SP Iwanowice
II miejsce SP Szczytniki
PIŁKA NOŻNASZ - Szkoła Podstawowa
I miejsce Sz.P. Szczytniki
II miejsce Sz.P. Iwanowice
III miejsce Sz.P. Radliczyce
INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE

ZAPROSZENIE NA GMINNY DZIEŃ DZIECKA
I FESTYN SZCZYTNICKI
Niestety
pogoda
pokrzyżowała
plany organizatorów
tegorocznego Gminnego Dnia Dziecka. Obfity deszcz jaki padał
od godzin porannych w niedzielę 29 maja, zmoczona scena
i boiska spowodowały podjęcie decyzji o zrezygnowaniu
z organizacji festynu. Co prawda w godzinach popołudniowych
pogoda się poprawiła, ale mając na względzie bezpieczeństwo
występujących prawie 150 dzieci i młodzieży na scenie oraz
uczestników zmagań sportowych na boiskach i warunki jakie
panowały po deszczach (ślisko, błoto, kałuże wody), a także
zapowiedzi pogodowe, jakie pojawiły się na wszystkich
portalach pogodowych zdecydowano o rezygnacji z festynu.
Wszystkie zapowiadane na ten dzień zmagania sportowosprawnościowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, koncert
młodych tańczących i śpiewających wykonawców oraz
wręczenie
nagród
gminnych
konkursu
plastycznego
„Zapobiegajmy pożarom" planowane są podczas Szczytnickiego
Lata 26 czerwca na scenie i boisku przy OSP w Szczytnikach.
Mamy nadzieję, że tym razem pogoda dopisze. Podczas
dorocznego święta zakończenia szkoły i wesołego, muzycznego
rozpoczęcia wakacji planowane są także: muzyczno-taneczna
zabawa z kolorowymi farbami holi znana w Polsce i nie tylko
pod hasłem „COLOR FEST"; po raz pierwszy w Szczytnikach
Koncert specjalny 30-lecia GOK-u w Szczytnikach, w trakcie
którego pojawią się największe rockowe polskie przeboje lat 80tych, 90-tych i lat współczesnych od 2000 roku; na scenie
pojawią się także laureatki festiwali powiatowych, regionalnych
i ogólnopolskich z naszej gminy, które swoje pierwsze próby
wokalne odbywały na zajęciach w Gminnym Ośrodku Kultury
w Szczytnikach; po długiej nieobecności obfitującej w spore
sukcesy na estradach polskich wyjątkowy koncert MONIKI
SZCZOT z zespołem; nie zabraknie typowych festynowych
atrakcji, wesołego miasteczka, gastronomii, malowania twarzy
i fajerwerków.

ROCZNIK DZIEWCZĘTA
2009r.
kl.0

2008r.
kl. I

2007r.
kl.II

2006r.
kl.III

CHŁOPCY

1.Małolepsza Nadia Marchwacz
2.Jangas Justyna
Iwanowice
3.Kłodzińska Natalia Iwanowice
1.Kalinowska Martyna
- Staw
2.Dziedzic Maria
Staw
3.Miś Martyna
- Iwanowice

1.Jakubowski Bartosz Iwanowice
2.Puławski Bartosz Iwanowice

1.Hasik Wiktoria Iwanowice 2.Krzesińska
Karolina - Iwanowice
3.Siwczak Kinga Radliczyce
1.Kurek Natalia Iwanowice
2.Idźkowska Wiktoria Iwanowice
3.Krupińska Julia Radliczyce

1.Wójtowicz Szymon Marchwacz
2.Grzeliński Jakub Radliczyce
3.Zieliński Jakub - Staw
1.Raczkowski Wiktor Iwanowice
2.Trzęsowski Bartłomiej Szczytniki
3.Jakubczak Filip - Iwanowice

1.Szmidowicz Wiktor Iwanowice
2.Górski Krzysztof - Szczytniki
3.Dionizy Alan - Iwanowice

(Kazimierz Augustyniak)

PUCHAR POWIATU KALISKIEGO
XXVI BIEGÓW ULICZNYCH
,,WIOSNA CEKOWSKA 2016”
23 kwietnia 2016 r. odbyły się w Cekowie XXVI Biegi Uliczne
„Wiosna Cekowska 2016”. Jak co roku brała w nich udział
reprezentacja najlepszych
zawodniczek
i
zawodników
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w kategorii klas I- VI szkół podstawowych i klas I- III gimnazjów
by walczyć o Puchar Starosty Kaliskiego. Najlepszymi
zawodnikami naszej gminy okazali się:
Gimnazjum Kl. III
I miejsce Aleksandra Tomczyk - Gim. Radliczyce
Kl. II -II miejsce Justyna Kuświk - Gim. Szczytniki
I miejsce Maciej Wójtowicz - Gim. Marchwacz
Kl. I - III miejsce Natalia Marciniak - Gim. Iwanowice
I miejsce Norbert Kusz - Gim. Iwanowice
Szkoła Podstawowa:
KL. II Szymon Wójtowicz III miejsce - SP Marchwacz
KL. III Natalia Kurek
III miejsce - SP Iwanowice
KL. IV Weronika Cierniak III miejsce - SP Iwanowice
KL. VI Karolina Cierniak III miejsce - SP Iwanowice
(Kazimierz Augustyniak)

