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ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

BUDŻET GMINY NA ROK
2018 UCHWALONY

Z okazji Świąt Wielkanocnych

Proinwestycyjny i zrównoważony

życzę wszystkim Mieszkańcom, Pracownikom i Przyjaciołom Gminy
Szczytniki smacznego świątecznego śniadania w miłym rodzinnym nastroju;
radości w sercu z tego, co mądre i szlachetne; optymizmu, iż zawsze warto
cieszyć się nawet z najmniejszego dobra, a także z każdego przyjaznego
uśmiechu i budzącej się do życia przyrody w blasku wiosennego słońca.
Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht z Zastępcą Dariuszem Wawrzyniakiem,
Przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Augustyniakiem i Radnymi Gminy Szczytniki

gminny budżet na 2018 rok
został przyjęty i uchwalony.
Czytaj s. 9

PATRIOTYCZNE OBCHODY
73. ROCZNICY
POMORDOWANIA
MIESZKAŃCÓW
MARCHWACZA
Pamięć
o
tragicznie
pomordowanych mieszkańcach
Marchwacza wciąż pozostaje
żywa. Nie inaczej było w tym
roku. Hołd ofiarom oddali
mieszkańcy wsi, samorządowcy,
a także przedstawiciele wielu
środowisk lokalnych.
Czytaj s. 15

OBCHODY 15. ROCZNICY
PROTESTÓW ROLNICZYCH

TRADYCJE WIELKANOCNE NIE TYLKO W POLSCE

15 lat temu zdesperowani
sytuacją na rynku rolnym
obrońcy
polskiej
wsi
zablokowali drogę krajową
nr 12 w Marchwaczu. Do
podobnych wydarzeń doszło
także w Cieni Drugiej.
Czytaj s. 18

Ze świętami wielkanocnymi nieodłącznie związane są jaja symbolizujące
nowe życie. Symbolem Wielkanocy są także kury, zajączki i baranki. Czym
różnią się tradycje świąteczne w Polsce od wielkanocnych zwyczajów
w innych krajach?
Czytaj s. 20

ORSZAK TRZECH KRÓLI
W SOBIESĘKACH TRZECICH
Tradycję Orszaku Trzech Króli
podjęli w Gminie Szczytniki
mieszkańcy Sobiesęk Trzecich.
Czytaj s.15
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SPRAWY GMINNE
KALENDARIUM WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

W grudniu 2017 r. firma PPHU ELWOD Sójka Andrzej, dokonała wyposażenie stacji uzdatniania wody w Szczytnikach
i Mroczkach Wielkich w sprężarki i falowniki, zadanie jest dofinansowane z PROW.
W dniu 28.12.2017 r. podpisałem umowę na przebudowę dróg - Staw ul. Polna o dł. 2,39 km za kwotę 449.175 zł
i Tymieniec Kąty o dł. 0,96 km za kwotę 139.850 zł – termin wykonania zadania do końca maja 2018 r.
Pan Zdzisław Kruk - Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Poznaniu na moje ręce złożył podziękowania za
dotychczasową współpracę w zakresie dofinansowania analiz prób glebowych dla rolników z naszej gminy i wyraził
nadzieję, że będzie dalej kontynuowana. Dyrektor wyraził także opinię, iż dalsza współpraca powinna pozytywnie
wpłynąć na poprawę stanu środowiska w naszej gminie.
Zakończono zakładanie lamp w ostatnich uzgodnionych miejscach, tj. w mc. Popów, Borek, Pośrednik, Sobiesęki
Pierwsze, Staw, Marchwacz Kolonia i Cieszyków – wymiana linii.
W dniu 18.12.2017 r. podpisałem umowę na wykonanie oświetlenia w Marchwaczu w centrum przy drodze powiatowej
i w Radliczycach w parku - termin realizacji to maj 2018 r.; zleciłem również wykonanie projektów na oświetlenie
w Krowicy Zawodniej, Pustej i w Cieszykowie.
Zakończono prace termomodernizacyjne na budynkach szkoły podstawowej w Stawie i Pośredniku – obydwie
inwestycje zostały dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych.
Zakończono także prace termomodernizacyjne w Sobiesękach Drugich, również to zadanie jest dofinansowane
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, dodatkowo zlecono wykonanie z kostki brukowej podejścia głównego,
chodników do mieszkań i na boisko.
Trwa procedura związana z budową stacji bazowej telefonii komórkowej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym
102 w miejscowości Korzekwin. Wydałem decyzję odmowną w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego tej
inwestycji ze względu na kolizję z planowaną Szybką Koleją. Inwestor T-Mobile Polska S.A. odwołał się od ww. decyzji do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, w związku z tym czekamy na decyzję ww. organu.
Prowadzona jest procedura administracyjna w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji celu publicznego
- zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły w Sobiesękach Drugich na potrzeby punktu przedszkolnego
(publicznego przedszkola).
Prowadzone jest postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na
budowie budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą - DINO, na działce oznaczonej numerem
ewidencyjnym 288/2 w Stawie.
Przygotowano wniosek o grant na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczewola. Wniosek został złożony
do LGD Długosz Królewski, uzyskując pozytywną ocenę Rady LGD. Obecnie podlega ocenie przez Urząd Marszałkowski.
Kwota dofinansowania 40.000,00 zł, przewidywany termin realizacji: do 31.10.2018 r.
Przygotowano wniosek do LGD o dofinansowanie rewitalizacji skweru w Stawie - etap I (część parku przy kościele) wraz
z oświetleniem, wniosek został pozytywnie oceniony przez Radę LGD i obecnie podlega ocenie przez Urząd
Marszałkowski. Wnioskowana kwota pomocy 138.704,00 zł, całkowity koszt 217.986,40 zł.
Wydano dwie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla Firmy Energy Solar 8 Sp. z o. o., ul. Warecka 11A,
00-034 Warszawa dla inwestycji polegających na:
- budowie farmy fotowoltaicznej „Szczytniki II” o mocy do 1 MW, planowanej do realizacji na działkach nr 69 (farma
z infrastrukturą) oraz 23/1 (zjazd z drogi publicznej), obręb Szczytniki, Gmina Szczytniki;

- budowie farmy fotowoltaicznej „Szczytniki I” o mocy do 1 MW planowanej do realizacji na działkach nr 267 obręb
Kościany oraz 243 obręb Staw, Gmina Szczytniki.
14. W dniu 12 lutego 2018 r. w Zespole Szkół w Szczytnikach rozpoczęto realizację projektu „Ferie z Ekonomią”, uczestnicy
projektu to uczniowie klas II i III Gimnazjum w Szczytnikach. Projekt realizowany jest przez: Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej – „Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie dofinansowany ze środków Narodowego Banku
Polskiego. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej i finansowej, rozbudzenie aspiracji edukacyjnych
i zmotywowanie młodego człowieka do rozwoju osobistego i zawodowego, ma uczyć efektywnego gospodarowania
własnymi pieniędzmi, tworzenia planów oszczędzania i budżetów domowych.
15. Pragnę poinformować o nowej inicjatywie, którą podjąłem na podstawie analizy oczekiwań mieszkańców. Inicjatywa ta
dotyczy uruchomienia bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców naszej gminy. W każdy ostatni piątek miesiąca
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od godz. 14.00 do godz. 15.00 Pani Maria Kołakowska-Marciniak – radca prawny, zatrudniona w Urzędzie
Gminy, będzie pełniła specjalny dyżur udzielając nieodpłatnych porad prawnych mieszkańcom gminy Szczytniki.
Ewentualne zmiany terminu dyżuru będą podawane na bieżąco na gminnej stronie internetowej.
Ze względów ekonomicznych, i jak się również okazało w związku z innymi planami Pani redaktor Wioletty Przybylskiej,
nie została zawarta kolejna umowa na usługi dziennikarskie. Dzięki uzyskanym oszczędnościom z tego tytułu, możliwe
było uruchomienie bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców - bez ponoszenia dodatkowych nakładów
finansowych przez gminę. Do obecnego składu Redakcji gazetki gminnej, oprócz Pani Honoraty Szymańskiej i Pana
Krzysztofa Pietrzykowskiego, działających społecznie;
została włączona w ramach obowiązków służbowych jako
pracownik ds. promocji gminy – Pani Grażyna Kuchnicka. Bardzo dziękuję Pani Wioletcie Przybylskiej za dotychczasową
współpracę.
Od dnia 1 stycznia 2018 r. w Stacji Uzdatniania Wody w Iwanowicach zatrudniony został nowy pracownik – Pan Bogumił
Tylski, zam. Iwanowice, ponieważ dotychczasowy pracownik Pan Mirosław Dybioch przeszedł na emeryturę. Panu
Mirosławowi dziękujemy za rzetelną pracę oraz życzymy dużo zdrowia i pomyślności!
W 2017 r. przyznałem dofinansowanie do kosztów kształcenia młodocianych pracowników czterem pracodawcom
na ogólną kwotę 23.502,76 zł.
Komisja Rolnictwa… na posiedzeniu w dniu 05.01.2018 r. zaproponowała równy podział kwoty dotacji z powiatu i gminy
dla OSP tylko dla jednostek spoza KSRG. Jednakże forma dofinansowania została utrzymana na dotychczasowych
zasadach tj. na wniosek OSP decyzją Wójta, ponieważ te środki są przyznawane na konkretne, uzasadnione potrzeby
jednostek i takie właśnie zasady zostały zaakceptowane przez Zarząd OSP. Zmiana tych zasad w sytuacji gdy część
jednostek korzystała w latach ubiegłych z tych środków w większym stopniu niż pozostałe - uważam za nieuzasadnione.
Ministerstwo Sportu ogłosiło konkurs na Otwarte Strefy Aktywności, w ramach których istnieje możliwość uzyskania
dotacji do 70% na budowę siłowni zewnętrznych. Zaproponowałem budowę takich stref w miejscowościach, w których
znajdują się siedziby Zespołów Szkół, tj. w Szczytnikach, Stawie, Iwanowicach, Marchwaczu i Radliczycach. W związku
z tym, że w Radliczycach na terenie szkoły trwa budowa sali gimnastycznej, a w Marchwaczu nie uzyskaliśmy jeszcze
własności terenu pod boiskiem, gdzie taka siłownia miałaby powstać; proponujemy w pierwszym wniosku wystąpić
o Staw, Szczytniki i Iwanowice. Wkład Gminy 45 tys. zł; po 15 tys. zł na każdą miejscowość. Jeśli w przyszłym roku
program będzie kontynuowany, skorzystamy z możliwości złożenia wniosków na siłownie w Marchwaczu i Radliczycach.
Powiat Kaliski poinformował, iż z programu „Usuwanie wyrobów azbestowych z obiektów budowlanych na terenie
gmin powiatu kaliskiego” skorzystało z naszej gminy w ramach zadania 1 - odbiór – 17 mieszkańców (39,59 t) i zadania
nr 2 – demontaż i odbiór – 5 mieszkańców (15,68 t); łącznie zutylizowano 55,70 t azbestu.
W okresie międzysesyjnym od 28 listopada 2017 r. do 27 grudnia 2017 r. GOPS przyznał i wypłacił:
zasiłków stałych: w kwocie 24.538,33 zł dla 46 osób;
zasiłków okresowych: w kwocie 13.740,09 zł dla 28 rodzin;
zasiłków celowych: w kwocie 17.600,00 zł dla 37 rodzin;
świadczenia rodzinne: w kwocie 242.235,92 zł dla 627 rodzin;
świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego: w kwocie 14.300,00 zł dla 26 osób uprawnionych;
świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+: w kwocie 520.116 zł dla 645 rodzin;
dodatek mieszkaniowy: w kwocie 1.554,30 zł dla 9 rodzin;
dodatek energetyczny: wypłacono 7 rodzinom w kwocie 104,70 zł.
Wydano 10 Wielkopolskich Kart Rodziny .
Wypłacono zasiłek dla rodziny poszkodowanej na skutek nawałnic Orkan Ksawery w kwocie 19.296,00 zł.
Przyznano i wypłacono stypendia socjalne 221 uczniom na kwotę 53.344,30 zł. W okresie międzysesyjnym od 27
grudnia 2017 r. do 17 stycznia 2018 r. GOPS przyznał i wypłacił dodatek mieszkaniowy dla 9 rodzin w łącznej kwocie
1 453,75 zł.

FORUM PYTAŃ DO WÓJTA
1. Jakie uroczystości są dla gminy najważniejsze i czy ich wymiar jest wystarczający?
- Uważam, że najważniejsze jest to, że na terenie naszej gminy organizowane są corocznie różnorodne uroczystości, spełniające
oczekiwania mieszkańców. Uroczystości te mają wszechstronny wymiar: patriotyczny, kulturalny czy rozrywkowy; podtrzymują
nasze tradycje narodowe i lokalne. Ta różnorodność daje każdemu możliwość wyboru, zgodnie z potrzebami czy
zainteresowaniami. Cenię bardzo rzetelną pracę zawodową, ale też godne podziwu jest zaangażowanie naszej społeczności
podczas organizowania gminnych imprez, np. tradycyjnych dożynek; bez współdziałania w tym zakresie na pewno tych
uroczystości byłoby o wiele mniej. Ciekawym pomysłem było zorganizowanie w tym roku Orszaku Trzech Króli w Sobiesękach
Trzecich. W czerwcu po raz drugi na terenie gminy odbędzie się Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Kaliskiej,
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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to ogromne wyzwanie przypadło tym razem szkole w Marchwaczu. Nie ma potrzeby wymieniania wszystkich organizowanych
na terenie gminy uroczystości, gdyż każdy taką wiedzę posiada, chociażby z naszej gazetki „Wiadomości Szczytnickie”; jednakże
trudno, abym nie wspomniał po raz kolejny o przypadającym w tym roku 100- leciu odzyskania przez Polskę Niepodległości. Już
w grudniu podczas sesji świątecznej wyraziłem swoją prośbę, aby cała nasza społeczność aktywnie włączyła się w ten tak ważny
dla naszej Ojczyzny Jubileusz, stanowiący wyjątkowe wydarzenie historyczne i powód do dumy dla każdego Polaka. I mam
nadzieję, iż tak się stanie; a odzwierciedleniem będą, oprócz obchodów gminnych, również inne inicjatywy, nawet drobne,
w różnych zakątkach naszej gminy – zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej, i po to, aby każdy mógł świętować ten
Jubileusz tak, jak tego pragnie i miał satysfakcję, że wypełnił swój patriotyczny obowiązek. Pragnę podkreślić, że wszystkie
nasze Zespoły Szkół realizują moje oczekiwania w zakresie kształtowania postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, pielęgnując
tradycje narodowe poprzez pamięć i systematyczne przygotowywanie apeli, przedstawień czy koncertów w swoich placówkach
z okazji najważniejszych wydarzeń historycznych w naszej Ojczyźnie. Dla mnie zawsze najistotniejsze pozostaną właśnie
uroczystości patriotyczne nieodłącznie związane w dziejach naszego narodu z wartościami chrześcijańskimi.
2. Czy gmina jest przygotowana do reformy systemu ochrony danych osobowych, a więc do nowych unijnych przepisów
o ochronie danych osobowych, które zaczną obowiązywać od 25 maja tego roku?
- Gmina stosuje obecnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, jednak już niedługo, od dnia 25 maja, wchodzi
w życie unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli RODO. Właściwe zastosowanie nowych przepisów jest dla
gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych naprawdę dużym wyzwaniem. Zobowiązani jesteśmy nie tylko do opracowania
nowej dokumentacji, spełniającej wymogi dotyczące wykazania zgodności procedur przetwarzania danych z wymaganiami
RODO; lecz także do uprzedniej analizy ryzyk i oceny skutków niewłaściwego przetwarzania danych. Wymagane jest wdrożenie
środków technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony danych, uwzględniających charakter, zakres, kontekst i cele
przetwarzania danych. Za zaniedbania w tym zakresie grozić będą dotkliwe kary. To oczywiste, że staramy się jak najlepiej
przygotować do czekających nas zmian; jesteśmy w trakcie opracowywania adekwatnych rozwiązań, i mam nadzieję,
że wszystko zdążymy w naszej gminie wprowadzić na czas.
GRATULACJE DLA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W KUCZEWOLI
Składam serdeczne gratulacje Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Kuczewoli z okazji wyróżnienia i przyznanej nagrody
podczas tradycyjnego Powiatowego Spotkania z Kulturą, które odbyło się w 2017 roku w Brzezinach.
Uchwałą Zarządu Powiatu Kaliskiego nagrodę w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury
w roku 2017 otrzymały również przedstawicielki z Gminy Szczytniki - Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kuczewoli:
JULIANNA MAJAS – PRZEWODNICZĄCA, JADWIGA KARCZEWSKA, HALINA JAKUBCZAK, KATARZYNA MILITOWSKA,
DANUTA SKOWROŃSKA, WIESŁAWA ŁAZAREK I TERESA ZIMNA. PANIE AKTYWNIE UCZESTNICZĄ W WYDARZENIACH
KULTURALNYCH GMINY I POWIATU; WIELOKROTNIE REPREZENTOWAŁY GMINĘ SZCZYTNIKI NA WIELKOPOLSKICH
KONKURSACH KULINARNYCH ZDOBYWAJĄC CZOŁOWE MIEJSCA, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA; KULTYWUJĄ LOKALNE
TRADYCJE KULINARNE ORAZ MOGĄ POSZCZYCIĆ SIĘ LICZNYMI OSIĄGNIĘCIAMI W TWÓRCZOŚCI KULINARNEJ.
W IMIENIU SPOŁECZNOŚCI GMINNEJ PRZEKAZUJĘ WYRAZY UZNANIA I ŻYCZĘ DALSZYCH SUKCESÓW!
WÓJT GMINY SZCZYTNIKI MAREK ALBRECHT

