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PODZIĘKOWANIE
Przekazuję serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy włączyli
się w zorganizowanie tegorocznych Dożynek Gminno – Parafialnych,
wpisujących się chlubnie w Jubileusz 100- lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego;
a także Sponsorom i Uczestnikom. Dzięki Państwa pomocy
i zaangażowaniu, możliwe jest podtrzymanie
tej pięknej polskiej tradycji także w naszej gminie.
Wolność to wielki i bezcenny dar, o który trzeba się ciągle troszczyć;
abyśmy mogli spokojnie żyć i pracować w naszej Ojczyźnie, by nasze
stoły zawsze mogły obfitować w najlepszy na świecie polski chleb.
Wierność Polsce musi kosztować i wymaga od nas przyjęcia pełnej
odpowiedzialności za przyszłość naszej Ojczyzny. Niech więc nasza
miłość do Matki Ziemi i szacunek do polskiego chleba inspirują nas
do budowania jedności, ludzkiej solidarności, do wzajemnej życzliwości
i zgodnej współpracy pomimo różnych poglądów. Bądźmy zawsze dumni
z tego, że jesteśmy Polakami!

Z wyrazami wdzięczności
Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht
ŻYCZENIA NA NOWY ROK SZKOLNY
Wakacje i urlopy szybko minęły pozostawiając barwne wspomnienia, a przed nami pracowity czas
pełen ważnych zadań i nowych wyzwań. W nowym roku szkolnym 2018/2019 życzę Wszystkim wielu
osiągnięć i satysfakcji z wykonywanych obowiązków, pasji w odkrywaniu wiedzy i mądrości, siły do
pokonywania trudności i przekraczania barier, życzliwych relacji i efektywnego współdziałania.
Jednocześnie zwracam się z prośbą o godne uczczenie Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego, który skłania do zadumy nad naszą
odpowiedzialnością za kraj i nad tym - jak kochać naszą Ojczyznę we współczesnych czasach.
A drogowskazem dla nas niech będą wymowne słowa Jana Pawła II - „Nie pragnijmy takiej Polski,
która by nas nic nie kosztowała. Natomiast czuwajmy przy wszystkim, co stanowi autentyczne dziedzictwo
pokoleń, starając się wzbogacić to dziedzictwo. Naród zaś jest przede wszystkim bogaty ludźmi. Bogaty
człowiekiem. Bogaty młodzieżą! Bogaty każdym, który czuwa w imię prawdy, ona bowiem nadaje kształt
miłości”.
Niech nowy rok szkolny przyniesie wszystkim same dobre chwile, wiele patriotycznych refleksji oraz
radości z nauki i wykonywanej pracy.

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht wraz z Zastępcą Dariuszem Wawrzyniakiem,
Przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Augustyniakiem i Radnymi Gminy Szczytniki

`

www.szczytnikigok.pl

DOŻYNKI GMINNOPARAFIALNE
Święto Plonów w Gminie
Szczytniki po raz kolejny
okazało się organizacyjnym
sukcesem.

Czytaj s. 16
JEDNOGŁOŚNE
ABSOLUTORIUM DLA
WÓJTA

Praca Wójta oraz wykonanie
budżetu za 2017 rok ocenione
bez zarzutu przez Radę
Gminy Szczytniki.
Czytaj s. 12
KOLEJNE ŚRODKI NA
PRZEBUDOWĘ DRÓG
LOKALNYCH W GMINIE
SZCZYTNIKI
Ponad 1.300.000 zł z budżetu
centralnego wesprze kolejną
przebudowę dróg gminnych.

Czytaj s. 13
DOTACJA DLA OSP
Z FUNDUSZU
SPRAWIEDLIWOŚCI
Kolejne środki na doposażenie
jednostek
OSP
Gminy
Szczytniki pozyskane.