WESOŁYCH WAKACJI


22.03.2016 r. chłopcy ze SP wywalczyli I miejsce
w mistrzostwach powiatu kaliskiego w piłce koszykowej (skład
drużyny: Chudaś W., Kusz S., Kowalski B., Nazarkevych W., Zdun
M., Ciesielski Sz., Józefiak B., Wichłacz A., Laskowski A.,
Grabowski M.), ta sama drużyna w zawodach szczeblu
rejonowego zajęła II miejsce



Dziewczęta ze SP zajęły II miejsce w mistrzostwach
powiatu kaliskiego w piłce koszykowej (skład drużyny: Flak. I.,
Cierniak K., Nowacka W., Niedźwiedź M., Kaczmarek M.,
Trzęsowska A., Łaska M., Łaska M., Chojnacka D., Cierniak W.)



13.01.2016 r. drużyna dziewcząt z gimnazjum zajęla III
miejsce w mistrzostwach powiatu kaliskiego w piłce siatkowej
(skład drużyny: Rosiak A., Tyczyńska N., Gołębiewska A., Łaska I.,
Nowak W., Strzelczyk K., Pejać M., Krupczyńska A., Chudaś N.,
Gibus A.)



8.02.2016 r. dziewczęta z gimnazjum wywalczyły
I miejsce w mistrzostwach powiatu kaliskiego w piłce
koszykowej (skład drużyny: Rosiak A., Tyczyńska N.,
Gołębiewska A., Łaska I.,Trzęsowska W., Nowak W., Strzelczyk
K., Pejać M., Krupczyńska A., Gibus A.), dziewczęta
reprezentowały powiat w etapie rejonowym



13.01.2016 r. drużyna gimnazjum zajęła II miejsce
w powiatowych drużynowych szachach (skład: Cierniak F.,
Cierniak J., Gołębiewski Sz., Tomaszewska A.)



Spotkanie najlepszych biegaczy ,,Wiosny Cekowskiej 2016”
z Wójtem Gminy Szczytniki Markiem Albrechtem

SUKCESY SPORTOWE W IWANOWICACH
W mijającym roku szkolnym 2015/2016 uczniowie szkoły
podstawowej i gimnazjum w Iwanowicach wielokrotnie
reprezentowali naszą gminę w rozgrywkach powiatowych
odnosząc znaczące sukcesy. Oto najważniejsze z nich:



28.10.2015 r. drużyna dziewcząt SP zajęła III miejsce
w drużynowych mistrzostwach powiatu w tenisie stołowym
(skład drużyny: Ilona Flak, Małgorzata Niedźwiedź, Weronika
Nowacka)



9.01.2016 r. chłopcy ze SP wywalczyli I miejsce
w Noworocznym Turnieju Piłki Ręcznej o puchar Wójta Gminy
Opatówek Handall Cup (skład drużyny: Chudaś W., Kusz S.,
Kowalski B., Nazarkevych W., Zdun M., Ciesielski Sz., Józefiak B.,
Wichłacz A., Laskowski A., Grabowski M.)



3.02.2016 r. dziewczęta ze SP zajęły I miejsce
w mistrzostwach powiatu kaliskiego w piłce ręcznej.(skład
drużyny: Flak. I., Cierniak K., Nowacka W., Niedźwiedź M.,
Kaczmarek M., Trzesowska A., Łaska M., Łaska M., Chojnacka D.,
Tylska A.)

12.02.2016 r. chłopcy z gimnazjum zajęli I miejsce
w mistrzostwach powiatu kaliskiego w piłce koszykowej (skład
drużyny: Cierniak F., Cierniak J., Śniegula D., Jozefiak P.,
Gołębiewski Sz., Młynek A., Bzderek B., Trzęsowski K., Tułacz
M., Skowroński K., Kubiak J.), chłopcy reprezentowali powiat
kaliski w etapie rejonowym



10.05.2016 r. dziewczęta z kl. I gimnazjum wywalczyły
w sztafecie 4x100 m III miejsce w mistrzostwach powiatu
kaliskiego w Lekkiej Atletyce (skład drużyny: Gibus. A.,
Marciniak N., Staniewska S., Kusz D.)