SESJE RADY GMINY SZCZYTNIKI
W dniu 21 grudnia 2017 roku odbyła się XLI Sesja Rady
Gminy Szczytniki. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Pan
Bogdan Augustyniak. Rada zapoznała się z informacją o pracy
Wójta
i
poszczególnych
Komisji
Rady
w okresie
międzysesyjnym,
zapoznawała
się
z
interpelacjami
i zapytaniami radnych oraz odpowiedziami udzielanymi przez
Pana Wójta lub jego Zastępcę. W sesji udział wzięło 14
radnych. Przedmiotem obrad było:
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr
XXXVII/215/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 sierpnia
2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku
Gospodarstwa Krajowego - Zastępca Wójta Pan Dariusz

Wawrzyniak omówił projekt uchwały w powyższej sprawie,
wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLI / 238 / 2017
(głosowało 14 radnych).
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2017 r. - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił
projekt uchwały w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie
ewentualnych uwag i propozycji. Po dyskusji wobec braku
dalszych uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLI /
239 / 2017
(głosowało 14 radnych).
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- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak
omówił projekt uchwały w powyższej sprawie, wobec braku
uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr XLI / 240 / 2017 (głosowało 14
radnych).
W dniu 28 grudnia 2017 roku odbyła się XLII Sesja Rady
Gminy Szczytniki. Sesję prowadził Przewodniczący Rady
Pan Bogdan Augustyniak. Rada zapoznała się z informacją
o pracy Wójta i poszczególnych Komisji Rady w okresie
międzysesyjnym,
zapoznawała
się
z
interpelacjami
i zapytaniami radnych oraz odpowiedziami udzielanymi przez
Pana Wójta lub jego Zastępcę. W sesji udział wzięło 14
radnych. Przedmiotem obrad było:
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy
Szczytniki, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych - Zastępca Wójta Pan
Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały w powyższej
sprawie, poinformował, że zmiana nazwy ulicy w Stawie
spowodowała potrzebę zmiany przedmiotowej uchwały, wobec
braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLII / 241 / 2017
(głosowało 14 radnych).
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2017 r. - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił
projekt uchwały w powyższej sprawie, wobec braku uwag
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr XLII / 242 / 2017 (głosowało 14 radnych).
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił
projekt uchwały w powyższej sprawie, wobec braku uwag
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr XLII / 243 / 2017 (głosowało 14 radnych).
- podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego
2017 - Zastępca Wójta Pan
Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały w powyższej
sprawie, wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLII / 244 / 2017
(głosowało 14 radnych).
- spotkanie opłatkowe, życzenia noworoczne - w związku
z omówieniem
wszystkich
punktów
porządku
obrad
Przewodniczący Rady o godz. 12.40 zamknął sesję, zaprosił
wszystkich zebranych na spotkanie opłatkowe, życzenia
noworoczne do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szczytnikach na godz. 13.30.
W dniu 18 stycznia 2018 roku odbyła się XLIII 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

RADOSNYCH ŚWIĄT

międzysesyjnym,
zapoznawała
się
z
interpelacjami
i zapytaniami radnych oraz odpowiedziami udzielanymi przez
Pana Wójta lub jego Zastępcę. W sesji udział wzięło 14
radnych. Przedmiotem obrad było:
- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej - Przewodniczący Rady Pan Bogdan
Augustyniak poinformował, że radni są w posiadaniu projektu
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
ze zmianami, następnie zapoznał Radę z treścią Uchwały Nr SO0957/58/2Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2017 roku
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2018-2022 oraz z treścią
Uchwały Nr SO-0951/100/D/2Ka/2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 grudnia
2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości
sfinansowania przez Gminę Szczytniki deficytu budżetu roku
2018, wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLIII / 245/ 2017
(głosowało 13 radnych).
- podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018
rok - Przewodniczący Rady Pan Bogdan Augustyniak
poinformował, że radni są w posiadaniu projektu uchwały
w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2018 rok
ze zmianami, następnie zapoznał Radę z treścią Uchwały
Nr SO-952/58/2Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2017 roku
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej
Gminy Szczytniki na 2018 rok, poinformował, że projekt
budżetu był omawiany na posiedzeniach Komisji Rady Gminy
i został zaopiniowany pozytywnie, zwrócił się o zgłaszanie
wniosków, uwag i propozycji w powyższej sprawie, po
dyskusji
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt budżetu Gminy, w wyniku którego Rada Gminy
większością głosów podjęła Uchwałę Nr XLIII / 246 / 2018
(głosowało 14 radnych, za – 12, przeciw – 2,).
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości położonej w Popowie (obr. geod. Popów) Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt
uchwały w powyższej sprawie, wobec braku
uwag
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr XLIII / 247 / 2017 (głosowało 14
radnych).
- podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczytniki Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt
uchwały w powyższej sprawie, wobec braku
uwag
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr XLIII / 248 / 2017 (głosowało 14
radnych).
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(Opracowano na podstawie protokołów z sesji, projektu
protokołu z XLIII sesji, podjętych przez Radę Gminy uchwał
oraz uzasadnień do tych uchwał - Mirosław Kowalski)

SESJA ŚWIĄTECZNA RADY GMINY SZCZYTNIKI

RADOSNYCH ŚWIĄT

pozyskanie wielu środków zewnętrznych na realizowane
inwestycje. Pan Wójt podkreślił ponadto, że dzięki
przewidującej, długofalowej polityce oświatowej gminie udało
się także bez większych problemów wdrożyć reformę systemu
edukacji.

W dniu 28 grudnia 2017 roku w sali OSP w Szczytnikach odbyła
się uroczysta sesja Rady Gminy Szczytniki. Spotkanie
opłatkowe tradycyjnie już stało się okazją do podsumowania
i refleksji nad osiągnięciami minionego roku oraz przymiarką
do wyzwań stojących przed samorządowcami w roku 2018.

Uroczystość rozpoczęli, po przywitaniu wszystkich przez
Dyrektora GOK-u Pana Mariusza Janiaka,
Wójt Gminy
Szczytniki Pan Marek Albrecht, a także Przewodniczący Rady
Gminy Szczytniki Pan Bogdan Augustyniak. Z zaproszenia na
gminną uroczystość skorzystali Pan Piotr Kaleta - poseł na
Sejm RP, Pan Jan Mosiński - poseł na Sejm RP, Pan Marek Beer
- Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Pan
Krzysztof Nosal - starosta kaliski, Pan Mieczysław Łuczak Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego, Pan Benedykt
Owczarek – radny i członek Zarządu Powiatu Kaliskiego, insp.
Dariusz Bieniek - Komendant Miejski Policji, Pan Hieronim
Góral – komendant Komisariatu Policji w Koźminku, Pani
Joanna Kokot- Ciszewska - Powiatowy Lekarz Weterynarii, Pan
Mirosław Juszczak - były Wójt Gminy Szczytniki, Pan Krzysztof
Dziedzic – sekretarz Gminy Opatówek. Na uroczystości obecni
byli także przedstawiciele Rady Gminy Szczytniki, dyrektorzy
i prezesi gminnych instytucji, sołtysi, pracownicy Urzędu
Gminy w Szczytnikach. Wystąpienie włodarzy gminy było
okazją do przedstawienia całej palety działań podjętych
w roku 2017. Wśród największych sukcesów gminy znalazło się
między innymi utrzymanie wybitnie proinwestycyjnego
budżetu gminy, co znalazło wyraz w szeregu inwestycji
drogowych, czy rozbudowie i remontach szkół. Powodem
do dumy w mijającym roku było również bez wątpienia

W rezultacie w Gminie Szczytniki nadal pozostało pięć
zespołów szkół, obyło się również bez zwolnień nauczycieli.
Włodarz gminy za sukces uznał również sprawną realizację
w mijającym roku
rządowego programu 500+. Środki
finansowe pochodzące z budżetu centralnego, dzięki dużemu
zaangażowaniu pracowników GOPS-u, udało się płynnie
przetransferować do uprawnionych rodzin z terenu gminy. Pan
Wójt zarysował także plany na nadchodzący rok – zgodnie
z przewidywaniami bogaty w kolejne gminne inwestycje; złożył
również swoje podziękowania wszystkim, którzy współpracują
dla dobra gminy, a w sposób szczególny podmiotom
zewnętrznym za przyznane dla gminy dofinansowania
do inwestycji oraz Radnym Gminy Szczytniki za rzetelne
zaangażowanie w istotne sprawy społeczne.

Zaapelował ponadto do mieszkańców o aktywne włączenie się
w obchody 100 – lecia Święta Niepodległości, które
celebrowane będą także na terenie gminy. Klamrą spinającą
wystąpienie gminnych samorządowców były życzenia
noworoczne, przekazane przybyłym gościom przez Wójta
Pana Marka Albrechta oraz Przewodniczącego Rady Gminy
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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Pana Bogdana Augustyniaka, który także podziękował
wszystkim za współpracę oraz podkreślił szczególną rolę Rady
Gminy Szczytniki w podejmowaniu tak ważnych dla całej
gminy uchwał.

Następnie odbył się kluczowy program artystyczny, który
w bieżącym roku przygotowany został przez uczniów
i przedszkolaków Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu, pod kierunkiem nauczycieli – Pani Małgorzaty
Gajewskiej, Pani Agnieszki Szczęsnej i Pani Mirosławy Konewki.
Misternie zaaranżowana historia zbawienia przedstawiona
od wymownej sceny w raju aż po narodziny Zbawiciela
wzbudziła zachwyt i liczne owacje zebranej publiczności.
Kunszt młodych aktorów, starannie dobrane i przygotowane
stroje i rekwizyty, oprawa muzyczna – zostały docenione przez
wszystkich uczestników uroczystości. Poseł Pan Piotr Kaleta
w swoim wystąpieniu również podkreślił zdolności artystyczne
uczniów i przedszkolaków z Marchwacza, tym bardziej, że nie
pierwszy już raz miał okazję podziwiać ich talent.

RADOSNYCH ŚWIĄT

który uprzednio poświęcił proboszcz parafii Szczytniki ksiądz
Mariusz Buczek. Gdy starej polskiej tradycji stało się zadość,
wszyscy usiedli przy świątecznych stołach do wieczerzy,
przygotowanej przez Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich
w Kuczewoli.

Zebranym gościom czas umilały kolejne i na wysokim poziomie
występy muzyczne: młodzieży z GOK-u pod kierunkiem Pana
Krzysztofa Konewki, a następnie orkiestry dętej z Iwanowic
oraz lokalnej kapeli Złote Kłosy. Ciepła rodzinna atmosfera
tegorocznego gminnego spotkania świątecznego z pewnością
pozostawi wiele miłych wspomnień. (Krzysztof Pietrzykowski)

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ GMINNYCH
PRZEZ WÓJTA
Nadmienił ponadto, że w zglobalizowanym i coraz bardziej
zlaicyzowanym świecie opowieść o narodzinach Jezusa nie
wszędzie może być głoszona tak wspaniale jak na sesji
świątecznej w Szczytnikach. Poseł odwołał się także do
wystąpienia Pana Wójta Marka Albrechta będąc pod dużym
wrażeniem dorobku inwestycyjnego gminy. W podobnym
tonie wypowiedział się Pan poseł Jan Mosiński oraz
samorządowcy kolejno zabierający głos.
Po wystąpieniach
gości przyszedł czas na tradycyjne połamanie się opłatkiem,

Szanowni Państwo! Zaledwie kilka dni temu obchodziliśmy
Boże Narodzenie – jedno z najbardziej rodzinnych świąt,
podczas których łamaliśmy się w swojej rodzinie
symbolicznym opłatkiem z najbliższymi; a dzisiaj spotykamy
się w rodzinie samorządowej Gminy Szczytniki, aby
podsumować rok 2017 i złożyć sobie życzenia na kolejny 2018
rok.
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Bardzo dziękuję Państwu za skorzystanie zaproszenia i udział w naszym świątecznym spotkaniu. Jednocześnie pragnę
podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania dzisiejszej uroczystości, a szczególnie Paniom z Koła
Gospodyń Wiejskich z Kuczewoli - za przygotowanie poczęstunku, a także dzieciom i młodzieży wraz z opiekunami ze szkoły
w Marchwaczu i GOK - za przygotowany występ artystyczny.
Rok 2017 w naszej gminie zaznaczony został licznymi uroczystościami patriotycznymi i kulturalnymi oraz dużymi
osiągnięciami w wielu aspektach życia społecznego, a szczególnie w zakresie inwestycji. Warto podkreślić, że Gmina Szczytniki
w swoim tegorocznym budżecie przeznaczyła kwotę 8.785.000 na wydatki majątkowe, co stanowi 24,5% ogółu wydatków, a więc
o ponad 100% więcej niż w roku 2016. Najistotniejsze inwestycje zrealizowane zostały w infrastrukturze drogowej – łącznie
przebudowano 13,1 km dróg gminnych, w tym o nawierzchni asfaltowej 7,6 km i z kamienia 5,5 km za łączną kwotę prawie 3 mln
zł. Gmina Szczytniki dofinansowała Powiat Kaliski kwotą 918 tys. zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej
Marchwacz - Staw (od granicy powiatu) z odbiciem w Cieszykowie do Szczytnik w ramach „Programu przebudowy dróg lokalnych”
na odcinku 11,470 km. Ta ogromna inwestycja nie byłaby możliwa bez dofinansowania w wysokości 2.844.000 zł otrzymanego
z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, za co bardzo dziękuję Pani Wicewojewodzie Marlenie Maląg reprezentującej nasze władze
wojewódzkie. Swoje podziękowanie składam także Staroście Kaliskiemu Panu Krzysztofowi Nosalowi za wydaną decyzję
o przebudowie tej ruchliwej drogi, o co nasza Gmina zabiegała przez wiele lat. Pragnę również podziękować za wszystkie uzyskane
dofinansowania dla naszej gminy - Urzędowi Marszałkowskiemu w Poznaniu, którego przedstawicielem jest Wicemarszałek Pan
Krzysztof Grabowski. W bieżącym roku Gmina dofinansowała Powiatowi zakup sygnalizacji świetlnej przy szkole w Iwanowicach,
a przy szkole w Popowie w 2018 roku zaplanowano inwestycję w formie nakładki asfaltowej i poszerzenia jezdni na długości 800 m
wraz z zainstalowanem sygnalizacji świetlnej. W 2017 roku zakończono budowę chodnika przy drodze krajowej, którą Gmina
współfinansowała wraz z GDDKiA; obecnie długość tzw. ciągu pieszo - rowerowego od Szczytnik do Józefowa wynosi łącznie
11 km. W 2016 roku rozpoczęto budowę dwóch sal gimnastycznych - przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu oraz przy
Zespole Szkół w Radliczycach, o łącznej wartości 4.085.890,54 zł. Na sale gimnastyczne, które zostaną oddane do użytku
w następnym roku, Gmina pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości ponad 2 mln zł. Niedawno została
zakończona termomodernizacja kolejnych budynków szkolnych – w Stawie, Pośredniku i Sobiesękach Drugich - dofinansowana
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Rok 2017 to rok, w którym
kontynuowano remonty świetlic wiejskich, czego przykładem są następujące miejscowości: Joanka, Radliczyce, Kuczewola
i Sobiesęki Trzecie. W bieżącym roku uzyskaliśmy także dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania „Długosz Królewski” na remont
dachu w świetlicy w Iwanowicach, który zostanie przeprowadzony w 2018 roku. Warto podkreślić, iż Gmina Szczytniki nie posiada
Funduszu Sołeckiego, jednakże corocznie wyodrębnia znaczne kwoty na remonty świetlic wiejskich. Poza tym Gmina kontynuuje
rozbudowę sieci oświetleniowej przeznaczając na zakup akcji w spółce oświetleniowej znaczne środki – w bieżącym roku kwota
ta wyniosła 30 tys. zł. W następnym roku rozpoczęta zostanie inwestycja polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej
z kanalizacją Guzdek – Pośrednik, na którą Gmina pozyskała dofinansowanie z PROW w kwocie 1.621.000 zł, a także zawarta
w tym samym wniosku budowa kanalizacji w Marcjanowie. Zarówno Program Ochrony Środowiska jak i Program FunkcjonalnoUżytkowy dla Gminy Szczytniki, które zostały wdrożone w tym roku, umożliwiają nam efektywne aplikowanie o środki pomocowe,
czego przykładem jest złożenie wniosku na kwotę 1.206.000 zł w ramach ZIT Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej o dofinansowanie
budowy kanalizacji w Korzekwinie, przy optymalnym poziomie dofinansowania nawet do 85% kosztów kwalifikowalnych.
Kanalizacja ta została zaprojektowana w taki sposób, aby można było w dalszej kolejności podłączyć także Iwanowice.
Rok 2017 to rok istotnych zmian organizacyjnych w oświacie, wynikających z założeń nowej reformy. Dzięki wcześniejszemu
utworzeniu Zespołów Szkół i trafnej decyzji podjętej w bieżącym roku o nowych przedszkolach w Marchwaczu i Radliczycach w naszej gminie nadal funkcjonuje pięć Zespołów Szkół, obecnie z ośmioletnimi szkołami podstawowymi i włączonymi do nich
klasami gimnazjalnymi oraz z przedszkolami. W wyniku podjętych działań wdrożenie reformy w naszej gminie nie przyniosło tzw.
„wstrząsów”, zwolnień nauczycieli, i odbyło się bez większych problemów. W bieżącym roku dokonano zmiany w zakresie
dostarczania obiadów dla przedszkolaków i uczniów – zamiast firmy zewnętrznej, obiady dla wszystkich Zespołów Szkół
przygotowywane są przez wybrane placówki oświatowe na terenie gminy dysponujące odpowiednim zapleczem kuchennym.
Od stycznia 2018 roku do Centrum Usług Wspólnych, w którym obecnie prowadzona jest obsługa księgowa dla gminnych
Zespołów Szkół, biblioteki i GOK, zostanie również włączona księgowość dla GOPS.
Mieszkańcy, tak jak każdego roku, mieli zapewnioną możliwość korzystania z różnych form pomocy społecznej. Na uwagę
zasługuje realizacja wdrożonego w 2016 roku rządowego programu Rodzina 500 plus – stanowiącego ogromne wsparcie dla rodzin
z terenu naszej gminy; w ramach którego tylko w bieżącym roku mieszkańcy Gminy Szczytniki otrzymali kwotę ponad 6.700.000 zł,
co wraz ze świadczeniami rodzinnymi w wysokości 3.100.000 zł stanowi kwotę prawie 10 milionów złotych.
Pragnę podkreślić, że wszystkie te dokonania nie byłyby możliwe bez pozyskania środków zewnętrznych oraz efektywnej
współpracy z podmiotami powiatowymi, wojewódzkim i krajowymi, za co należą się wyrazy naszej wdzięczności. Szczególne
podziękowanie kieruję dla wspierających nasze lokalne działania – Posłów na Sejm RP.
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Bardzo dziękuję również wszystkim, którzy na terenie gminy podejmują współpracę dla dobra naszej lokalnej wspólnoty –
w szczególny sposób Radnym Gminy Szczytniki, angażującym się rzetelnie we wszystkie istotne sprawy społeczne; a także
organizacjom, instytucjom, placówkom oświatowym, księżom, sołtysom, KGW, OSP, orkiestrom dętym, kapelom „Złote Kłosy”
i „Dysonans”, pracownikom Urzędu Gminy, firmom i osobom prywatnym.
Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2018 życzę Państwu, wszystkim Mieszkańcom, Pracownikom i Przyjaciołom naszej
Gminy - dużo zdrowia wzajemnego zrozumienia, motywacji do pracy i realizowania nowych wyzwań, a także do zgodnej
współpracy w zakresie działań dla dobra naszej małej Ojczyzny, jaką jest dla nas Gmina Szczytniki. Pragnę wyrazić również swoją
szczególną prośbę, aby cała nasza społeczność aktywnie włączyła się w uczczenie 100 – lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, stanowiącego wyjątkowe wydarzenie historyczne i powód do dumy dla każdego Polaka. A słowa Jana
Pawła II „Czuwam - to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska.
To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich kosztuje. To imię nas wszystkich zobowiązuje.” – niech zagoszczą
w każdym polskim sercu!
Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht

STANOWISKO KOMISJI ROLNICTWA…
DOTYCZĄCE OBECNEJ SYTUACJI
W ROLNICTWIE
Szczytniki, 01.02.2018 r.
Pan Krzysztof Jurgiel
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Stanowisko Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
Gospodarki Komunalnej, Porządku Publicznego, Usług
i Handlu, Budżetu i Mienia Gminy Rady Gminy Szczytniki
dotyczące obecnej sytuacji w rolnictwie
Na posiedzeniu w dniu 01.02.2018 r. Komisja
Rolnictwa… zajęła stanowisko w sprawie obecnej sytuacji
w rolnictwie. Zaznaczono, że gmina Szczytniki jest gminą
typowo rolniczą, gdzie znajduje się wielu hodowców trzody
chlewnej, bydła, drobiu, gospodarstw rybackich,
producentów mleka, ziemniaków, warzyw i owoców oraz
ogrodników i sadowników.
Komisja z zaniepokojeniem stwierdza, że sytuacja
w wielu sektorach rolnych drastycznie pogorszyła się
w stosunku do okresu sprzed roku. Bardzo trudna sytuacja
dotyka hodowców trzody chlewnej, gdzie ceny skupu
w ostatnim czasie spadły o ponad 3 zł na kilogramie
tucznika. W połączeniu z narastającą falą wirusa ASF,
kłopotami ze zwalczaniem go, powodują, że przyszłość
hodowców trzody chlewnej staje się trudnym wyzwaniem.
Rolnicy skarżą się na bardzo rygorystyczne wymogi
i zaostrzenia weterynaryjne, co w połączeniu z bardzo niską
ceną trzody spowoduje, że wielu z nich porzuci hodowlę.
Wiemy dobrze, że pogłowie trzody chlewnej w Polsce
w chwili obecnej jest jedno z najniższych od kilkudziesięciu
lat. Podobna sytuacja panuje u hodowców bydła opasowego
i na rynku mleka. Bardzo duże problemy napotykają
również rolnicy uprawiający ziemniaki i warzywa. Nie dość,
że ceny za te produkty są bardzo niskie, to jest olbrzymi
problem ze sprzedażą tych płodów rolnych.

Mamy świadomość, że obecny rząd robi wiele
pozytywnych rzeczy w stosunku do polskiej wsi, chociażby
w sferze polityki społecznej, socjalnej i rodzinnej, co bardzo
pochwalamy i doceniamy. To jednak, by polskie rolnictwo
funkcjonowało, rozwijało się i było konkurencyjne,
to Minister Rolnictwa Pan Krzysztof Jurgiel musi podjąć
szybkie i zdecydowane działania. Przede wszystkim
zastosować instrumenty, które posiada, by przywrócić
opłacalność w wyżej wymienionych sektorach rolnictwa.
Spowodować,
by wielkoobszarowe sieci handlowe
działające na terenie Polski w dużo większym stopniu
kupowały produkty rolne od polskich rolników.
Uważamy, że brak reakcji ze strony Ministra Rolnictwa
i przedłużająca się taka sytuacja może doprowadzić
do problemów finansowych i bytowych wielu gospodarstw
i w konsekwencji
do
ich
upadku.
Wyrażamy
przekonanie, że wszystkim nam, a już na pewno Polskiemu
Rządowi zależy na bezpieczeństwie żywnościowym
Polaków.
Dlatego wyrażamy ufność i nadzieję, że Pan Minister
Krzysztof Jurgiel w jak najszybszym czasie podejmie
odpowiednie działania, by wesprzeć rolników, zadbać
o godziwą zapłatę za wyprodukowane przez nich produkty
i ukierunkować tak naszą rodzimą politykę rolną, by
w przyszłości nie dochodziło do tak drastycznych spadków
cen i dochodów polskich rolników.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa…
Paweł Domagała

BUDŻET GMINY SZCZYTNIKI NA ROK 2018
Na sesji w dniu 18.01.2018 r. Rada Gminy Szczytniki
przyjęła budżet Gminy Szczytniki na rok 2018. Planowany
dochód to kwota 34.200.215 zł, natomiast wydatki ogółem
35.924.242 zł. Deficyt wyniesie 1.724.027 zł i zostanie
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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sfinansowany kredytem. Zadłużenie Gminy na koniec 2018 r.
powinno wynieść 9.613.842 zł, co stanowi 28,11% dochodów
budżetowych. Kwota 6.674.761 zł zostanie przeznaczona
na wydatki majątkowe stanowiące ponad 18% ogółu
wydatków. Najważniejsze z nich to zakończenie budowy
dwóch sal gimnastycznych w mc. Marchwacz i Radliczyce,
budowa wodociągu w mc. Pośrednik, kanalizacji
w Marcjanowie oraz przebudowa dróg gminnych w mc.
Sobiesęki Drugie, Tymieniec Jastrząb, Mroczki Wielkie,
Wawry, Kuczewola, Daniel i Cieszyków. W inwestycjach
została także zaplanowana kwota na dostosowanie
pomieszczeń w szkołach w Radliczycach i Sobiesękach
Drugich na potrzeby przedszkoli. Projekt budżetu wraz
z wieloletnią prognozą finansową został pozytywnie
zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Pełna treść Uchwały Budżetowej:
http://bip.szczytniki.ug.gov.pl/szczytnikig/bip/akty-prawamiejscowego.html (Dariusz Wawrzyniak)

GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Gmina Szczytniki zgodnie ustawą z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017
poz.1289) jest organizatorem wywozu i zagospodarowania
odpadów komunalnych. Ustawa ta wraz z aktami
wykonawczymi zobowiązuje gminy i miasta do osiągnięcia
w danym roku wymaganych poziomów recyklingu niektórych
frakcji odpadów komunalnych.
Przed Gminą Szczytniki i jej mieszkańcami w 2018 r. duże
wyzwanie dotyczące osiągnięcia wymaganego poziomu
recyklingu, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych,
wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wzrasta
z 20% do 30%. Jest to zwiększenie poziomu recyklingu
aż o 10% w stosunku do roku poprzedniego, a nie jak to było
od 2012 r. do 2017 r., co rok o 2% więcej w stosunku do roku
poprzedniego.
Jak do tej pory Gminie Szczytniki udało się uzyskać
wymagane dla danego roku poziomy odzysku odpadów.
Uzyskany poziom zawsze był wyższy niż wymagany dla
danego roku, jednak nigdy nie przekroczył 30%. W sytuacji,
gdy Gmina nie osiągnie wymaganego w danym roku poziomu,
zostanie na nią nałożona kara. Jej wysokość będzie zależna od
różnicy uzyskanego poziomu recyklingu i odzysku odpadów
zebranych selektywnie, na wymaganym do osiągnięcia
w danym roku poziomie.
Karę musi zapłacić Gmina z budżetu odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych, co spowoduje
podwyższenie stawki opłaty dla mieszkańców.
SZANOWNI PAŃSTWO! OD NAS MIESZKAŃCÓW
ZALEŻY CZY GMINIE SZCZYTNIKI UDA SIĘ

RADOSNYCH ŚWIĄT

UZYSKAĆ WYMAGANY W 2018 R. POZIOM
RECYKLINGU NIEKTÓRYCH FRAKCJI ODPADÓW
KOMUNALNYCH OKREŚLONYCH
ROZPORZADZENIEM, A TYM SAMYM UNIKNĄĆ
KAR ZA NIEDOPEŁNIENIE TEGO OBOWIĄZKU.
W związku z powyższym tak istotne jest rzetelne
i sumienne segregowanie odpadów przez mieszkańców,
by recykling i odzysk odpadów zebranych selektywnie był
jak najwyższy i w 2018 roku wyniósł co najmniej 30%.
Mając na uwadze nałożone ww. rozporządzeniem
wymagania dotyczące poziomów recyklingu Przedsiębiorstwo
Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o., które odbiera odpady
z terenu gminy Szczytniki, będzie w 2018 r. kontrolowało
segregację odpadów przy ich odbiorze.
By prawidłowo segregować odpady należy stosować się
do poniższych zasad:
1. Papier to: opakowania z papieru lub tektury, gazety
i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny
i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy.
Zabrania się wrzucania do papieru: papier powlekany folią
i kalkę,
kartony
po
mleku
i napojach, pieluchy jednorazowe i podpaski, pampersy
i podkładki, worki po nawozach, cemencie i innych
materiałach budowlanych, tapety, inne odpady komunalne
(w tym niebezpieczne).
Pouczenie: Przed wrzuceniem papieru wskazane jest usunąć
z niego większe części metalowe i plastikowe.
2. Tworzywa sztuczne i metale to: butelki po napojach,
opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np.
szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki,
plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, plastikowe
koszyczki po owocach i innych produktach, styropian, puszki
po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności
(konserwy), złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle
z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia
aluminiowa, kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe
odpady opakowaniowe.
Zabrania się wrzucania do tworzyw sztucznych i metali:
strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne, odpady
budowlane i rozbiórkowe, nieopróżnione opakowania po
lekach i farbach, lakierach i olejach, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, inne
odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Pouczenie: wrzucać czyste opakowania opróżnione z produktu,
zaleca się zgnieść je przed wrzuceniem do worka.
3. Szkło opakowaniowe to: butelki i słoiki szklane po napojach
i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane
opakowania po kosmetykach.
Zabrania się wrzucania do szkła: szkło stołowe – żaroodporne,
ceramika, doniczki, znicze z zawartością wosku, żarówki
i świetlówki, szkło kryształowe, reflektory, nieopróżnione
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometry
i strzykawki, monitory i lampy telewizyjne, szyby okienne
i zbrojone, szyby samochodowe, lustra i witraże, fajans
i porcelana, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

RADOSNYCH ŚWIĄT

„WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI” - Spotkanie
rolników i
mieszkańców
wsi
powiatu kaliskiego
z przedstawicielami instytucji rolniczych.

Pouczenie: wrzucać czyste opakowania opróżnione z produktu,
bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.
4. Odpady „zielone” - roślinne to: gałęzie drzew i krzewów,
liście, kwiaty i skoszona trawa, trociny i kora drzew, owoce,
warzywa itp.
Zabrania się wrzucania do odpadów „zielonych” - roślinnych:
kości zwierząt, mięso i padlina zwierząt, olej jadalny, drewno
impregnowane, płyty wiórowe i MDF, leki, odchody zwierząt,
popiół z węgla kamiennego, inne odpady komunalne (w tym
niebezpieczne).
5. Popiół to: popiół z palenisk domowych

(Aneta Nowak)

SPOTKANIE Z SOŁTYSAM I
W dniu 12 stycznia 2018 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy
w Szczytnikach odbyło się spotkanie z sołtysami, w którym
udział wzięło 27 sołtysów spośród 31 sołtysów z terenu Gminy
Szczytniki. Spotkanie otworzył i prowadził Wójt Pan Marek
Albrecht, który na początku złożył życzenia noworoczne,
a następnie i omówił realizację zadań w 2017 roku. Omówiono
również zadania sołtysów wynikające z przepisów
szczególnych (ustawy o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej
Polskiej,
ustawy
o
ochronie
przeciwpożarowej, ustawy
o zarządzaniu kryzysowym,
ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy
o działalności leczniczej) i przepisów wykonawczych do tych
ustaw. Sołtysi otrzymali kurendy do rozesłania po sołectwach
w sprawie:
- konserwacji rowów melioracyjnych,
- problemu zaorywania dróg i niszczenia znaków geodezyjnych,
- obowiązku umieszczania tabliczki z numerem porządkowym na
posesji,
- spotkania z rolnikami „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”
w dniu 15 lutego br.