Czytaj s. 15
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SPRAWY GMINNE
Szanowni Państwo! Zwracam się do Państwa z prośbą o wywieszenie flagi państwowej przy swoich domach w miesiącu
listopadzie i grudniu br. jako symbol uczczenia 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Wybuchu
Powstania Wielkopolskiego. Pragnę, aby ta inicjatywa została podjęta zupełnie dobrowolnie, z przekonania; jednakże już
teraz dziękuję tym, którzy zechcą odpowiedzieć na mój apel! Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht

KALENDARIUM WÓJTA

Podsumowanie zrealizowanych inwestycji i działań 2015 –2018
Prawo dostępu do informacji publicznych i zasada jawności życia publicznego - wymagają w bieżącym wydaniu naszego
gminnego informatora - rzetelnego podsumowania całego etapu dotyczącego ostatnich czterech lat. Mam nadzieję, że obecne
Kalendarium sprosta Państwa oczekiwaniom.
I Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna
Inwestycje
i remonty

Koszt

Rok

Uzasadnienie

Rozwój infrastruktury wodno- 2.224.428 zł
ściekowej poprzez budowę
przydomowych oczyszczalni

2015

zainstalowano 137 przydomowych oczyszczalni, w tym przy
zespołach szkół i budynkach należących do Gminy, projekt został
dofinansowany z NFOŚ w kwocie 976.283 zł

Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej: Marcjanów,
Rudunki Szczytnickie,
Korzekwin , Popów dokumentacja projektowa

47.524,-zł

2015

przygotowano projekty do ubiegania się o środki w ramach
PROW, WRPO , NFOŚ i uzyskania stosownych pozwoleń, na
Marcjanów , Rudunki Szczytnickie i Popów

Rozbudowa sieci
wodociągowej
w miejscowości Pośrednik dokumentacja projektowa

39.199,-zł

2015

przygotowano projekt do wykonania instalacji i uzyskania
stosownych pozwoleń

Budowa łącznika
wodociągowego Szczytniki –
Radliczyce

8.191,-zł

2015

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej – materiały
i wykonanie zostało zrealizowane w 2014 za 24..325,-zł ; łącznik
został wykonany przez naszych konserwatorów, prace wykonano
na zgłoszenie robót

Zakup agregatu

16.851 zł

2015

zapewnienie dostaw wody w przypadku awarii prądu

Zakup szybkozłącza do
koparki

5.196,-zł

2015

naprawa awarii

Zakup kontenera SUW
Szczytniki na materiały
wodociągowe

9.000 zł

2016

materiały do napraw nie mogły być przechowywane
w budynkach SUW, zalecenie PSSE - dlatego przeniesiono je do
kontenera
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Rozbudowa kanalizacji
25.611,-zł
sanitarnej w mc. Marcjanów,
Rudunki Szczytnickie,
Korzekwin , Popów –
dokumentacja projektowa cd.

2016

kontynuacja - przygotowanie projektów do ubiegania się
o środki w ramach PROW, WRPO , NFOŚ i uzyskania stosownych
pozwoleń na Korzekwin

Zakup agregatu
prądotwórczego

15.900,-zł

2017

kontynuacja zakupów – wszystkie hydrofornie posiadają
agregaty poza Mroczkami Wielkimi

Poprawa stanu gospodarki
wodno ściekowej wyposażenie stacji uzdatnia
wody w Szczytnikach
i Mroczkach Wielkich

11.517,-zł

2017

Projekt dofinansowany w ramach PROW – I etap - zakup
sprężarek

Poprawa stanu gospodarki
wodno ściekowej - budowa
wodociągu Pośrednik

716.508 zł

2018

Projekt dofinansowany w ramach PROW, – II etap 370.672 zł,
ostatni odcinek zamyka sieć zwodociągowania gminy w 100%

Poprawa stanu gospodarki
wodno ściekowej - budowa
kanalizacji w Marcjanowie

2.187.215 zł

2018 – Projekt dofinansowany w ramach PROW, – III etap wraz
wodociągiem na Pośredniku i wspólnie uzyskał dofinansowanie
2019
w ramach PROW – kwota 1.139.484,-zł; kanalizacja umożliwi
wykorzystanie w pełni oczyszczalni w Popowie , prace już się
rozpoczęły i możliwe, że jeszcze w tym roku zadania zostanie
zakończone

Budowa kanalizacji
w Korzekwinie

1.745.829 zł

2019

Razem na infrastrukturę
wodną i kanalizacyjną

7.052.969 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach WRPO ZIT Aglomeracji
Kalisko - Ostrowskiej w kwocie 965.225,-zł; ten odcinek
kanalizacji jest niezbędnym elementem do dalszej rozbudowy
kanalizacji do Iwanowic
otrzymane dotacje - 3.451.664,-zł; tj. prawie 49% wszystkich
inwestycji

Podjęte działania
1.