10.05.2016 r. dziewczęta z kl. II i III gimnazjum
wywalczyły w sztafecie szwedzkiej II miejsce w mistrzostwach
powiatu kaliskiego w Lekkiej Atletyce (skład drużyny: Rosiak A.,
Tyczyńska N., Nowak W., Skowrońska A.)



10.05.2016 r. chłopcy z klasy II gimnazjum wywalczyli
w sztafecie szwedzkiej II miejsce w mistrzostwach powiatu
kaliskiego w Lekkiej Atletyce (skład drużyny: Skowroński K.,
Antczak M., Kubiak J., Mielcarek D.)



10.05.2016 r. chłopcy z klasy III gimnazjum wywalczyli
w sztafecie 4x100 m II miejsce w mistrzostwach powiatu
kaliskiego w Lekkiej Atletyce (skład drużyny: Cierniak F., Cierniak
J., Józefiak P., Śniegula D.), 24.05.2016 r. uczestniczyli
w Finałach Gimnazjady w Lekkiej Atletyce w Pile.
Ponadto uczniowie naszej szkoły odnosili znaczące sukcesy na
szczeblu powiatowym w zawodach indywidualnych np. biegach
przełajowych, lekkiej atletyce, turnieju warcabowym
i szachowym. Wszystkim gratulujemy odniesionych sukcesów.
(nauczyciele wychowania fizycznego ZS w Iwanowicach przekazane przez Emilę Wietrzyk)
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OŚWIATA
IV KONKURS INFORMATYCZNO-PLASTYCZNY
„E-KARTKA WIELKANOCNA 2016”
21 marca 2016 roku w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
wręczono
dyplomy
i nagrody
laureatom
IV Konkursu
Informatyczno-Plastycznego „E-Kartka
Wielkanocna
2016”.
Uczniowie naszej gminy kolejny raz zostali nagrodzeni. W kategorii
szkoła podstawowa klasy I-III (prace wykonane w programie Paint)
drugie miejsce uzyskał Filip Jakóbczak uczeń klasy III Zespołu Szkół
w Iwanowicach, w kategorii gimnazjum (prace wykonane
w programie PowerPoint) I miejsce uzyskał Adrian Młynek uczeń
klasy III Zespołu Szkół w Iwanowicach, III miejsce Julia Michalak
uczennica klasy II Zespołu Szkół w Szczytnikach. Patronat nad
konkursem objął Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, prace cechowały
pomysłowość i oryginalność oraz wysoki poziom artystyczny.
Dziękuję uczestnikom za udział w konkursie, opiekunom za wybór
najlepszych prac i wysłanie ich na konkurs. Gratuluję sukcesu
laureatom! (Elżbieta Marchwacka)

KONKURS NA NAJCIEKAWSZY ALBUM
W marcu br. odbyła się czwarta edycja konkursu „Mój autorytet
wśród absolwentów mojej szkoły” dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych pod Patronatem Starosty Kaliskiego. W roku
szkolnym 2015/2016 konkurs zorganizowany został przez Zespół
Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Z gminy Szczytniki
na konkurs nadesłano tylko jedną pracę z Zespołu Szkół
w Marchwaczu. Praca została wykonana przez uczennicę klasy
szóstej Szkoły Podstawowej w Marchwaczu Magdalenę Nowak.
Wykonany album przez uczennicę zajął I miejsce. Do konkursu
uczennicę przygotowywała Pani Agnieszka Szczęsna, która jest
nauczycielem plastyki.
Bohaterem albumu był brat autorki - Piotr Nowak, który swoją
karierę
naukową
rozpoczynał
w
Szkole
Podstawowej
w Marchwaczu. Następnie uczęszczał do Gimnazjum w Stawie oddział w Marchwaczu. Kolejnym etapem była nauka zawodu
technika rolnika w ZSPCKU Przygodzice. Po zdanej maturze podjął
studia zootechniczne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
Piotr obecnie jest doktorantem w Katedrze Żywienia Zwierząt
i Gospodarki Paszowej wyżej wymienionej uczelni. Jednocześnie jest
doradcą żywieniowym zwierząt gospodarskich w firmie FoodeST,
która jest powiązana z lecznicą dla zwierząt w Stawiszynie.
(Magdalena Nowak)

KONKURS ORTOGRAFICZNY „O PIÓRO
STAROSTY KALISKIEGO”
W dniu 8 kwietnia 2016r. w Zespole Szkół im. Stanisława
Mikołajczyka w Opatówku odbył się III Powiatowy Konkurs
Ortograficzny „ O pióro Starosty Kaliskiego”, którego celem było
propagowanie wśród młodzieży szkół gimnazjalnych umiejętności
ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych. W konkursie
udział wzięły m. in. 4 uczennice z Zespołu Szkół w Iwanowicach:
Kinga Śniegula z klasy I a (opiekun Maria Gabryelska), Weronika
Golanowska, Aneta Adamczewska i Weronika Wichłacz z klasy II