Zebrani sołtysi dokonali wyboru swojego przedstawiciela
do Rady Programowej
Gminnego
Ośrodka
Kultury
w Szczytnikach i został nim Sołtys Sołectwa Murowaniec Pan
Krzysztof Wójtowicz. Na zakończenie spotkania niektórzy
sołtysi zgłosili zapotrzebowania na nowe tablice ogłoszeniowe,
tablice z napisem „SOŁTYS”, pieczątki sołtysa.
(Mirosław Kowalski)

WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI.
SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI
INSTYTUCJI ROLNICZYCH

W ramach cyklu spotkań z rolnikami i mieszkańcami wsi
organizowanych pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego
w dniu 15 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie dla rolników
i mieszkańców wsi powiatu kaliskiego w siedzibie OSP
Szczytniki. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach
wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak: Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego,
Kasa
Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii,
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Celem spotkania było przybliżenie wiedzy na tematy
najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie. Na początku
organizatorzy przywitali wszystkich obecnych na spotkaniu.
Następnie głos zabrał Zastępca Wójta Gminy Szczytniki – Pan
Dariusz Wawrzyniak, który przywitał przedstawicieli instytucji
rolniczych organizujących to spotkanie oraz wszystkich, którzy
w nim uczestniczą. Podczas spotkania przez przedstawicieli
ARiMR zostały omówione tematy dotyczące planowanych do
uruchomienia działań z PROW 2014-2020, tj. „Modernizacja
gospodarstw rolnych”, „Premia dla młodych rolników”,
„Premia
na rozpoczęcie
działalności
pozarolniczej”,
„Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Następnie Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Kaliszu – Pani Joanna Kokot-Ciszewska
przekazała uczestnikom spotkania informacje o aktualnej
sytuacji dotyczącej afrykańskiego pomoru świń m. in. tego
gdzie wystąpiły ostatnie ogniska, jakie są konsekwencje
wystąpienia tych chorób oraz jak ważne w obecnej sytuacji jest
sumienne stosowanie zasad bioasekuracji na terenach
gospodarstw rolnych.
Pani Joanna Kokot-Ciszewska przybliżyła również informacje
na temat choroby guzowatej skóry bydła, jako nowego
zagrożenia dla Polski oraz przekazała informacje na temat
Rolniczego Handlu Detalicznego.
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w roku 2018”;
„Zasady wypełniania wniosków
o przyznanie płatności bezpośrednich – Kampania 2018”;
„eWniosekPlus”; „System Identyfikacji i Rejestracji
Zwierząt”.

W trakcie spotkania przedstawiciel Wielkopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Poznaniu scharakteryzował strukturę
gospodarstw na terenie województwa wielkopolskiego
i poinformował o zmianach
w służbach doradczych
dotyczących zakresu działań i struktury organizacyjnej
jednostki oraz przekazał informację o priorytetach działalności
na 2018 rok. Kolejną osobą, która zabrała głos był Pan Andrzej
Plichta z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, który
poinformował uczestników spotkania o zmianach w obszarze
świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników oraz
o działalności prewencyjnej i rehabilitacyjnej KRUS.
Następnie przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej
Straży
Pożarnej
w
Kaliszu
poinformowali
o zagrożeniach i skutkach wynikających z wypalania traw oraz
omówili objawy zatrucia tlenkiem węgla, jak należy
postępować w przypadku ich wystąpienia oraz wyjaśnili
przyczyny jego gromadzenia się. Podczas spotkania
przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa omówił zagadnienia związane z obrotem
i prawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin oraz
poinformował, na co należy zwrócić uwagę przy zakupie
kwalifikowanego materiału siewnego. Następnie głos zabrał
reprezentant Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który
omówił prowadzone działania dotyczące rynków rolnych
i promocji produktów rolnych i żywnościowych oraz zasady
gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa w 2018 roku. W trakcie spotkania
uczestnicy zadawali pytania, na które uzyskiwali odpowiedzi,
jak również mieli możliwość indywidualnych konsultacji.
(Aneta Nowak)

PRZYZNAWANIE PŁATNOŚCI NA 2018 ROK
ZA POŚREDNICTWEM NOWEJ APLIKACJI
W dniu 22 lutego 2018 r. Biuro Powiatowe Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kaliszu wraz
z Wielkopolskim
Ośrodkiem
Doradztwa
Rolniczego
w Poznaniu zorganizowało w siedzibie OSP Szczytniki
szkolenie skierowane do rolników, którego zakres tematyczny
obejmował: „Zasady przyznawania płatności obszarowych

Na początku spotkania głos zabrał Wójt Gminy Szczytniki –
Pan Marek Albrecht, który przywitał przedstawicieli instytucji
organizujących to szkolenie oraz wszystkich przybyłych
na spotkanie. Przedstawiciele Biura Powiatowego ARiMR
w Kaliszu podczas spotkania omówili warunki i możliwości
otrzymania dopłat do zakupionego kwalifikowanego materiału
siewnego. Przekazali informacje o zmianach w zakresie
składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz
poinformowali jak należy w określonych przypadkach
postępować przy składaniu wniosków na 2018 r. Podczas
spotkania uczestnicy zostali poinformowani jak skorzystać
z aplikacji eWniosekPlus przy wypełnianiu wniosku
o przyznanie płatności i co dzięki tej aplikacji wnioskodawca
zyskuje. (Aneta Nowak)

WARSZTATY KULINARNE W SZKOLE
W MARCHWACZU
Ponad 20 osób uczestniczyło w weekend 12-14 stycznia
w Marchwaczu w pierwszej części warsztatów kulinarnych,
proponowanych w tym roku przez Gminny Ośrodek Kultury
w Szczytnikach wraz z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.
Ze współpracy z ODR i szkoleń kulinarnych prowadzonych
przez Panią Krystynę Nowak korzystała już wcześniej,
w ramach specjalnego programu, Grupa Odtworzeniowa
„Okupniczanki” z Sobiesęk Trzecich. Regularnie też
z warsztatów korzystają Panie z KGW w Kuczewoli. Tym
razem inicjatywa organizacji takich sześciu spotkań pojawiła
się dla Pań w Marchwaczu. Organizacji warsztatów wspólnie
z Gminnym Ośrodkiem Kultury podjęła się Pani Danuta
Świątek, a ogromne zainteresowanie ze strony Pań
z Marchwacza, Marchwacza Kolonii, Trzęsowa, Popowa
i Krowicy Zawodniej, świadczy o odniesionym sukcesie.
Celem bardzo pracowitego weekendu spotkań było przekonanie
uczestniczących w nich Pań do wprowadzenia w swoich
jadłospisach produktów pochodzących ze zdrowego środowiska,
tj. z własnego gospodarstwa, ogrodu, nieprzetworzonych,
mających duży wpływ na nasze zdrowie. Pierwszy dzień
warsztatów to zapoznanie
uczestniczek
z tradycjami
kulinarnymi różnych regionów Polski, a także przypomnienie
starych, często zapomnianych potraw z naszego regionu.
Uczestniczące w warsztatach Panie mogły również obejrzeć
publikacje z potrawami zgłoszonymi na konkursy kulinarne
w różnych powiatach, związane z regionalnym dziedzictwem
kulinarnym. Przez kolejne dwa dni Panie przygotowywały
potrawy, które także były przez nie oceniane pod względem
trudności wykonania oraz walorów smakowych. Jak mówiła
Pani Krystyna Nowak przepisów do przygotowywania dawnych
potraw można szukać w książce „Kucharz Wielkopolski” wydanej
w 1904 r. O bardzo zbliżonej do niej treści jest książka
„Najnowsza kuchnia domowa” wydana w Warszawie. Według
relacji książka ta była wykorzystywana w kuchni Zofii
Niemojowskiej, Pani w pałacu w Marchwaczu. Zgodnie
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z zapowiedziami każdy kraj pielęgnuje własne tradycje kulinarne
przekazywane z pokolenia na pokolenie, a szczególnym tego
przykładem w Polsce jest Boże Narodzenie i Wielkanoc. Mając to
na uwadze druga część warsztatów będzie poświęcona potrawom
wielkanocnym, dekoracjom z tym związanym i estetyce stołu.
W planach Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach jest
przygotowanie do kwietnia jeszcze dwóch takich spotkań
w sołectwach naszej gminy. Czekamy na zgłoszenia chętnych.
Jesienią natomiast, takie warsztaty już zaplanowano
w Szczytnikach. (Mariusz Janiak)

RADOSNYCH ŚWIĄT

PODZIĘKOWANIE ZA POMOC PRZY
PORZĄDKOWANIU MOGIŁY W MARCHWACZU
Na ręce Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu pragnę złożyć podziękowanie dla uczniów
szkoły za pomoc przy odśnieżaniu i porządkowaniu Mogiły
pomordowanych w styczniu 1945 roku mieszkańców
Marchwacza. Uczniowie: Maksymilian Szarzała, Łukasz Pastok
i
Maksymilian
Barczewski
–
zaangażowali
się
w przygotowanie uroczystych obchodów 73. rocznicy tych
tragicznych wydarzeń.
Wielki Patron Zespołu Szkół Jan Paweł II powiedział:
„Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się
w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne
dobro – Ojczyznę.” Wychowankowie szkoły w Marchwaczu
realizują w codziennym życiu tę piękną myśl, pamiętając
o tym szczególnym dla nas miejscu i włączając się corocznie
aktywnie w uroczystości rocznicowe.
Janina Kwaśniewska Sołtys Marchwacza

KOLEJNA CZĘŚĆ WARSZTATÓW
KULINARNYCH W GMINIE SZCZYTNIKI
Tradycyjne potrawy wielkanocne, estetyka wykonania
i ozdobienia potraw, organizacja przyjęcia w domu oraz
zachowanie się przy stole - to tematy jakimi zajmowano się
w teorii i praktyce podczas drugiej tury warsztatów kulinarnych
w Marchwaczu z inicjatywy GOK w Szczytnikach. Zajęcia
prowadzone przez Panią Krystynę Nowak z Ośrodka Doradztwa
Rolniczego były kolejnym styczniowym spotkaniem z Paniami
z terenu naszej gminy. W sumie sześć dni spotkań, prawie 30
godzin prowadzonych praktycznych warsztatów dało wyśmienity
i smakowity efekt, czego dowodem jest lista przygotowanych
potraw. Kolejne takie warsztaty w naszej gminie Gminny Ośrodek
Kultury planuje jesienią tego roku. Lista przygotowanych potraw
obejmuje: żurek wielkanocny, schab po warszawsku, rolada
z kurczaka, rolada ze szpinaku, trójkolorowa rolada z szynką,
rolada serowa, rolada z karkówki, wielkanocna sałatka
chrzanowa, jajeczna sałatka z szynką, sos chrzanowy, sos tatarski,
jajka faszerowane, roladki z szynki, baba drożdżowa, sernik
na zimno. (Mariusz Janiak)

WARSZTATY DOTYCZĄCE UKŁADANIA
KOMPOZYCJI KWIATOWYCH
W dniu 17.02.2018 r. Panie z miejscowości Trzęsów, Kolonia
Marchwacz, Marchwacz oraz Staw spotkały się w Zespole
Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu i pod okiem Pani
Krystyny Nowak uczyły się robić pięknych kwiatów z bibuły
oraz układały kompozycje. Panie z naszych miejscowości w mig
pojmowały sztukę, a przy tym bardzo fajnie się bawiły.
(Danuta Świątek)

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE
I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Realizując postanowienia art. 90g ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. Z 2017 r. poz. 2198
z późn. zm.), w oparciu o decyzje dyrektorów zespołów szkół
prowadzonych przez Gminę Szczytniki, za I okres w roku
szkolnym 2017/2018 zostały przyznane ogółem 71 stypendia
dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
realizujących obowiązek szkolny w tych zespołach.
21 uczniów otrzymało stypendia motywacyjne ze średnią ocen
nie niższą niż 5,25. Są nimi:








w Zespole Szkół w Iwanowicach: Wiktoria Michalska,
Filip Jakóbczak;
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu:
Aleksandra Łańduch, Mateusz Olejnik, Lena Łukacka,
Liliana Gajewska, Nadia Błaszczyk;
w Zespole Szkół w Radliczycach: Julia Ekiert, Jakub
Grzeliński, Małgorzata Łazarek, Nadia Olejnik, Kamil
Siwiak, Aleksandra Matusiak, Miłosz Siwiak,
Małgorzata Juszczak;
w Zespole Szkół w Stawie: Zuzanna Skonieczna;
w Zespole Szkół w Szczytnikach: Maria Korkosz, Julia
Kasprowicz, Patrycja Łukacka, Angelika Wojtczak,
Mateusz Nowak.
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51 uczniów otrzymało stypendia za osiągnięcia w sporcie co
najmniej na szczeblu powiatu. Wysokość stypendium to 150
złotych. (Grażyna Kuchnicka)

OPASKI ODBLASKOWE DLA DZIECI
Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców
naszej gminy,
a szczególnie jej najmłodszych mieszkańców, zakupiono
ze środków gminy i środków gminnego funduszu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
200 sztuk
odblasków
z
logo
naszej
gminy.
Współpracując
z Komisariatem Policji w Koźminku, w którego obszarze
działania jest gmina Szczytniki, przeprowadzono spotkania
z najmłodszymi mieszkańcami w przedszkolach i klasach „0”
wszystkich Zespołów Szkół w gminie. Dzielnicowi z naszego
terenu st. sierż. Karolina Tylczyńska i st. sierż. Konrad
Juszczak
przedstawili
małym słuchaczom zasady
bezpiecznego poruszania się po drogach, poruszając również
kwestię innych zagrożeń, zwracając między innymi uwagę
na kontakty z nieznajomymi osobami, ucząc dzieci jak
zachować się w takiej sytuacji. Dzieci miały również
możliwość zapoznania się z arkanami pracy policji, jej
zadaniami i rolą jaką pełni w społeczeństwie. Dzieci zadawały
dużo pytań funkcjonariuszom, chętnie oglądały policyjne
mundury i inne akcesoria wyposażenia, a największe
powodzenie miała policyjna czapka, którą przymierzyć chciało
niemal każde dziecko.
Celem
spotkań dzielnicowych
z dziećmi było przybliżenie najmłodszym mieszkańcom gminy
zarówno w sposób prosty i jasny zasad bezpieczeństwa
drogowego jak i pracy policji i jej zadań w gminie.
Na zakończenie każdego ze spotkań policjanci wręczyli
każdemu uczestnikowi opaskę odblaskową z informacją jak
ważne jest być widocznym na drodze i zobowiązując dzieci do
ich zakładania o zmierzchu. Z przeprowadzonych spotkań
zadowolone były i dzieci i prowadzący.

Wcześniej Urząd Gminy zakupił również 100 sztuk opasek,
które 24 października 2017 roku Wójt Gminy Marek Albrecht
przekazał na ręce Komendanta Komisariatu Policji
w Koźminku w celu rozdania ich pieszym oraz rowerzystom na
terenie gminy. Podczas przeprowadzonej akcji policjanci
uświadamiali uczestników ruchu drogowego jak ważne jest
noszenie odblasków. Działania te ukierunkowane były
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na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne
zagrożenia pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.
(Maria Wiączek- Hendler)

WYDARZENIA
OKUPNICZANKI NA WIECZERZY WIGILIJNEJ
ŚRODOWISK WIEJSKICH
W dniu 9 grudnia podczas wieczerzy wigilijnej środowisk
wiejskich w Turku odbyło się podsumowanie i wręczenie
nagród laureatom konkursu kulinarnego p.n. „Wielkopolska
miodem i mlekiem płynąca’’.

Celem konkursu było promowanie aktywności społecznej
mieszkańców wsi w oparciu o tradycyjne przepisy kuchni
wielkopolskiej i wykorzystanie produktów pochodzących
z wielkopolskich
gospodarstw.
Komisja
konkursowa
Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyłoniła 22 laureatów, wśród
których znalazły się panie z grupy Okupniczanki z Sobiesęk
Trzecich. Gratulacje laureatom złożyli poseł do Parlamentu
Europejskiego Andrzej Grzyb, prezes Wielkopolskiej Izby
Rolniczej Piotr Walkowski oraz członek Polskiej Akademii
Smaku profesor Witold Wróbel. Laureaci otrzymali dyplomy,
książki kucharskie, nagrody rzeczowe oraz bilet na wyjazd
studyjny do Brukseli połączony ze zwiedzaniem Parlamentu
Europejskiego. Przy okazji spotkania wigilijnego odbył się
również konkurs ciast świątecznych. Za ciasto p.n. Miodownik
panie przywiozły pamiątkowy dyplom. (Ilona Skowrońska)

SENIORZY POWITALI NOWY ROK
W dniu 30.12.2017 r. seniorzy z Koła Emerytów i Rencistów
w Marchwaczu podsumowali odchodzący 2017 rok. Bawili się
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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na balu sylwestrowo- karnawałowym. Do tańca przygrywała
orkiestra Dysonans. Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Pan
Marek Albrecht z małżonką oraz Pani Dyrektor szkoły
Honorata Szymańska. (Danuta Świątek)

ORSZAK TRZECH KRÓLI
W SOBIESĘKACH TRZECICH
W dniu 6 stycznia w Święto Objawienia Pańskiego
w Sobiesękach Trzecich po raz pierwszy w historii Gminy
Szczytniki zorganizowano Orszak Trzech Króli. W rolę trzech
Mędrców ze wschodu wcielili się ks. Kan. Paweł Jabłoński
proboszcz parafii Iwanowice, Wójt Gminy Szczytniki Marek
Albrecht oraz prezes OSP Sobiesęki Trzecie Henryk
Skowroński. W przedstawieniu jasełkowym udział wzięli:
Kazimierz Młynek jako król Herod; Danuta Idźkowska
z synem Tomkiem oraz Piotr Kopeć jako Święta Rodzina;
Patryk Łuczak i Paweł Tyczyński jako śmierć i diabeł.