WESOŁYCH WAKACJI
gimnazjum (opiekun Wioletta Michalska). Gimnazjalistki zmierzyły
się z ortograficznymi „ zawirowaniami” odnosząc sukces. Weronika
Golanowska
zajęła III miejsce i otrzymała pióro Starosty
Kaliskiego. (Wioletta Michalska)

FINAŁ KONKURSU WIEDZY
O UNII EUROPEJSKIEJ
W dniu 11 kwietnia 2016 roku w Brzezinach odbył się finał
czwartej już edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej.
Uczestniczyło w nim po pięciu najlepszych zawodników z każdej
gminy, skupionej w stowarzyszeniu LGD Długosz Królewski,
którzy zakwalifikowali się po pierwszym etapie konkursu. Gminę
Szczytniki reprezentowali: Nikola Błaszczyk – uczennica ZS
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Marchwaczu, Wiktoria Bartoszek
– uczennica ZS Gimnazjum im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły
w Iwanowicach, Anna Mikołajczyk – uczennica ZS Gimnazjum
w Radliczycach, Sonia Matela – uczennica ZS Gimnazjum
w Szczytnikach oraz Patrycja Balcerczyk – uczennica ZS
Gimnazjum w Radliczycach. Na podium nie mogło zabraknąć
uczennicy z terenu naszej gminy. Nikola Błaszczyk z ZS
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Marchwaczu zajęła w finale
II miejsce, zdobywając
między innymi wyjazd do siedziby
Europarlamentu w Brukseli. Gratulujemy zwyciężczyni oraz
wszystkim uczestnikom tegorocznego finału, nad którym honorowy
patronat sprawowała Poseł do Parlamentu Europejskiego- Pani
Krystyna Łybacka. (Krzysztof Pietrzykowski)

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
DLA NAJMŁODSZYCH

W dniu 4 maja w Zespole Szkół w Szczytnikach odbyły się eliminacje
gminne XI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas
I-III szkół podstawowych. Laureaci będą reprezentować Gminę
Szczytniki na etapie powiatowym, który zostanie zorganizowany
w ODN w Kaliszu.Pierwsze miejsca w kategorii poszczególnych klas
zdobyły następujące uczennice:
1. Katarzyna Łatkowska, kl. I SP w Marchwaczu, opiekun –
p. Alicja Łukacka
2. Julia Kasprowicz, kl. II SP w Szczytnikach, opiekun –
p. Barbara Żychlińska
3. Aleksandra Matusiak, kl. III SP w Radliczycach, opiekun –
p. Grażyna Olejnik

GRATULUJEMY! (Anna Przybylska)
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MAŁA GMINNA OLIMPIADA MATEMATYCZNA
W dniu 12 maja 2016 r. w Zespole Szkół w Stawie odbyła się Mała
Gminna Olimpiada Matematyczna dla uczniów klas III edukacji
wczesnoszkolnej. Celem konkursu było promowanie uczniów
uzdolnionych matematycznie. Koordynatorem była mgr Bogumiła
Lubecka. W konkursie wzięło udział dziesięciu uczniów
ze wszystkich szkół naszej gminy.
Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury zadecydowało
o przyznaniu Weronice III miejsca. Gratulujemy i życzymy kolejnych
osiągnięć! (Krzysztof Pietrzykowski)

KONKURS PLASTYCZNY „CHRZEST
POLSKI OCZAMI NASZEJ WYOBRAŹNI”

I miejsce i tytuł „Małego Matematyka” uzyskał Wiktor Krawczyk
uczeń Zespołu Szkół w Marchwaczu
opiekun Jolanta Łuczak
II miejsce Mateusz Olejnik Zespół Szkół w Marchwaczu opiekun
Jolanta Łuczak
III miejsce Jakub Jakubowski Zespół Szkół w Iwanowicach opiekun
Elżbieta Bednarek
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki,
natomiast zwycięzcy nagrody książkowe. (Bogumiła Lubecka)

MAMY MŁODEGO PISARZA
W XXXV Turnieju Białych Piór w gronie laureatów ponownie znalazł
się Adam Paczkowski uczeń kl. VI Zespołu Szkół w Stawie.
Tegoroczna edycja jednego z największych konkursów literackich
dla dzieci i młodzieży, będącego pod patronatem Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty, przyciągnęła ponad 408 uczestników ze 150
szkół z całej Wielkopolski, w tym ucznia Pani Jadwigi
Mądrzejewskiej.
Pomimo tak licznej konkurencji praca Adasia została wyróżniona,
chociaż, jak przyznaje sam autor, do jej napisania brakowało mu
weny. Jednak Brak weny to nie koniec świata ,taki bowiem tytuł
nosiło opowiadanie, spodobało się jury konkursowemu. Serdecznie
gratulujemy Adasiowi kolejnego sukcesu literackiego i życzymy, aby
jego pasja pisania wzrastała. (Jadwiga Mądrzejewska)
KONKURS „ŁAMAŃCE JĘZ YKOWE”
17 maja w Zespole Szkół w Rajsku odbył się III Międzygminny
Konkurs Recytatorski ,, Łamańce językowe” pod patronatem Wójta
Gminy Opatówek. W rywalizacji z terenu Gminy Szczytniki udział
wzięła i odniosła sukces uczennica klasy II ZS Szkoły Podstawowej
w Marchwaczu – Weronika Jakubek.