Miejmy nadzieje że zapoczątkowana uroczystość na stałe
zagości w kalendarzu gminnych imprez. (Ilona Skowrońska)

PATRIOTYCZNE OBCHODY 73. ROCZNICY
POMORDOWANIA MIESZKAŃCÓW
MARCHWACZA
Wszyscy przybyli na uroczystość otrzymali papierowe korony.
Po około kilometrowym marszu z orkiestrą i kolędą Orszak
wrócił do stajenki, w której oprócz Józefa i Maryi z małym
Jezuskiem, czekały żywe zwierzęta przyprowadzone przez
okolicznych mieszkańców. Po złożeniu przez Mędrców darów
wszyscy zgromadzeni udali się do świetlicy wiejskiej na VI
Noworoczny Koncert Kolęd, w którym udział wzięli: Orkiestra
Dęta OSP Iwanowice, Kapela Złote Kłosy oraz dzieci
z Zespołu Szkół w Iwanowicach. Dziękujemy wszystkim
występującym artystom. Słowa podziękowania przekazujemy
Ks. Proboszczowi oraz Panu Wójtowi. Dziękujemy wszystkim
zaangażowanym
w organizację
tego
wydarzenia,
a w szczególności druhom
strażakom, paniom z grupy
Okupniczanki, bo to nie tylko przypomnienie polskiej tradycji,
ale także integracja mieszkańców we wspólnej zabawie.

W dniu 20 stycznia miały miejsce w Marchwaczu uroczystości
upamiętniające 73. Rocznicę Pomordowania Mieszkańców tej
miejscowości pod koniec II wojny światowej. W styczniu
1945 r. niedobitki wojsk niemieckich niespodziewanie weszły
do już wyzwolonego Marchwacza.
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Nie są do końca znane okoliczności, dla jakich Niemcy
postanowili dokonać kolejnego mordu, ale pod błahym
pretekstem pomocy przy wyciąganiu samochodów z zasp
śnieżnych zmusili ponad 50 mężczyzn powyżej 16. roku życia
do zgromadzenia się w centrum wioski. Następnie po kilku
zaczęli ich rozstrzeliwać pod stogiem słomy. Udało się
uratować tylko trzem. Zostało wówczas zamordowanych 57
mieszkańców Marchwacza oraz 6 Polaków i 12 żołnierzy
radzieckich o nieznanych nazwiskach.

Dla uczczenia tych wydarzeń, które miały miejsce 22 stycznia
1945 r., o godz. 8.30 spod kaliskiego Teatru na XIX już
patriotyczny bieg wybiegło 24 biegaczy i przyjaciół Kaliskiego
Towarzystwa Sportowego ”Supermaraton”: 69-latek Tadeusz
Tomeczek oraz Andrzej Wolniak, Zdzisław Kubczyk, Czesław
Fabiański, Marek Frontczak, Agnieszka Wasiewicz, Sebastian
Antkowiak, Mieczysław Mikołajewski, Weronika Wodiczko,
Konrad Pawlak, Rafał Pokora, Maciej Chrystek, Beata
Kurzajczyk, Mariusz Kurzajczyk, Marek Kobyłka, Mariusz
Wiśniewski, Magdalena Borkowska, Michał Asperski, Piotr
Kurpik, Arkadiusz Bogacz, Łukasz Maciejewski, Damian
Bugajny oraz Witold Sitek z Ostrowa Wielkopolskiego
i Aleksandra Lis z Marchwacza.

W tym roku w IV już rowerowym rajdzie pamięci
towarzyszyło biegaczom 4 rowerzystów z Kaliskiego
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Towarzystwa Turystyki Kolarskiej „Cyklista”: Bogusław
Monczyński, Mirosław Jeziorski, Paweł Szmaja i Dariusz
Wawrzyniak.
Przed godz. 11 uczestnicy Obchodów
zgromadzili się na początku miejscowości i przemaszerowali
nową drogą na Mogiłę, gdzie po chwili rozpoczęły się
patriotyczne uroczystości. Wśród zaproszonych gości obecni
byli:
Wicemarszałek
Województwa
Wielkopolskiego
Krzysztof
Grabowski,
przedstawiciel
Wojewody
Wielkopolskiego p. Anna Zarębska – Kierownik Delegatury
WUW w Kaliszu, władze samorządowe Powiatu Kaliskiego Starosta Krzysztof Nosal i członek Zarządu Powiatu
Kaliskiego Benedykt Owczarek, władze Gminy Szczytniki Wójt Gminy Marek Albrecht oraz Przewodniczący Rady
Gminy Bogdan Augustyniak wraz z radną z Marchwacza
p. Danutą Świątek. Duchowieństwo reprezentował wikariusz
Parafii Rajsko ks. Jędrzej Zaczyk Nie zabrakło pocztów
sztandarowych, w tym, co bardzo cieszy, licznej delegacji
dzieci i nauczycieli z miejscowego Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II, a także Ochotniczych Straży Pożarnych z: Krowicy
Zawodniej, Radliczyc, Iwanowic, Szczytnik i Stawu.
Uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta przy OSP
w Iwanowicach ze swoim kapelmistrzem Markiem Kuberą.
Okoliczne sołectwa reprezentowali licznie sołtysi: p. Janina
Kwaśniewska z Marchwacza, p. Stanisława Kasprzak
z Krowicy Zawodniej, p. Dorota Herman z Kolonii
Marchwacz, p. Krzysztof Wójtowcz z Murowańca i p. Donata
Kowalska z Kościana i Lipki. W obchodach nie zabrakło
przedstawicieli Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej w Marchwaczu. Oprócz oficjalnych delegacji,
biegaczy i rowerzystów przy Mogile zebrały się rodziny
pomordowanych i mieszkańcy Marchwacza.

Szczególnie ciepło wszyscy uczestnicy przywitali żywego
świadka tamtych wydarzeń panią Alicję Czarnecką.
Uroczystości rozpoczęło wspomnienie tragicznych wydarzeń
w Marchwaczu. Prowadzący przywitał przybyłych gości.
Następnie modlitwie za pomordowanych przewodniczył
ks. Jędrzej Zaczyk. Po odegraniu Roty uczestniczące
w uroczystościach delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze
przy pomniku upamiętniającym tragiczne wydarzenia.
Po zakończeniu tej części uroczystości jej uczestnicy
w asyście orkiestry przemaszerowali przez Marchwacz i udali
się do budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
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w Marchwaczu, gdzie nad wszystkim czuwała już Dyrektor
szkoły p. Honorata Szymańska. Drugą część obchodów
rozpoczęła Msza św. W intencji pomordowanych. Na jej
rozpoczęcie celebrans odczytał nazwiska pomordowanych 57
mieszkańców Marchwacza. W modlitwie wiernych wszyscy
modlili się o dar nieba dla nich oraz dla rozstrzelanych
wówczas 6 Polaków i 12 żołnierzy radzieckich o nieznanych
nazwiskach. Po zakończeniu Mszy św. okolicznościowe
przemówienie wygłosił Wójt Gminy Szczytniki p. Marek
Albrecht, które dobrze wprowadziło wszystkich obecnych
w akademię przygotowaną przez dzieci i młodzież szkoły, pod
kierunkiem swoich nauczycieli: p. Wiesława Domagały
i p. Mirosławy Konewki.

Do zebranych zwrócił się również z patriotycznym apelem
budowania jedności p. Benedykt Owczarek – członek Zarządu
Powiatu Kaliskiego. Przygotowana przez uczniów akademia
przypomniała historię i ogrom tragedii, jakie przyniosła
II wojna światowa. Szczególnie wrażenie na obecnych zrobiło
wspomnienie tragicznych wydarzeń w Marchwaczu. Na jej
zakończenie wszyscy wspólnie zaśpiewali Rotę. Oficjalną
część uroczystości zakończyła okolicznościowym koncertem
Orkiestra Dęta z Iwanowic pod kierunkiem kapelmistrza
Marka Kubery. Nie zabrakło jak zwykle wiązanki melodii
patriotycznych i wojskowych, ale były też interesujące
aranżacje innych utworów muzycznych. Następnie uczestnicy
spotkania zgromadzili się na wspólnym poczęstunku. Obchody
zorganizowano dzięki dużemu wsparciu Urzędu Gminy
w Szczytnikach. (tekst - Robert Lis; zdjęcia – Przemysław
Herman i Robert Lis)

WYSTĄPIENIE WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI
PODCZAS PATRIOTYCZNYCH OBCHODÓW
73. ROCZNICY POMORDOWANIA
MIESZKAŃCÓW MARCHWACZA

RADOSNYCH ŚWIĄT

i pamięć o tamtym tragicznym wydarzeniu, które rozegrało
się u schyłku II wojny światowej. W sposób szczególny
dziękuję Komitetowi Organizacyjnemu pod przewodnictwem
Pana Roberta Lisa, społeczności Zespołu Szkół im. Jana Pawła
II w Marchwaczu, a także niestrudzonym biegaczom, którzy
corocznie aktywnie zaznaczają swoją obecność na tej gminnej
uroczystości patriotycznej.
73 lata temu mieszkańcy Marchwacza, podobnie jak
rodacy w całym kraju, oczekiwali na upragniony pokój, aby
żyć w wolnej, bezpiecznej i ukochanej Ojczyźnie – bez strachu
przed zbrodniczą egzekucją ze strony okupantów, bez lęku
przed ciągłym zagrożeniem, aresztowaniami, nieludzkimi
torturami.
Jednakże ich nadzieje zostały całkowicie
zniweczone, ponieważ wydano na nich bestialski i podstępny
wyrok śmierci. Pamięć o tamtych czasach jest naszym
patriotycznym obowiązkiem, i dzisiaj oddając szczególny hołd
poległym Polakom - próbujemy odczytać przesłanie jakie
nam zostawili. I to przesłanie z pewnością dotyczy przestrogi,
aby nigdy nie dopuścić do podobnej tragedii, by nigdy
człowiek człowiekowi nie zgotował takiego losu, gdyż stanowi
to całkowity upadek godności i największą porażkę ludzkości.
Naszą
powinnością
jest
zapobieganie
podobnym
wydarzeniom:
poprzez budowanie trwałego pokoju
w naszym otoczeniu, w naszej Ojczyźnie i na całym
świecie; poprzez współpracę i wierne służenie Polsce
zarówno w drobnych jak i wielkich sprawach; poprzez
przyjmowanie odpowiedzialności za podejmowane działania,
odrzucanie zdradzieckich knowań, dotrzymywanie słowa
i zachowanie honoru niezależnie od okoliczności.
W roku 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
tym bardziej powinny nam być bliskie ideały, jakimi są Bóg,
Honor i Ojczyzna, a także patriotyczne wychowanie młodego
pokolenia. Z tymi ideałami na ustach oraz w sercu żyli
i umierali nasi bohaterscy przodkowie. Jak zacząć budować
dobro i pokój? Najlepiej zacząć od siebie, zgodnie ze słowami
św. Jana Pawła II „Niech każdy z was zwiększa sumę dobra
w sobie samym, a naród stanie się lepszy.” - wówczas ludzkie
życie, pomimo trosk i narzekań będzie bardziej radosne,
a dany nam ziemski czas zostanie dobrze wykorzystany;
będzie to też
wypełnienie patriotycznego testamentu
pozostawionego dla nas przez naszych niezłomnych
przodków i narodowych bohaterów. Niech żyje wolna Polska!
Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht

Szanowni Państwo! Witam wszystkich bardzo serdecznie na
obchodach 73. Rocznicy Pomordowania Mieszkańców
Marchwacza. Jednocześnie pragnę podziękować za udział
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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LIST OD WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

RADOSNYCH ŚWIĄT

Następnie
uczestnicy
obchodów
udali
się
na
nabożeństwo w intencji Ojczyzny i Rolników do kościoła
w Rajsku odprawione przez księdza Jędrzeja Zaczyka.

Na wstępie Mszy św. rolnicy odczytali swoje przesłanie: „…Jak
co roku przychodzimy tutaj przed oblicze Boga, by wspólnie
prosić go o błogosławieństwo dla naszego domu ojczystego,
dla naszej polskiej ziemi i dla nas rolników. Panu Bogu chcemy
powierzyć nasze troski i cierpienia. Naszymi wspomnieniami
chcemy powrócić do wydarzeń sprzed 15 lat, chcemy
wspomnieć walkę o los naszych gospodarstw, o los naszych
dzieci, o los całej Polskiej Ojczyzny.

OBCHODY 15. ROCZNICY
PROTESTÓW ROLNICZYCH
W MARCHWACZU I CIENI DRUGIEJ
W niedzielę 25 lutego 2018 r. odbyły się obchody 15. Rocznicy
Protestów Rolniczych w Marchwaczu i Cieni Drugiej.
Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod tablicą
upamiętniającą brutalną pacyfikację protestu rolniczego przez
władze w dniu 12 lutego 2003 r w Cieni Drugiej.

Chcemy się modlić, by rządzący dziś Polską mieli na tyle siły
i odwagi, by mogli odeprzeć tak liczne ataki kierowane
na naszą Ojczyznę. Chcemy dodać im siły, by pracę dla
Ojczyzny traktowali jako służbę, jako akt poświęcenia,
by nawiązywali do najcenniejszych tradycji, najdzielniejszych
Polaków, którzy byli gotowi oddać życie za Ojczyznę, by była
wolna i sprawiedliwa. Dziś Polska idzie dumnie z podniesioną
głową. Nie idzie już po łaskę do obcych, nikogo o nic już nie
błaga. Z radością patrzymy, że polski interes narodowy stał się
dla obecnego rządu sprawą nadrzędną. Rządzący, brońcie
i rozwijajcie polską gospodarkę, brońcie i wspomagajcie
polskich rolników, brońcie i pamiętajcie o ludziach
porzuconych, biednych i strapionych. Bądźcie wytrwali,
niezłomni wierni swojej Ojczyźnie”.
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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Po uroczystościach kościelnych udano się do Marchwacza,
miejsca największych protestów rolniczych w tamtym czasie,
gdzie przy obelisku złożono kwiaty.

RADOSNYCH ŚWIĄT

Komisji Rolnictwa Rady Gminy Szczytniki Pawła Domagałę,
który podziękował wszystkim za udział w uroczystościach.
Natomiast oddzielne podziękowania w imieniu wszystkich
rolników Paweł Domagała skierował do Pani Honoraty
Szymańskiej Dyrektor ZS w Marchwaczu za wszelką pomoc
przy organizacji uroczystości rocznicowych oraz za jej postawę
w codziennym życiu społecznym, szkolnym i lokalnym.