Uczniowie Gminy Szczytniki wzięli udział w Konkursie plastycznym
dla uczniów południowej Wielkopolski „Chrzest Polski oczami
naszej wyobraźni” pod honorowym patronatem Biskupa Kaliskiego
ks. Edwarda Janiaka, który został zorganizowany przez Ośrodek
Doskonalenia Nauczyciel w Kaliszu.
Spośród 152 prac plastycznych w kategorii klas I-III szkół
podstawowych, najwyżej oceniono pracę i przyznano I miejsce Nadii Olejnik z Zespołu Szkół w Radliczycach (opiekun: p. Beata
Piasecka). W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych, spośród
nadesłanych 191 prac plastycznych, najwyżej oceniono pracę
i przyznano I miejsce – Lilianie Gajewskiej z Zespołu Szkół
w Marchwaczu (opiekun: p. Agnieszka Szczęsna). W kategorii klas
gimnazjalnych, w której złożono 84 prace plastyczne, III miejsce
zajęła Nikola Celer, a jedno z trzech wyróżnień otrzymała Sonia
Matela – z Zespołu Szkół w Szczytnikach (opiekun: p. Jaromir
Sowa). Uroczyste rozdanie nagród, które ufundował ODN i Urząd
Marszałkowski,
odbyło się w dniu 17 maja w siedzibie
organizatora. Serdeczne gratulacje! (Honorata Szymańska)

WIELKOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II
Przedszkolak z Zespołu Szkół w Marchwaczu Milena Krawczyk
zajęła I miejsce w kategorii 3 - latków w II Wielkopolskim
Konkursie Plastycznym pod
hasłem „Św. Jan Paweł II Świadek
Miłosierdzia
Bożego". Konkurs został
zorganizowany z inicjatywy
Przedszkola im. Św. Jana
Pawła II prowadzonego
przez Zgromadzenie Sióstr
Św. Elżbiety w Lesznie,
a jego
celem
było
propagowanie
wiedzy
o św. Janie Pawle II oraz wspieranie aktywności twórczej dzieci
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w dniu 18 maja 2016 r.
w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie. (Aneta Nowak)
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Gratulujemy Laureatce i Wychowawczyni p. Anecie Nowak tak
znacznego sukcesu! (Red.)

XIII KONKURS ORTOGRAFICZNY O TYTUŁ
MAŁEGO MISTRZA ORTOGRAFII
W dniu 18 maja w Zespole Szkół w Iwanowicach odbył się XIII
Konkurs Ortograficzny o tytuł Małego Mistrza Ortografii. Celem
Konkursu było wyłonienie Małego Mistrza Ortografii wśród uczniów
klas 1–3 Szkoły Podstawowej w gminie Szczytniki w roku szkolnym
2015/16, motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad
kształceniem umiejętności poprawnego posługiwania się językiem
ojczystym oraz rozbudzanie czujności ortograficznej, a przede
wszystkim
integracja
uczniów
z
naszej
gminy.

WESOŁYCH WAKACJI
do 1050. Rocznicy Chrztu Polski. Po sprawdzeniu wszystkich prac
komisja przyznała następujące miejsca: w kategorii szkoła
podstawowa: I miejsce - Michał Trzęsowski (kl. VI, Zespół Szkół
w Iwanowicach), II miejsce - Filip Jędrzejewski (kl. VI, Zespół Szkół
w Marchwaczu), III miejsce - Zuzanna Wietrzyk (kl. VI, Zespół Szkół
w Radliczycach). W kategorii gimnazjum klasa I: I miejsce - Piotr
Tylski (Zespół Szkół w Iwanowicach), II miejsce - Maciej Tośta
(Zespół Szkół w Stawie), III miejsce - Wiktor Nadobny (Zespół Szkół
w Radliczycach). W kategorii gimnazjum klasa II i III: I miejsce - Piotr
Józefiak (kl. III, Zespół Szkół w Iwanowicach), II miejsce - Bartosz
Łatkowski (kl. III, Zespół Szkół w Stawie), III miejsce - Agnieszka
Łańduch (kl. III, Zespół Szkół w Marchwaczu).