Dalsze uroczystości rocznicowe odbyły się w Zespole Szkół im.
Jana Pawła II w Marchwaczu,
gdzie wygłoszono
okolicznościowe przemówienia i gdzie organizatorzy
przygotowali gorący posiłek.
Specjalne podziękowania otrzymała również Pani Ewa NowakKopeć, która od wielu lat swój czas i całą swoją energię
poświęca walce o lepsze i godne życie rolników.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w pomoc
przy organizacji uroczystości rocznicowych!
(Rolnicy i organizatorzy)

LIST DO ROLNIKÓW- WYSTĄPIENIE WÓJTA
GMINY SZCZYTNIKI
XV Rocznica Protestów Rolniczych w Marchwaczu i Cieni Drugiej

W obchodach udział wzięli: posłowie Piotr Kaleta i Tomasz
Ławniczak; Wicewojewoda Województwa Wielkopolskiego
Pani Marlena Maląg; były europoseł Witold Tomczak;
przedstawiciele władz powiatu kaliskiego; władze gminy
Szczytniki i Opatówka; samorządowcy; sołtysi; przedstawiciele
Izb Rolniczych; delegacje i poczty sztandarowe „Solidarności”,
„Solidarności Rolników Indywidualnych”, „Samoobrony”;
środowiska patriotyczne; dyrektorzy szkół, wychowawcy
i przede wszystkim licznie zgromadzeni rolnicy, uczestnicy
tamtych wydarzeń, a wśród nich Krzysztof Nowak, rolnik,
który poniósł wówczas największe obrażenia. Gmina Szczytniki
reprezentowana była przez Wójta Marka Albrechta, który
wygłosił
okolicznościowe
przemówienie,
Przewodniczącego Rady Gminy Bogdana Augustyniaka,
radnych: Andrzeja Kupaja, Kazimierza Bączyka, Piotra
Zimnego, który w wystąpieniu poruszył bardzo ważny temat
trudnej sytuacji na rynkach rolnych i problemach ze zbytem
płodów rolnych przez rolników, oraz Przewodniczącego

Szanowni Państwo! Witam wszystkich bardzo serdecznie
na obchodach XV Rocznicy Protestów Rolniczych, które
zostały zorganizowane na terenie Gminy Szczytniki
w Marchwaczu i na terenie Gminy Opatówek w Cieni Drugiej.
Jednocześnie pragnę podziękować wszystkim, którzy z dużym
zaangażowaniem włączyli się w przygotowanie dzisiejszej
uroczystości, a przede wszystkim Radnemu Panu Pawłowi
Domagale oraz Pani Ewie Nowak – Kopeć.
Impulsem do podjęcia piętnaście lat temu akcji protestacyjnej
była głęboka troska o przyszłość polskiej wsi, o przetrwanie
polskich rolników i godne warunki bytowe. Ten głos narodu
polskiego był niezwykle potrzebny i odbił się szerokim echem
w całym kraju. W dzisiejszych czasach może wydaje nam się,
że podjęcie decyzji o uczestnictwie w tej akcji protestacyjnej
nie było trudne i nie wymagało większych wyrzeczeń. Jednak
prawda jest inna – wszyscy protestujący świadomie podjęli
duże ryzyko zmierzenia się z rzekomym łamaniem
ówczesnych przepisów i prawnymi konsekwencjami, pokazali
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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ogromną siłę charakteru biorąc udział w manifestacji przez
wiele godzin w słocie i mrozie tamtych zimowych dni.
Wykazali niekwestionowaną odwagę i wierzyli, że warto
stanąć w obronie polskiej wsi, w obronie polskiej ziemi,
w obronie polskich rolników.
Naszą powinnością
jest pamiętanie, i to z wielkim
szacunkiem, o tamtych wydarzeniach. Naszym obowiązkiem
jest również wspieranie wszelkich działań, które przyczyniają
się we współczesnych czasach do rozwoju rolnictwa
w naszym kraju. To właśnie rolnictwo, to właśnie nasza polska
ziemia – są podstawowym gwarantem naszej gospodarczej
niezależności od innych krajów, są symbolem wolności i dumy
narodowej dla wszystkich Polaków. Polska wieś
na przestrzeni różnych zawirowań dziejowych naszej Ojczyzny
nigdy nie zawiodła, zawsze stając na straży chrześcijańskiej
wiary, ojczystej ziemi i mowy. I dlatego każdy z nas,
niezależnie od miejsca zamieszkania, nie może zawieść
polskiej wsi, polskich rolników, dzięki którym na naszych
stołach może codziennie gościć wyjątkowy chleb – pachnący
łanami dorodnych zbóż z naszej ojczystej ziemi. Drodzy
Rolnicy, z serca dziękujemy za ten codzienny wyjątkowy
chleb, za waszą trudną pracę, za wasze poświęcenie.
W roku 100- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
pamiętajmy, że niezależnie od naszych poglądów, przekonań
– zobowiązani jesteśmy do ofiarnej służby dla Ojczyzny,
do współpracy ponad podziałami dla polskiej wsi i dla
polskiego miasta; i do tego niech nas zawsze inspirują
wymowne słowa Jana Pawła II: „Ojczyzna jest naszą matką
ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje,
zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która
wiele przecierpiała … Dlatego też ma prawo do miłości
szczególnej.”
Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht

GMINNY DZIEŃ KOBIET W RADLICZYCACH
Pewien mądry mężczyzna kiedyś powiedział, że „ w życiu
niewiasty rozróżnić można kilka okresów życia: niemowlę,
dziewczynka, dziewczyna, młoda kobieta, młoda kobieta,
młoda kobieta…”. Od tej prawdy życiowej i życzeń, by zawsze
mieć poczucie bycia młodą kobietą, rozpoczęły się tegoroczne
obchody Dnia Kobiet w gminie Szczytniki. Ponad 250 Pań
przybyłych na salę OSP w Radliczycach przywitanych zostało
przez Wójta gminy Szczytniki oczekującego wraz ze słodką
niespodzianką. Gdy miejsca zostały już zajęte przy stołach
z wyśmienitymi wypiekami przygotowanymi przez Grupę
Odtworzeniową „Okupniczanki” z Sobiesęk Trzecich,
a strażacy z OSP w Radliczycach, Sobiesękach Trzecich
i Krowicy Zawodniej mężnie i z gracją rozpoczęli podawanie
kawy i herbaty, na scenę zostali zaproszeni gospodarze
uroczystości.
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Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht dziękując
za przybycie podkreślił wkład jaki w życie społeczne gminy
wnoszą zgromadzone na sali Panie, podziękował także
wszystkim
za zorganizowanie
spotkania
i
zaprosił
na symboliczną
lampkę
szampana
za
pomyślność
zgromadzonych. Do życzeń dla Pań dołączyli się także
Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Augustyniak, Prezes OSP
w Radliczycach Andrzej Ekiert, Dyrektor GOK Mariusz Janiak
oraz Radosław Chojnacki w imieniu zarządu Gminnej
Spółdzielni „SCH” będącej sponsorem spotkania.
W części artystycznej mieliśmy dawkę humoru
zaprezentowanego w specjalnym programie przez Kabaret
„Bumelant” z Bydgoszczy. Scenki sytuacyjne z życia wzięte,
znane konflikty damsko- męskie, to wszystko znaleźć można
było podczas godzinnego występu Kabaretu. Po kabarecie
pozostała nam już tylko wspólna biesiada z naszymi Kapelami
„Złote Kłosy” i „Dysonans” oczywiście grającymi i śpiewającymi
wyłącznie w męskiej obsadzie. (…) A ponieważ spotkanie Pań
odbyło się w sobotę, a na zewnątrz mróz nie ustępował,
Gminny Dzień Kobiet zakończyliśmy bardzo późno w nocy.
Specjalne podziękowania za organizację, przygotowanie
i obsługę podczas trwania spotkania kierujemy w stronę
strażaków z OSP w Radliczycach, Sobiesękach Trzecich
i Krowicy Zawodniej oraz „Okupniczankom”
z Sobiesęk
Trzecich. (Mariusz Janiak)

KULTURA I HISTORIA
TRADYCJE WIELKANOCNE
Szacuje się, że około 50% społeczeństwa Francji wyznaje
religię chrześcijańską. Jak to jednak bywa, w obrębie jednej
wiary panują różne zwyczaje. Różnice mają zazwyczaj podłoże
kulturowe, są uwarunkowane geograficznie czy ekonomicznie.
Tak jest także w tym przypadku. Jak Francuzi świętują
Wielkanoc? Wielkanoc we Francji nie jest obchodzona tak
uroczyście jak w Polsce, a większości dorosłym Francuzom
kojarzy się to święto przede wszystkim z dwoma wolnymi
dniami, podczas których spotykają się z bliskimi lub wyjeżdżają
z rodziną na krótkie wakacje.
Pâques, czyli Wielkanoc. Ze świętami wielkanocnymi
nieodłącznie związane są jajka symbolizujące nowe życie.
Symbolem Wielkanocy są także kury, zajączki i baranki. Czym
różnią się więc francuskie święta od tych, które przeżywamy
w Polsce? We Francji nie ma tradycji święcenia pokarmów
w Wielką Sobotę, nie buduje się Bożego Grobu, nie ma także
tradycyjnego śniadania wielkanocnego, podczas którego
dzielimy się poświęconym jajkiem – symbolem nowego życia.
Nie urządza się tu także śmigusa-dyngusa. Obchodzenie świąt
zaczyna się w porze obiadowej w niedzielę poszukiwaniem
czekoladowych słodkości, nazywa się to une chasse aux oeufs.
Skąd czekoladowe jajka i zajączki znajdują się w domu lub
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ogrodzie? Legenda głosi, że w Wielki Czwartek wszystkie
dzwony, które wzywają wiernych do udziału we Mszy świętej
milkną aż do Wielkiej Soboty. W tym czasie udają się
na pielgrzymkę do Rzymu po papieskie błogosławieństwo.
Wracając w Wielką Niedzielę, przelatują nad krajem i gubią
czekoladowe
niespodzianki.
Następnie
zasiada
się
do wielkanocnego obiadu. Francuzi mają inny niż Polacy gust
kulinarny i widać to także w czasie Wielkanocy. Jakie są
tradycyjne potrawy wielkanocne? Przede wszystkim udziec
jagnięcy, w wielu domach zapieka się go z fasolką szparagową.
Podaje się także różne potrawy z jajek – omlety, jajecznice czy
jajka na twardo. Serwuje się wykwintne pasztety, ryby,
najczęściej suszony solony dorsz lub halibut. Na deser je się
ciasto czekoladowe lub truskawkowe (fr. charlotte aux fraises)
a także nid de Pâques, dosłownie gniazdo Wielkanocy.
W Alzacji popularne jest ciasto w kształcie baranka nazywane
Osterlammele lub Lamele. Widoczny jest tutaj wpływ
niemiecki. W miejscowości Crest w regionie Auvergne-RhôneAlpes jada się z kolei specjalny placek o cytrynowym smaku,
który jest często udekorowany ozdobami w kształcie jajek
i kur. Każdy region Francji posiada własne specjały, które
przyrządza się zgodnie z miejscową wielowiekową tradycją.
Warto także pamiętać, że poniedziałek wielkanocny
(fr. Lundi de Paques) jest we Francji dniem wolnym od pracy.
Nie pozostaje nic innego jak tylko życzyć czytelnikom Joyeuses
Pâques, czyli radosnych świąt Wielkanocnych! (korespondent
zagraniczny - ks. Paweł Nasiadek)

POLSKA DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI
UPADEK PAŃSTWA (CZĘŚĆ I)
W II połowie XVIII wieku państwo polskie przeżywało szereg
trudności wewnętrznych. Władza królewska była mocno
ograniczona przez Sejm. Ten z kolei był sparaliżowany zasadą
jednomyślności (liberum veto). Agrarna struktura gospodarki
spętana więzami feudalizmu (chłopi w dalszym ciągu nie byli
właścicielami użytkowanej przez nich ziemi) tłumiła rozwój
rynku wewnętrznego, przemysłu i handlu. W rezultacie
wpływy podatkowe państwa pozostawały na niskim poziomie.
Przekładało się to między innymi na liczebność wojska,
którego wielkość nie przekraczała 24 tysięcy żołnierzy.
Odwrotnie proporcjonalnie do spadającej roli Polski, nasi
sąsiedzi dzięki podejmowanym reformom systematycznie
umacniali własną pozycję. Wzrost potęgi państw ościennych
bodaj najpełniej uwidaczniał się w liczebności ich armii. Dla
przykładu w II połowie XVIII wieku Rosja dysponowała już
armią 300 - tysięczną. Wielu Polaków dostrzegało fatalny stan
państwa i czyhające na Ojczyznę niebezpieczeństwa. Pierwszy
rozbiór Rzeczpospolitej z 1772 roku uświadomił pilną potrzebę
reform. W 1788 roku w Warszawie zebrał się Sejm nazwany
przez potomnych Wielkim. Obradował on z przerwami przez
4 lata i uchwalił szereg reform skarbowych, wojskowych,
ustrojowych mających wzmocnić państwo. Najważniejszym
dokonaniem Sejmu Wielkiego było uchwalenie w 1791 roku
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Konstytucji 3 maja. Wprowadzała ona w Polsce dziedziczną
monarchię, znosiła zasadę jednomyślności w Sejmie,
ustanawiała rząd (Straż Praw), a także obiecywała wzięcie pod
opiekę państwa włościan. Niestety, zmiany przyszły zbyt
późno. Państwa sąsiednie nie pozwoliły na wprowadzenie
konstytucji. W 1792 roku doszło do wojny polsko- rosyjskiej,
której konsekwencją był drugi rozbiór Rzeczypospolitej z 1793
roku. Powstanie kościuszkowskie z 1794 roku wobec wyraźnej
dysproporcji sił nie mogło uratować gasnącej Rzeczpospolitej.
Po klęsce insurekcji Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego
rozbioru Polski w 1795 roku. W rezultacie nasza Ojczyzna
została wymazana z map świata na 123 lata. Ojczyzna w sensie
bytu państwowego przestała istnieć. Rzeczpospolita
przetrwała jednak w sercach Polaków. Następne
dziesięciolecia dowiodą, że kolejne pokolenia naszych
rodaków nie wyrzekły się walki o odzyskanie Niepodległości…
(Krzysztof Pietrzykowski)
PATRIOTYCZNY KĄCIK CZYTELNICZY
„Do niepodległości” Janusz Cisek, Marek Cisek
Wspaniały
i
wzruszający
album,
dokumentujący pięć niezwykłych lat 19141918, dzięki którym żyjemy w wolnym kraju.
Trudno o lepszą lekcję historii niż obejrzenie
zebranych tu nalepek propagandowych,
znaczków pocztowych, plakatów, obrazów
i dziesiątek bezcennych fotografii. Są na nich
miejsca i wydarzenia, sławni bohaterowie
jak Piłsudski czy Paderewski i rzesze anonimowych ludzi, bez
których Polski by nie było... W przystępnym komentarzu –
fakty, anegdoty i cytaty z różnych źródeł. Album dopełnia
perfekcyjnie przygotowane kalendarium.
Zdarzyło się w Polsce. Tom 5. „Odzyskana niepodległość”.
10 opowiadań z XX wieku Grażyna Bąkiewicz, Kazimierz
Szymeczko, Paweł Wakuła
Odzyskana niepodległość. 10 opowiadań
z XX wieku to piąta książka z serii „Zdarzyło
się w Polsce”. Ostatni tom z tego cyklu
ukazuje się w setną rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości i poświęcony
jest niezwykle burzliwemu okresowi
w historii naszej Ojczyzny. Współcześni
autorzy książek dla dzieci i młodzieży,
pasjonaci historii, przedstawili w nim II Rzeczpospolitą,
okupację hitlerowską i PRL widziane oczami naszych
przodków: powstańców śląskich, uczestników bitwy
warszawskiej,
żołnierzy
Armii
Krajowej,
cywilów
deportowanych na nieludzką ziemię i repatriantów zza Buga.
Za ich sprawą czytelnik stanie się świadkiem zamachu
na prezydenta Gabriela Narutowicza i przewrotu majowego,
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przeniesie się do bombardowanego przez Niemców Wielunia
i płonącego warszawskiego getta. Będzie towarzyszyć tym,
którzy do wolnej Polski szli u boku generała Andersa i tym,
którzy podążali do niej razem z generałem Berlingiem, a także
tym, którzy walczyli o nią podczas strajków robotniczych
w Poznaniu, Radomiu i Gdańsku. (Małgorzata Majas)

WARTOŚĆ SŁOWA
Słowa – używamy ich codziennie. Używamy ich do celów
bardzo ważnych, ale również do tych zwyczajnych,
codziennych, zabawnych. Słowo jest nieodłącznie wpisane
w nasze życie. Jest czymś, tak powszechnym, że może nie
zastanawiamy się nad jego wartością. Czym jest SŁOWO?
Sięgnijmy na początek do Pisma Świętego. W Prologu
ewangelii św. Jana czytamy: Na początku było Słowo (J 1,1).
Bóg stwarza świat tylko przez słowo. Wypowiada słowo
i powstaje ziemia. Wypowiada kolejne i powstaje to wszystko,
co istnieje na świecie. To nam pokazuje, jak wielką moc ma
słowo. Moc stwórczą. W tej kwestii nic się nie zmieniło. Nasze
słowa, tak jak słowo Boga, mają moc stwórczą. Oczywiście
nieporównywalnie mniejszą, ale jednak. Daje to nam
niesamowite możliwości. Przez słowo możemy wiele zdziałać,
zmieniać, tworzyć, walczyć. Naszym słowem możemy pomóc
drugiemu uwierzyć w siebie. Naszym słowem możemy
wywalczyć wolność, co przecież wielokrotnie miało miejsce
w historii. Naszym słowem możemy tworzyć piękną literaturę.
Niestety, przez to samo słowo możemy niszczyć. Złym
słowem możemy wręcz zabić drugiego. Bo słowo ma moc
stwórczą!
Są również pewne słowa, o których można powiedzieć,
że są magiczne. Proszę, dziękuję, przepraszam, kocham.
Gdy używamy ich szczerze, to niewątpliwie są one wtedy słowami
magicznymi. Chociaż niestety w dzisiejszych czasach, nawet te
magiczne słowa, mogą stać się zwykłymi słowami, używanymi do
własnych, egoistycznych, złych celów. Mówiąc proszę, można
tak naprawdę myśleć żądam, mówiąc dziękuję, można myśleć
należy mi się. Mówiąc przepraszam, można myśleć i tak ja
mam rację, a mówiąc kocham, można myśleć bo mi się to
opłaca. Dla chrześcijan są jeszcze inne słowa magiczne, które
nie zmieniły, i chyba nigdy nie zmienią swojego znaczenia.
To jest Ciało moje - te słowa mają niesamowitą moc. Na te
słowa, zwykły chleb staje się Ciałem Chrystusa. Na te słowa
sam Bóg staje się obecny pośród nas. To rzeczywiście są słowa
magiczne.
Wszystko, co posiadamy w nadmiarze, czego mamy pod
dostatkiem, czego nam z pewnością nie zabraknie, czego
używamy z przesytem, traci swoją wartość, swój smak.
Przestajemy to doceniać. Przestajemy to szanować. Traci to dla
nas wartość. To dotyczy także słów. A przecież słowa mają,
a przynajmniej powinny mieć, swoją wartość. Nasze słowo ma
być potwierdzeniem, że będzie tak, jak powiedzieliśmy.
Obiecuję, przyrzekam, daję słowo. Powstaje pytanie, czy takie
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słowa mają jakąkolwiek wartość? Z pewnością mają, jeżeli
dotrzymujemy naszych słów. A z tym jest niestety bardzo
różnie. To nie tylko kwestia dotrzymywania, bądź nie, słowa
przez rządzących. To także codzienne dotrzymywanie słów na
poziomie zawodowym, sąsiedzkim, przyjaźni, rodzinnym
i małżeńskim.
Jeżeli jest nam trudniej docenić wartość słowa, to może dlatego,
że bardzo rzadko słowu towarzyszy cisza? Przecież im więcej słów,
im większy słowotok, tym łatwiej i szybciej zgubić wartość tego
pojedynczego słowa. Ktoś powiedział, że słowo ma taką samą
wartość, jak ten, który je wypowiada. Innymi słowy, taką wartość
mają nasze słowa, jaką mamy wartość sami dla siebie, i jaką inni
mają dla nas. Możemy trwonić słowa, przez to pomniejszając ich
wartość. A przecież każde przedawkowanie powoduje niesmak.
Oprócz wartości, słowa mają też swój smak. Jest to smak
słodyczy, albo smak goryczy. Smakują słodko, albo gorzko. Gdy
życzymy komuś dobrze, mówimy dobre słowo, ma ono słodki
smak. Ale gdy kogoś przeklinamy, ma smak gorzki. Słodycz

błogosławieństwa i życzliwości, czy gorzkość przekleństwa
i złorzeczenia? Jak częściej smakują moje słowa? Pamiętajmy,
że tak jak nasze uczynki, również i nasze słowa, do nas
wracają. Co siejemy, to później zbierzemy. Im więcej
będziemy błogosławić, dobrze życzyć, tym więcej
błogosławieństwa do nas powróci. A im więcej będziemy
złorzeczyć, przeklinać, tym więcej złorzeczenia dostaniemy.
Co dajemy,
to
też
dostaniemy,
także
słowem.
(ks. Jędrzej Zaczyk)

NAUCZANIE JANA PAWŁA W CYTATACH
„Polska potrzebuje dzisiaj ludzi sumienia.”
„Polska, można wydobyć lepszą przyszłość, ale tylko pod
warunkiem uczciwości, trzeźwości, wiary, wolności ducha i siły
przekonań.”
„Europa potrzebuje Polski, Kościół w Europie potrzebuje
świadectwa wiary Polaków.”
„Nie pragniemy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała.”
„Przeszłość jest treścią naszej tożsamości także i dzisiaj.” (JP II)

SPORT
HALOWY TURNIEJ W PIŁKĘ NOŻNĄ DRUŻYN
OSP GMINY SZCZYTNIKI
W dniu 9 grudnia w sali sportowej Zespołu Szkół
w Iwanowicach odbył się „Halowy Turniej w Piłkę Nożną
Drużyn OSP Gminy Szczytniki”. Do rywalizacji o Puchar Wójta
Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta stanęło 5 drużyn,
w sumie 35 zawodników reprezentujących straże ze: Szczytnik,
Iwanowic, Mroczek Wielkich, Sobiesęk Drugich i Radliczyc.
Rozgrywki odbywały się systemem „każdy z każdym”. Zatem
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każda drużyna rozegrała 4 spotkania (w sumie odbyło się 10
meczów). Mecz trwał 10 minut, a na boisku równocześnie
mogło występować czterech zawodników w każdej drużynie.
Zmiany odbywały się systemem hokejowym.
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SZKOŁA PODSTAWOWA
I

miejsce Sz. P. Szczytniki

II miejsce Sz. P. Radliczyce
III miejsce Sz. P. Iwanowice
KOSZYKÓWKA
GIMNAZJUM
Dziewczęta:
I

miejsce Gim. Iwanowice I

II

miejsce Gim. Iwanowice II

III miejsce Gim. Staw
Chłopcy:

Zwyciężyła drużyna z Radliczyc zdobywając 10 pkt, drugie
miejsce z wynikiem 7 pkt zajęła drużyna ze Szczytnik, a trzecie
miejsce z 6 pkt drużyna z Mroczek Wielkich. Na czwartym
miejscu uplasowała się drużyna z Sobiesęk Drugich 6 pkt przegrała gorszym stosunkiem bramek. Ostatnie miejsce
zajęła drużyna z Iwanowic. Najlepszym zawodnikiem turnieju
został Konrad Ignasiak z Radliczyc, który zdobył 8 goli. Sędzią
głównym był Dawid Szulc. Sekretariat zawodów profesjonalnie
prowadziła Aleksandra Skowrońska. Na szczególne
podkreślenie wymaga fakt, że w drużynie z Iwanowic
występowała Aleksandra Gibus – jedyna dziewczyna
w turnieju. Najstarszym zawodnikiem był 54-letni Pan Leszek
Pluta Naczelnik OSP Radliczyce. Sponsorami nagród byli: Pan
Marek Albrecht – Wójt Gminy Szczytniki oraz Jerzy Majas
Komendant Gminny OSP. Organizatorem turnieju był Zarząd
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szczytnikach. Organizatorzy
składają podziękowanie Pani Janinie Nowak Dyrektor Zespołu
Szkół w Iwanowicach oraz personelowi szkoły za pomoc
w organizacji turnieju.
Wyniki poszczególnych meczów:
Radliczyce - Mroczki Wielkie 3-0; Iwanowice – Szczytniki 0-6;
Radliczyce-Sobiesęki Drugie 10-5; Mroczki Wielkie –Iwanowice
3-8; Sobiesęki Drugie – Szczytniki 3-1; Radliczyce – Iwanowice
6-3; Mroczki Wielkie Szczytniki 1-2; Iwanowice- Sobiesęki
Drugie 4-8; Radliczyce- Szczytniki 4-4; Mroczki WielkieSobiesęki Drugie 5-1. (Jerzy Majas)

SPORT SZKOLNY W GMINIE
HALOWA PIŁKA NOŻNA
GIMNAZJUM
I miejsce Gim. Szczytniki
II miejsce Gim. Iwanowice
III miejsce Gim. Marchwacz

I

miejsce Gim. Iwanowice I

II

miejsce Gim. Iwanowice II

III miejsce Gim. Staw
IV miejsce Gim. Marchwacz
SZKOŁA PODSTAWOWA
Dziewczęta:
I

miejsce Sz. P. Iwanowice

II miejsce Sz. P. Radliczyce
III miejsce Sz. P. Szczytniki
Chłopcy :
I

miejsce Sz. P. Staw

II miejsce Sz. P. Szczytniki
III miejsce Sz. P. Iwanowice
IV miejsce Sz. P. Radliczyce
PIŁKA RĘCZNA
GIMNAZJUM
Dziewczęta:
I

miejsce Gim. Iwanowice

II

miejsce Gim. Szczytniki

Chłopcy:
I

miejsce Gim. Iwanowice

II

miejsce Gim. Szczytniki

III miejsce Gim. Radliczyce
(Kazimierz Augustyniak)
MISTRZOSTWA POWIATU KALISKIEGO
W WARCABACH KLASYCZNYCH

IV miejsce Gim. Staw
IV miejsce Gim. Radliczyce
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W dniu 27.02.2018 roku w Stawie odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Kaliskiego Ziemskiego w Warcabach Klasycznych Klas Gimnazjalnych
i Szkół Podstawowych. Zawody odbyły się w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej - edycja 2017/2018. Zorganizowane zostały przez
Kaliski Ziemski SZS w ramach zadania publicznego zleconego przez
Starostwo Powiatowe w Kaliszu we współpracy z Zespołem Szkół
w Stawie,
nauczycielem wychowania fizycznego Kazimierzem
Augustyniakiem oraz sędzią głównym Pawłem Olejnikiem. Grano
systemem szwajcarskim 7 rund. W turnieju wzięło udział 61 uczniów.
Oto, jak przedstawiają się wyniki:
Klasyfikacja końcowa – Gimnazjum
dziewczęta:
1.Antczak Agnieszka

- Rajsko

2.Leszka Kamila

- Radliczyce

3.Wielgocka Anna

- Tłokinia

chłopcy:
1.Celer Jakub

- Szczytniki

2.Wójtowicz Michał

- Marchwacz

3.Nowak Mateusz

- Szczytniki

Szkoła Podstawowa.
dziewczęta:
1.Ryckowska Aleksandra - Radliczyce
2.Jeziorska Emilia

- Chełmce

3.Menderska Maja

- Marchwacz

chłopcy:
1.Suchecki Norbert

- Szczytniki

2. Bartoszek Wojciech

- Marchwacz

3. Jakubowski Jakub

- Iwanowice

(Kazimierz Augustyniak)
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czujnym okiem Jury rysowało prace na temat bezpiecznego
uczestnictwa w ruchu drogowym w drodze do i ze szkoły.
Uczniowie malowali w tym samym czasie i w tych samych
warunkach: – czas pracy: 60 min., technika wykonania: pastele
olejne, format prac plastycznych: A-3. Kryteria oceny prac to:
powiązanie treści BRD z plastyczną kompozycją; poprawność
merytoryczna
pracy;
zgodność z przepisami ruchu
drogowego;
oryginalność
plastycznych
rozwiązań
(kompozycja, dobór barw);
ogólne wrażenie artystyczne
(także estetyka i stopień
wykończenia
pracy).
Spełnienie tych wszystkich
kryteriów na bardzo wysokim
poziomie
spowodowało,
że
bezkonkurencyjnym
zwycięzcą II etapu konkursu
plastycznego „Moja bezpieczna droga do szkoły” okazał się
Wiktor Gruszczyński, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej
w Stawie, który zdobył I miejsce w kategorii klas IV-VII.
Do konkursu przygotowywał się pod czujnym okiem
nauczyciela plastyki, Janiny Antczak. (Janina Antczak)

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK
W IWANOWICACH
W dniu 15 grudnia odbył się tradycyjnie w Zespole Szkół
w Iwanowicach Koncert Kolęd i Pastorałek. W tym roku pod
hasłem: „I nam kolędować trzeba”.

OŚWIATA
POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY
„MOJA BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”
Dnia 4 grudnia 2017 r. odbył się finał konkursu plastycznego
uczniów szkół podstawowych pod nazwą „Moja bezpieczna
droga do szkoły”, którego organizatorami byli: Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu, Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Kaliszu, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama
Mickiewicza w Kaliszu oraz Wydział Ruchu Drogowego KMP
w Kaliszu. „Moja bezpieczna droga do szkoły” to konkurs
przeznaczony dla szkół podstawowych klas 1-7. Nagrodzone
prace w I etapie konkursu zostały umieszczone w kalendarzu
na 2018 rok. II etap to Finał, który odbył się 4 grudnia
w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Podczas jego
trwania 86 uczniów z całej południowej Wielkopolski pod

W koncercie wystąpiły dzieci oraz młodzież z Zespołu Szkół,
a także zaproszeni muzycy: Chór Parafialny z Iwanowic, Kapela
„Złote Kłosy” oraz Orkiestra OSP z Iwanowic. Koncert
poprowadzili uczniowie z kl. V Gabrysia Pośpieszyńska i Jakub
Jakubowski. Coroczne kolędowanie to już wieloletnia tradycja.
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Czekamy na ten szczególny dzień w roku i długo
przygotowujemy się do niego. Zaangażowani są uczniowie,
nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Koncert cieszy się dużym
zainteresowaniem. Jego ideą jest kultywowanie polskiej
tradycji śpiewu kolęd i pastorałek oraz przekazywanie go
następnym pokoleniom. Przybywa na niego bardzo dużo
rodziców, dziadków, dzieci. W koncercie uczestniczył Pan Wójt
Gminy Szczytniki Marek Albrecht, Ks. Kan. Paweł Jabłoński,
przedstawiciele
gminy,
a
także
emerytowani
nauczyciele oraz wielu innych gości. (Justyna Kmieć)
GMINNY KONKURS KOLĘD I PAST ORAŁEK
DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Dnia 11 stycznia 2018 roku w przedszkolu w Zespole Szkół
im. Jana Pawła II w Marchwaczu odbył się jak co roku Gminny
Konkurs Kolęd i Pastorałek dla Przedszkolaków z terenu
gminy Szczytniki.
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serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Marchwaczu. (Agnieszka Szczęsna)

KONKURS PLASTYCZNY O TEMATYCE
PRZECIWPOŻAROWEJ POD PATRONATEM
ZOGZ OSP W SZCZYTNIKACH
Jury w składzie: Henryk Skowroński, Anna Stasiak, Mariusz Janiak
i Arkadiusz Jakubek przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:
grupa I przedszkolaki I miejsce Alicja Gaweł, II miejsce Blanka
Musisz, III miejsce Oliwia Piątkowska i Maja Stasiak
(ZS Iwanowice, op. p. Ewa Ziółkowska); grupa II kl. I-III SP I miejsce
Laura Golanowska (ZS Iwanowice, op. p. Justyna Łakomy),
II miejsce Lidia Ignasiak (ZS Marchwacz, op. p. Małgorzata
Gajewska), III miejsce Grzegorz Nieborak i Julia Flak
(ZS Iwanowice, op. p. Arlena Krzywoźniak), wyróżnienia – Natalia
Musisz (op. p. Arlena Krzywoźniak), Gabriela Żmuda (op.
p. Justyna Łakomy) i Aleksandra Pospieszyńska (op. p. Iwona
Pieszczyńska) ZS Iwanowice; grupa III kl. IV-VI SP I miejsce Łucja
Haładyn (ZS Staw, op. p. Janina Antczak), II miejsce Dominik
Wojtaszek, III miejsce Kamila Trzęsowska (ZS Iwanowice, op.
p. Jaromir Sowa), wyróżnienia – Klaudia Domagała i Aleksandra
Matusiak (ZS Radliczyce, op. p. Grażyna Olejnik), Natalia
Sobkowiak (ZS Iwanowice, op. p. Jaromir Sowa); grupa IV
I miejsce Natalia Dusza (ZS Radliczyce, op. p. Rafał Paczkowski),
II miejsce Kinga Smolarek (ZS Staw, op. p. Janina Antczak),
III miejsce Lidia Szafirowicz (ZS Radliczyce, op. p. Rafał
Paczkowski), wyróżnienie– Liliana Gajewska (ZS Marchwacz, op.
p. Agnieszka Szczęsna). (informacja z UG – Anna Stasiak)

KOLOROWE BALE W KARNAWALE

Dzieci zaprezentowały się wspaniale śpiewając piękne kolędy
i mniej znane pastorałki. Śpiew kolęd w wykonaniu
najmłodszych okazał się dla wszystkich słuchających wielkim
przeżyciem. Jury w składzie: Mirosława Konewka- nauczyciel
muzyki,
Alicja
Łukackanauczyciel
nauczania
wczesnoszkolnego oraz ks. Jędrzej Zaczyk miało trudne
zadanie do wykonania, jakim było wyłonienie spośród
występujących tych najlepszych. Jury wybrało trzech
laureatów i cztery wyróżnienia. Oto laureaci: Zofia Juszczak
z przedszkola w Szczytnikach (opiekun Patrycja Juszczak),
Blanka Musisz z przedszkola w Iwanowicach (opiekun Ewa
Ziółkowska) i Klara Kurczyńska z przedszkola w Stawie
(opiekun Teresa Podstawczyk). Wyróżnienia otrzymali:
Łucja Nowak i Maja Śniegula z oddziału przedszkolnego
w Szczytnikach (opiekun Emilia Wielowska), Kacper
Jakubek z przedszkola w Marchwaczu (opiekun Agnieszka
Szczęsna), Bartłomiej Prus z przedszkola w Pośredniku
(opiekun Mirosława Krążyńska). Wszystkie dzieci otrzymały
dyplomy oraz nagrody. Uczestnicy wraz z opiekunami
i rodzicami zostali podjęci słodkim poczęstunkiem, za który

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu jak co roku
odbył się integracyjny bal karnawałowy dla najmłodszych.