Dyplomy i nagrody wręczyli: Wójt Gminy Szczytniki pan Marek
Albrecht i Dyrektor Zespołu Szkół w Iwanowicach pani Janina
Nowak. Wszystkim uczestnikom dziękuję, gratuluję wyrównanej
walki i sprawnego posługiwania się edytorem tekstu.
(Elżbieta Marchwacka)
Organizatorkami
Konkursu
były
nauczycielki
edukacji
wczesnoszkolnej p. Elżbieta Bednarek i p. Arlena Krzywoźniak.
W Konkursie wzięło udział 10 uczestników reprezentujących
wszystkie szkoły w gminie. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu
ortograficznego, na który złożyło się dyktando, zagadki,
wykreślanki, układanki literowe i krzyżówka. Za prawidłowo
rozwiązany test można było uzyskać 130 punktów. Najwięcej
punktów oraz tytuł Małego Mistrza Ortografii zdobyła uczennica
Zespołu Szkół w Szczytnikach- Angelika Wojtczak (opiekun
p. Paulina Gąsiorek). Na miejscu II znalazła się uczennica Zespołu
Szkół w Marchwaczu- Aleksandra Łańduch (opiekun p. Jolanta
Łuczak), a na miejscu III, z równorzędną ilością punktów, uczniowie
Zespołu Szkół w Iwanowicach- Natalia Sobkowiak i Jakub
Jakubowski (opiekun p. Elżbieta Bednarek). Zdobywcy I, II i III
miejsca otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, a wszyscy
pozostali uczestnicy zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami.
(Arlena Krzywoźniak)

WIELKOPOLSKI KONKURS
POEZJI RELIGIJNEJ

GMINNY MISTRZ KLAWIATURY
18 maja 2016 roku w Zespole Szkół w Iwanowicach odbył się
konkurs "Gminny Mistrz klawiatury". Celem konkursu było:
rozwijanie zainteresowań informatycznych, zachęcenie dzieci
i młodzieży do doskonalenia umiejętności obsługi programów
użytkowych, aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym, integracja z rówieśnikami szkół gminy Szczytniki.
Uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach: szkoła podstawowa
(klasy IV-VI), gimnazjum (klasa I), gimnazjum (klasy II i III). Konkurs
polegał na przepisaniu tekstu (jednakowego w danej kategorii)
dowolną techniką w ciągu 15 minut. Tegoroczny tekst nawiązywał

28 maja w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim
odbył się półfinał do III Wielkopolskiego Konkursu Poezji Religijnej
pod patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Archidiecezji
Poznańskiej Stanisława Gądeckiego, Biskupa Diecezji Kaliskiej
Edwarda Janiaka oraz pana Marka Woźniaka
Marszałka
Województwa Wielkopolskiego.
Konkurs zorganizowany został w hołdzie św. Janowi Pawłowi II.
Wśród jurorów byli nauczyciele szkół w Ostrowie Wielkopolskim
oraz poeci ze Związku Literatów Polskich oddział Poznański.
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Liliana Gajewska uczennica klasy V z Zespołu Szkół w Marchwaczu
zakwalifikowała się z wyróżnieniem do finału, który odbędzie się
w Poznaniu. (Katarzyna Pichiewicz)

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI
IM. STANISŁAWA ALEKSANDRZAKA
31 maja w Zespole Szkół w Marchwaczu odbył się Gminny
Konkurs Recytatorski
im. Stanisława Aleksandrzaka. Celem
organizowanego corocznie konkursu jest uczczenie pamięci tego
wspaniałego człowieka, a także rozpropagowanie informacji o jego
dokonaniach, co znalazło odzwierciedlenie w prezentacji
multimedialnej przedstawionej przez uczniów. Stanisław
Aleksandrzak jest patronem szkoły podstawowej. Zasłużył się jako
pisarz, redaktor i organizator życia kulturalnego, działał dla dobra
dzieci, nauczycieli i rodziców. Zainicjował wydawanie pierwszego
w Polsce pisma dla dzieci „Miś". Zainspirował powstanie szeregu
cennych książek i serii wydawniczych. Za serce i ogromne
poświęcenie otrzymał nagrodę przyznawaną przez dzieci i płynącą
wprost z ich serca - Order Uśmiechu. Niewielu jest ludzi mogących
poszczycić się odznaczeniem, którego wizerunkiem jest uśmiech
dziecka. W tegorocznym konkursie wzięli udział uczniowie
ze wszystkich zespołów szkół Gminy Szczytniki. Konkurs odbywał się
w trzech kategoriach wiekowych. Recytatorskie zmagania
rozpoczęli przedstawiciele najmłodszych klas. Recytacje młodych
talentów
dostarczyły wielu emocji i wrażeń, a jednocześnie
pokazały wysoki stopień zaangażowania i umiejętności uczniów.
Po naradzie jury wyłoniło zwycięzców.
W kategorii klas I-III szkoły podstawowej:
I miejsce - Julia Kasprowicz (SP Szczytniki), op. Barbara Żychlińska; II
miejsce Kinga Błaszczyk (SP Staw), op. Bogusława Lubecka; III
miejsce Katarzyna Łatkowska (SP Marchwacz), op. Alicja Łukacka;
uczniowie wyróżnieni: Bartosz Błaszczyk (SP Radliczyce), op. Beata
Piasecka; Magdalena Pisula (SP Iwanowice), op. Arlena Krzywoźniak