Na balu bawiły się przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III. Salę
przygotowały dzieci, przystroiły je serpentynami, kolorową
bibułą i balonami. Mistrzynią w dmuchaniu balonów okazała
się Milenka Krawczyk. W rolę dysk dżokejów także wcielili się
uczniowie, zachęcając uczestników do wesołej zabawy.
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Pani Małgorzata Gajewska przepięknie malowała dzieciom
twarze. Odbyły się też konkursy z nagrodami. (Aneta Nowak)

REALIZACJA PROJEKTU „FERIE Z EKONOMIĄ”
W SZCZYTNIKACH
W dniu 23 listopada 2017 r. w Warszawie została zawarta
Umowa o współpracy pomiędzy Fundacją pod nazwą
„Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – „Counterpart
Fund” a Gminą Szczytniki przy udziale Dyrektora Zespołu
Szkół w Szczytnikach na realizację projektu „FERIE
Z EKONOMIĄ”.
Oto
kilka
informacji
na
temat
projektu:
Realizacja:
•rok szkolny 2017/2018 – od 12 lutego 2018 r. do 16 lutego
2018 r., (pierwszy tydzień ferii zimowych w 2018 r.);
•uczestnik projektu: Zespół Szkół w Szczytnikach (uczniowie
II i III klas gimnazjum);
•cel projektu: to projekt edukacji ekonomicznej, jego celem
jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej i finansowej,
rozbudzenie aspiracji edukacyjnych i zmotywowanie młodego
człowieka do rozwoju osobistego i zawodowego. Jest on
wynikiem doświadczeń Fundacji z realizacji projektu edukacji
ekonomicznej „Na Własne Konto”, który przez ostatnie 6 lat
cieszył się zainteresowaniem wśród nauczycieli i uczniów
gimnazjów z terenów wiejskich. Projekt stanowi
wprowadzenie w tematykę ekonomiczną dla uczniów, którzy
po zakończeniu szkoły rozpoczną naukę w szkołach średnich
i w podstawie programowej będą mieli zagadnienia z zakresu
ekonomii i przedsiębiorczości. Poprzez zabawę ma uczyć
efektywnego gospodarowania własnymi pieniędzmi, tworzenia
planów oszczędzania i budżetów domowych. Dzięki temu
może młodzież łatwiej poradzi sobie w nowoczesnym, szybko
zmieniającym się świecie.
•realizowany przez:
Fundację pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej – „Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie,
Gminę Szczytniki oraz Zespół Szkół w Szczytnikach.
•dofinansowany
ze
środków
Funduszu.
Dwuetapowa
realizacja
projektu
w
szkole:
•Etap pierwszy – w czasie pierwszego tygodnia ferii zimowych
w 2018 r. (tj. od 12.02.2018 r. do 16.02.2018 r.), obejmujący
30 godzin zajęć dydaktycznych z zakresu wiedzy
ekonomicznej.
Dla
zwiększenia
jakości
przekazu
i atrakcyjności prowadzonych zajęć w I etapie projektu
w realizację zostanie zaangażowany student kierunku
ekonomicznego lub pokrewnego, który będzie współprowadził
zajęcia wspólnie z nauczycielem. Udział studenta ma na celu
m.in. wsparcie nauczyciela podczas realizacji zajęć aktywnymi
metodami dydaktycznymi oraz pokazywanie uczniom
gimnazjum dobrych wzorców (możliwości kontynuowania
przez młodzież z obszarów wiejskich i małych miast edukacji
na poziomie szkoły wyższej oraz wskazywanie możliwych
ścieżek edukacyjnych.
•Etap drugi – w okresie dwóch miesięcy od zakończenia ferii
zimowych w 2018 r., jednak nie później niż do 30 kwietnia

RADOSNYCH ŚWIĄT

2018 r. obejmujący część dydaktyczną oraz projektowo –
konkursową projektu, realizowaną przez uczniów pod opieką
nauczyciela,
w wymiarze
5
godzin
dydaktycznych.
•Zajęcia pozalekcyjne będą prowadzone przez Panią Wiolettę
Mikołajczyk - nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół
w Szczytnikach.
Do realizacji projektu ze strony Zespołu Szkół w Szczytnikach
i Gminy
zostanie
nieodpłatnie
udostępniona
sala
do prowadzenia zajęć, sala z dostępem do internetu oraz pomoc
w organizacji zajęć m.in. bezpłatne kopiowanie/powielanie
materiałów dydaktycznych dla uczniów. Uczestnicy projektu
będą mieli zorganizowany dowóz z i do miejsca zamieszkania
(przed i po zajęciach). Godziny zajęć od 9.00 – 14.00.
Zorganizowany zostanie również transport do lokalnego
przedsiębiorcy oraz Narodowego Banku Polskiego Oddział
w Kaliszu. Na koordynatora projektu oraz kontaktu
z Operatorem ze strony Gminy została wyznaczona p. Grażyna
Kuchnicka – Kierownik referatu AO UG w Szczytnikach.
(Grażyna Kuchnicka)

OGŁOSZENIA
USŁUGI ELEKTRYCZNE Przemysław Rodziak, Krowica Zawodnia 35c,
tel. 721 160 568
-------------------------------------------------------------------------------------------42- letnia doświadczona i odpowiedzialna mama dwójki nastoletnich
dzieci podejmie się opieki nad dzieckiem/dziećmi u siebie w domu.
Dowóz dziecka osobisty. Kontakt tel. 603 904 203

SPRZEDAM DOM W OPATÓWKU, cena 299000 zł, tel. 884817754
-------------------------------------------------------------------------------------------Salon Kosmetyki Samochodowej
Pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej, polerowanie,
woskowanie, pranie dywanów, pranie mebli tapicerowanych.
Kuczewola 59A, tel. 669 814 212
-----------------------------------------------------------------------------------------DM-Car
Kompleksowa naprawa samochodów powypadkowych, naprawy
bieżące, spawanie tworzyw sztucznych, skup i sprzedaż aut. Damian
Domagała, Krowica Pusta 21, tel. 785 967 699
Biuro Rachunkowe Honorata i Piotr Waliś
Doradztwo Gospodarcze, Consulting, Kredyty, Leasingi, Pośrednictwo
Finansowe.
Dojazd do klienta. Kompleksowa i profesjonalna obsługa podmiotów
gospodarczych, rolników i osób fizycznych. Chełmce 43A, 62-860
Opatówek, Tel.: 516174904, e-mail: biuro.walis@wp.pl
Zadzwoń i umów się na spotkanie!
------------------------------------------------------------------------------------------Potrzebujesz strony internetowej? Zadzwoń: 724 959 262. Wykonuję
strony i sklepy internetowe (od 200 zł), strony na Facebooku (od50
zł), bieżącą aktualizację stron. NET-PAT Patryk Wojtczak, Szczytniki
10G, patryk@net-pat.pl
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Zapraszam do nowo otwartego Zakładu Mechaniki Pojazdowej
i Serwisu Opon SPEED-MECH. Oferuję usługi w zakresie napraw
głównych i bieżących, diagnostyki komputerowej, serwis opon,
wymiany filtrów, oleju i płynów, napraw układu napędowego,
hamulcowego, kierowniczego, wydechowego, wymiana rozrządów,
elektryka, rozruszniki, alternatory, przygotowanie pojazdów do
przeglądów rejestracyjnych oraz sprzedaży, pranie tapicerek
samochodowych. Cezary Krążyński, Główczyn 31, Tel. 723152206
-------------------------------------------------------------------------------------------Nowy warsztat samochodowy. Naprawy bieżące, serwis klimatyzacji,
serwis opon, wymiana oleju, filtrów i płynów, diagnostyka
komputerowa, kosmetyka samochodowa, wynajem autolawety,
lawety- transport. Ponadto: Limuzyna do ślubu: czarny PEUGEOT
508–atrakcyjny wizualnie, komfortowy, bogato wyposażony,
bezpośredni import i sprzedaż samochodów z Belgii, Holandii,
Niemiec i Danii, przygotowanie aut do rejestracji, usługi
transportowe, pomoc drogowa. Kontakt: Krzysztof Wietrzyk Pieńki 18
(k/Radliczyc) tel. 604383 466 62-865 Szczytniki
------------------------------------------------------------------------------------------Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów „Bartex” zaprasza na przeglądy
rejestracyjne pojazdy wszystkich rodzajów oraz do
myjni
samochodowej. Czynne w godzinach: Pn-Pt 8.00-18.00, sobota 8.0014.00. Nowy diagnosta Roman Kubisiak!!! Do każdego przeglądu
niespodzianka. Krowica Zawodnia 59, tel. 62 597 11 20
-----------------------------------------------------------------------------------------Ośrodek Szkolenia Kierowców B&K Błaszczyk Krzysztof, 62-862
Iwanowice zaprasza na kurs prawa jazdy kat. B. Oferujemy: wysoką
zdawalność, miłą i bezstresową atmosferę, komplet materiałów
dydaktycznych -gratis! Promocyjne ceny. Szczegóły pod numerem tel.
509057378 lub 62/76 26 623
-----------------------------------------------------------------------------------------Barmańska Obsługa Imprez Koszal-bary
Zapewniamy cały niezbędny sprzęt barmański, mobilne bary, szkło,
zamrażarki, lodówki itd. Przygotowanie i obsługa słodkich stołów,
Obsługa Fontann Czekoladowych. Działamy w naszym regionie
od 2012 r. Kontakt: Szymon Koszal, Facebook: Koszal-BARY,
tel. 518768552
----------------------------------------------------------------------------------------WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE W ZAKRESIE
OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU
NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY SZCZYTNIKI
1. Dec Mirosław Usługi Asenizacyjne, Tymianek 21, 62-840 Koźminek,
tel. kom. 501188 877, tel. (062) 763-78-78;
2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna w Kaliszu,
ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz, tel. (062) 767 99 24;
3. Firma Usługowo-Handlowa „JARTEX” Szczepan Jarantowski,
ul. Zakopiańska 12,62-800 Kalisz; tel. (062) 762 37 01, tel. kom.
602382338;
4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach,
Plac Niepodległości 13B,98-235 Błaszki, tel. (043)829-22-41,
5. PUH Mag – Trans Magdalena Karpisiewicz, Warszew 8, 62-860
Opatówek, Tel. 606 254 418, 570 526 023 /UG/
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FIRMA MAG – TRANS
Oferuje usługi - TRANSPORTOWE: busy, wywrotki, ciągniki siodłowe,
niskopodwozie; KOPARKO – ŁADOWARKĄ; PODNOŚNIKIEM
KOSZOWYM: przycinanie drzew, naprawa i czyszczenie rynien,
montaż reklam, czyszczenie i malowanie elewacji; WYWÓZ
NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH między innymi z terenu gminy Opatówek.
Promocyjne ceny. NR TELEFONU 606 – 254 – 418, 570 – 526 – 023
------------------------------------------------------------------------------------------Odkupię stary powóz, bryczkę lub sanie do renowacji. Telefon
kontaktowy 666-307-696
------------------------------------------------------------------------------------------USŁUGI KRAWIECKIE z możliwością dojazdu do klienta.
Szycie miarowe odzieży damskiej: suknie wizytowe, kostiumy,
żakiety ,spódnice. Przeróbki odzieży: skracanie, zwężanie,
poszerzanie, wszywanie zamków.
Tel. 782 659 195
-----------------------------------------------------------------------------------------SALON FRYZJERSKO – KOSMETYCZNY ,,TATIANA”, OPATÓWEK
UL.KALISKA 3
TEL. 664 – 304 – 005 , CZYNNY WTOREK – PIĄTEK 9 – 17, SOBOTA 8 –
15
Oferuje usługi z zakresu fryzjerstwa damskiego i męskiego, jak
również usługi kosmetyczne: hennę i regulację brwi oraz rzęs,
paznokcie hybrydowe, paznokcie akrylowe, manicure, pedicure,
peeling dłoni połączony z okładem parafinowym, makijaż dzienny
i wieczorowy, maseczki na twarz, oczyszczanie twarzy –
mikrodermabrazję i kwasy.
---------------------------------------------------------------------------------------AUTOLAWETYKALISZ.PL
Wynajem: autolawet, lawet, busa 9- cio osobowego, tel. 512 349 420
----------------------------------------------------------------------------------------Dyrektor wraz uczniami i przedszkolakami Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Marchwaczu bardzo dziękują Radzie Rodziców za
zorganizowanie balu karnawałowego, z którego dochód został
przeznaczony na szkolne pomoce dydaktyczne. Szczególne
podziękowania składamy: Przewodniczącej Rady Rodziców Pani
Barbarze Nowak, Państwu Żarneckim, Państwu Wójtowiczom
i Państwu Pawlakom – za ogromne zaangażowanie przy
organizowaniu balu; a także Wójtowi Gminy Szczytniki Panu Markowi
Albrechtowi i Radnemu Gminy Szczytnki Panu Pawłowi Domagale – za
życzliwe wspieranie naszej szkolnej inicjatywy. Za piękną dekorację
dziękujemy Pani Agnieszce Szczęsnej, Pani Małgorzacie Gajewskiej
i Pani Jadwidze Chojnackiej. Pragniemy także wyrazić swoje
podziękowanie dla naszych Absolwentów za to, że możemy na nich
liczyć w każdej sytuacji. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
Pomoc dla dziecka - nazwa OPP: Fundacja „PARENT PROJECT
MUSCULAR DYSTROPHY”, numer KRS: 0000325747, cel: 1% dla
Ksawerego Albrechta
GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SCH” SZCZYTNIKI zaprasza do swoich sklepów na
zakupy artykułów spożywczych i chemii gospodarstwa domowego.
Oferujemy duży wybór i promocyjne ceny. Zapraszamy również do
magazynu Artykułów Masowych w Radliczycach (tel. 62 76 26 813)
po opał, nawozy, pasze i materiały budowlane. Workujemy
ekogroszek, transport gratis, sprzedaż ratalna.
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W BIEŻĄCYM WYDANIU GAZETKI GMINNEJ
MOŻNA PRZECZYTAĆ O NASTĘPUJĄCYCH
SPRAWACH I WYDARZENIACH:
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SPRAWY GMINNE str.2



















Kalendarium Wójta Gminy Szczytniki
Forum pytań do Wójta
Gratulacje dla KGW w Kuczewoli
Sesje Rady Gminy Szczytniki
Sesja świąteczna Rady Gminy Szczytniki
Podsumowanie działań gminnych przez Wójta
Budżet gminy Szczytniki na rok 2018
Stanowisko Komisji Rolnictwa… dotyczące
obecnej sytuacji w rolnictwie
Gospodarowanie odpadami komunalnymi
Spotkanie z sołtysami
Wspólnie dla wielkopolskiej wsi. Spotkanie
z przedstawicielami instytucji rolniczych
Przyznawanie płatności na 2018 rok
za pośrednictwem nowej aplikacji
Warsztaty kulinarne w Marchwaczu
Kolejna część warsztatów kulinarnych w gminie
Szczytniki
Warsztaty dotyczące układania kompozycji
kwiatowych
Podziękowanie za pomoc przy porządkowaniu
Mogiły w Marchwaczu
Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
Opaski odblaskowe dla dzieci

Polska droga do Niepodległości Upadek państwa
(część I)
Wartość słowa
Nauczanie Jana Pawła II w cytatach

SPORT str. 22




Halowy Turniej w Piłkę Nożną Drużyn OSP Gminy
Szczytniki
Sport szkolny w gminie
Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego w Warcabach
Klasycznych

OŚWIATA str. 24







Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moja Bezpieczna
droga do szkoły”
Koncert Kolęd i Pastorałek w Iwanowicach
Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek
dla Przedszkolaków
Konkurs plastyczny o tematyce przeciwpożarowej
pod patronatem ZOGZ OSP w Szczytnikach
Kolorowe bale w karnawale
Realizacja projektu „Ferie z ekonomią”
w Szczytnikach

OGŁOSZENIA str. 26
INFORMACJE NA GMINNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ S Ą
PRZYJMOWANE PRZEZ SE KRETARIAT
URZĘDU GMINY W SZCZYTNIKACH

WYDARZENIA str.14











Okupniczanki na Wieczerzy Wigilijnej Środowisk
Wiejskich
Seniorzy powitali Nowy Rok
Orszak Trzech Króli w Sobiesękach Trzecich
Patriotyczne Obchody 73. Rocznicy Pomordowania
Mieszkańców Marchwacza
Wystąpienie Wójta Gminy Szczytniki podczas
Patriotycznych Obchodów 73. Rocznicy
Pomordowania Mieszkańców Marchwacza
List od Wojewody Wielkopolskiego
Obchody 15. Rocznicy Protestów Rolniczych
w Marchwaczu i Cieni Drugiej
List do Rolników- wystąpienie Wójta Gminy Szczytniki
Gminny Dzień Kobiet w Radliczycach

REDAKCJA
Opracowanie i redagowanie „Wiadomości Szczytnickich”:
Honorata Szymańska- edytowanie, Krzysztof Pietrzykowskiskład graficzny, Grażyna Kuchnicka- ds. kontaktów i promocji
gminy.
Informator ten powstaje dzięki dużemu zaangażowaniu
Dyrektorów i Nauczycieli placówek oświatowych
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 dotyczące naszego gminnego informatora
przyjmujemy pod adresem gazetkagminna@gmail.com. Prosimy
o przesyłanie artykułów do gazetki - na zasadach określonych
w Regulaminie gazetki gminnej – wyłącznie na tego maila.

KULTURA I HISTORIA str. 20



ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Tradycje wielkanocne
Patriotyczny kącik czytelniczy

ŻYCZY RODZINNYCH ŚWIĄT WIELK ANOCNYCH!

WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL

28

WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 29

RADOSNYCH ŚWIĄT

WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL

29