WESOŁYCH WAKACJI
op. Karolina
Kisiurska,
Adam
Trzęsowski
(Gimnazjum
w Iwanowicach), op. Jolanta Leszka.
Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz nagrody
książkowe i rzeczowe. Nagrody dla uczniów i podziękowania dla
nauczycieli wręczyła Dyrektor Zespołu Szkół w Marchwaczu p. Honorata Szymańska. (Wioletta Jeziorska)

UDZIAŁ W PROJEKCIE
SZKOŁA DZIEDZICTWA. PROJEKT 966.
Uczniowie Zespołu Szkół w Iwanowicach wzięli udział w projekcie
Szkoła Dziedzictwa. Projekt 966. Organizatorami byli - Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Centrum Turystyki
Kulturowej TRAKT. Projekt Szkoła Dziedzictwa realizowano pod
honorowym
patronatem
Marszałka
Województwa
Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania. Celem projektu
było m.in. rozwinięcie umiejętności pracy projektowej nauczycieli
z uczniami,
przygotowanie
do przeprowadzenia
własnych
projektów w szkołach; realizacja przez uczniów projektów
edukacyjnych rozwijających ich kompetencje w obszarze wiedzy,
umiejętności i postaw; rozwijanie edukacji na rzecz dziedzictwa
w polskich szkołach; wpisanie się w obchody jubileuszu 1050.
rocznicy Chrztu Polski poprzez program edukacyjny dla nauczycieli
oraz działania projektowe wśród uczniów; promowanie edukacji
na rzecz dziedzictwa wśród nauczycieli z wykorzystaniem nowych
technologii oraz innowacyjnych metod edukacyjnych typu:
storytellig, questing i sketchnoting. Działania związane z realizacją
zadań przeprowadzono w naszej szkole w terminie grudzień 2015
r. - luty 2016 r. Projekt realizowany w szkole miał na celu wpisanie
się w obchody jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski poprzez
popularyzację wiedzy o początkach państwa polskiego, znaczeniu
chrztu Mieszka I dla dalszych losów Polski, a także ugruntowanie
poczucia tożsamości narodowej. Uczniowie w ramach projektu
gromadzili informacje dotyczące okoliczności Chrztu Polski,
podejmowali się różnorodnych działań, a efekty swojej pracy
umieścili na portalu projektów edukacyjnych. Gala podsumowująca
projekt odbyła się w marcu na XX Targach Edukacyjnych
w Poznaniu. (Wioletta Mikołajczyk)

TRZEŹWOŚCIOWY FESTYN RODZINNY
W IWANOWICACH

W kategorii klas IV -VI szkoły podstawowej:
I miejsce - Lena Łukacka (SP Marchwacz), op. Małgorzata
Pietrzykowska; II miejsce - Adam Paczkowski (SP Staw), op. Rafał
Paczkowski; III miejsce - Oliwia Bednarek (SP Szczytniki), op. Emilia
Chróstek; uczniowie wyróżnieni: Iwona Jankowska (SP Iwanowice),
op. Wioletta Michalska.
W kategorii klas gimnazjalnych:
I miejsce - Aleksandra Wietrzych (Gimnazjum w Szczytnikach),
op. Emilia Chróstek, II miejsce Agnieszka Łańduch (Gimnazjum
w Marchwaczu), op. Małgorzata Pietrzykowska; III miejsce Milena
Drewniak (Gimnazjum w Stawie), op. Marzena Łysek; uczniowie
wyróżnieni: Natalia Kubczak (Gimnazjum w Radliczycach),

Dnia 22 maja 2016 r. w Zespole Szkół w Iwanowicach odbył się
Trzeźwościowy Festyn Rodzinny pod hasłem „Zatrzymaj pijanego
kierowcę” połączony z Dniem Matki, Ojca i Dziecka. Organizatorami
imprezy byli Zespół Szkół w Iwanowicach oraz Gminna Komisja do
Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uroczystość
rozpoczęła się częścią artystyczną przygotowaną przez dzieci
i młodzież dla matek i ojców z okazji ich święta. Na zakończenie
występów uczniowie zespołu szkół zatańczyli ulubioną Belgijkę. Dla
dzieci przygotowano liczne atrakcje, m.in. zwiedzanie wozu
strażackiego, spotkanie z policjantami, wesołe zawody, konkursy
rodzinne i plastyczne, malowanie twarzy. Absolwentki gimnazjum
rozegrały mecz siatkówki z obecnymi uczennicami. Był również quiz
na wesoło. W czasie festynu zorganizowano kampanię dydaktyczną,
podczas której informowano o zagrożeniach wiążących się
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z używaniem narkotyków i dopalaczy oraz propagowano zasady
ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem trzeźwości
kierowców. W czasie festynu można było skosztować kiełbaskę
z grilla, chleb ze smalcem, ciasto, kawkę i herbatkę. Miał tez miejsce
Kiermasz Książki, który cieszył się powodzeniem. Na zakończenie
imprezy odbył się koncert zespołu Chayaa. (Jolanta Leszka)

JABŁKO NA PRZEKĄSKĘ
Dziękujemy ks. Kan. Marianowi Niemierowi- proboszczowi
Parafii Staw za
wsparcie szkoły w działaniach
prozdrowotnych. Dzięki Księdzu zostały dostarczone do
szkoły 4 palety jabłek, które zostały pozyskane przez
Proboszcza w ramach współpracy z Caritas Diecezji Kaliskiej.
Efektem jest to, że uczniowie na każdej przerwie mogą
sięgnąć po zdrową przekąskę. Dziękujemy Księdzu za dobro
i zaangażowanie! Społeczność Zespołu Szkół w Stawie

W BIEŻĄCYM WYDANIU GAZETKI GMINNEJ
MOŻNA PRZECZYTAĆ O NASTĘPUJĄCYCH
SPRAWACH I WYDARZENIACH:
WYDARZENIE ROKU Jubileusz 1050- lecia Chrztu Polski w gminie
Szczytniki
str. 2
Wystąpienie Wójta
Stanowisko Rady Gminy
Innowacyjne przedsięwzięcie edukacyjne
Gminne obchody
SPRAWY GMINNE str. 6
Kalendarium Wójta
Gminny Konkurs Poetycki z okazji 1050 – lecia Chrztu Polski
Sesje Rady Gminy
Ostatnie pożegnanie Radnego Rafała Lesieckiego
Apel do Mieszkańców Gminy Szczytniki dotyczący wody
Informacja o realizacji programu Rodzina 500 plus
Podziękowanie z Mroczek Wielkich
Podziękowanie z Kolonii Marchwacz
Alejka do Mogiły w Marchwaczu oddana
Podziękowanie z Marchwacza
Informacja dla pacjentów OZ w Iwanowicach i Stawie
Wspólnoty i co dalej?
Gminny Konkurs Plastyczny „Nie pal niedozwolonych śmieci,
bo trujesz nie tylko dzieci!”
Turniej wiedzy pożarniczej
Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Projekt „Umiem pływać”
WYDARZENIA
str. 14
XI Zjazd OGZ OSP RP w Szczytnikach
Wizyta Prezydenta RP w stolicy naszego powiatu
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
Konferencja POWER dla młodych
KULTURA
Kącik czytelniczy

str. 17

WESOŁYCH WAKACJI
Turniej Łgarzy, Kawalarzy i Opowiadaczy Dowcipów
KEiR w Marchwaczu pracuje
Zaproszenie na Gminny Dzień Dziecka i Festyn Szczytnicki
SPORT
str. 18
Sport szkolny i Wiosna Cekowska
Sukcesy sportowe w Iwanowicach
OŚWIATA
str. 20
Konkurs E-kartka Wielkanocna
Konkurs na najciekawszy album
Konkurs ortograficzny o pióro starosty
Finał konkursu wiedzy o UE
Powiatowy Konkurs Recytatorski dla najmłodszych
Mała Gminna Olimpiada Matematyczna
Turniej Białych Piór - Mamy młodego pisarza
Konkurs „Łamańce językowe”
Konkurs plastyczny „Chrzest Polski oczami naszej wyobraźni”
Wielkopolski Konkurs Plastyczny „Święty Jan Paweł II – świadek
Miłosierdzia Bożego”
Konkurs o tytuł Małego Mistrza Ortografii
Konkurs „Gminny Mistrz Klawiatury”
Wielkopolski Konkurs Poezji Religijnej
Gminny Konkurs Recytatorski im. S. Aleksandrzaka
Szkoła Dziedzictwa. Projekt 966.
Trzeźwościowy festyn rodzinny w Iwanowicach
Podziękowanie – jabłko na przekąskę

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO KORZYSTANIA
Z GMINNEJ STRONY INTERNETOWEJ!
W następnym wydaniu między innymi: Dożynki gminno parafialne, wizyta OSP w Sejmie, innowacja „Z pola na stół”,
Konkurs Piosenki Obcojęzycznej!

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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