2.
3.
4.

sieć wodociągowa – bieżące naprawy wykonywane przez konserwatorów oraz remonty cząstkowe budynków SUW:
Radliczyce – wymiana okien, Iwanowice – malowanie wewnątrz, remont łazienki, remont studni i instalacji
uzdatniającej wodę; Szczytniki – remont studni, wymiana okien i drzwi, remont pomieszczeń socjalnych i łazienki,
Staw - remont posadzek, wymiana okien, drzwi, wymiana instalacji elektrycznej, remont instalacji uzdatniającej wodę;
Mroczki – remont instalacji uzdatniającej wodę, remont pomieszczenia socjalnego, wymiana drzwi;
bieżąca kontrola wody potwierdza jej wysoką jakość, szczególnie poprawie uległa woda w SUW – Mroczki;
sieć kanalizacyjna – czyszczenie i przepłukiwanie min raz w kwartale, efekt zmniejszenie liczby awarii, przepaleń pomp
i miejscowych wylewów;
Rada Gminy zaopiniowała projekt „aglomeracji Szczytniki” określający kierunki rozwoju sieci kanalizacyjnej w gminie,
projekt został zaakceptowany Uchwałą Sejmiku Wojewódzkiego i stał się dokumentem umożliwiającym pozyskanie
zewnętrznych środków finansowych na rozbudowę kanalizacji i przebudowę oczyszczalni, uzupełnieniem tego
dokumentu jest także uchwalony przez Radę Gminy Program Ochrony Środowiska w Gminie Szczytniki, przyjęcie przez
Radę Gminy tych dwóch dokumentów umożliwiło już pozyskanie dofinansowania na rozbudowę kanalizacji
w Korzekwinie;
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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utrzymano niskie ceny za wodę 2,16,-zł /m3 i za ścieki 3,78,-zł /m3.
II Transport i łączność

Podjęte działania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2015

8.

pierwszy raz w 2016 r. pozyskano środki w ramach PPD - Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Chojno – Iwanowice
w kwocie 573 377 zł;
w pierwszym naborze w 2018 r. pozyskano środki z PRK- Programu Rozwoju Konkurencyjności – droga Szczytniki –
Popów w kwocie 1.360.000,-zł;
pozyskano środki w ramach PROW – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na drogi Główczyn – Iwanowice –
i Kobylarka w kwocie 835 585 zł;
3.200.000,-zł to średnioroczna kwota wydatków na drogi;
wprowadzono w projektach utwardzenia poboczy kamieniem oraz wyznaczenie geodezyjne;
wprowadzono wykaszanie poboczy kosiarką bijakową;
poprawiono bezpieczeństwo poprzez rozwój ścieżek rowerowych przy drodze krajowej i powiatowych o dł. ok. 10,5
km;
W latach 2015-2018 wydatkowano
- 12 796 845,-zł i przebudowano 36,69 km dróg w następujących
miejscowościach:

Miejscowość

Forma

Radliczyce - Trzęsów etap 3

ASFALT

310

Staw - Kobylarka FOGR

ASFALT

850

Staw-Kobylarka

KAMIEŃ

1 460

Sobiesęki Trzecie - Pośrednik z kamienia

NAKŁADKA

1 450

Popów

ASFALT

420

Rudunki - Michałów Trzeci

ASFALT

670

Kolonia Marchwacz

KAMIEŃ

480

2016

RAZEM

Długość w m

5 640

Mroczki

KAMIEŃ

460

Borek - Iwanowice FOGR I

KAMIEŃ

850

Borek - Iwanowice FOGR II

KAMIEŃ

850

Borek- Iwanowice FOGR III

ASFALT

900

Marcjanów do krajówki

ASFALT

840

Dotacja/ PROW

220 000 zł

220 000 zł

123 000 zł
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Marchwacz Kolonia

NAKŁADKA

700

Chojno

ASFALT

710

Kościany - Tymieniec,

ASFALT

400

Kościany centrum

ASFALT

170

Krowica Pusta - Grab

ASFALT

670

Marchwacz - centrum

ASFALT

370

PPD - Krajówka - Chojno - Iwanowice

ASFALT

3 287

573 377 zł

9 307

696 377 zł

2017

RAZEM
Miejscowość

Forma

Długość

Dotacja

Staw - ul.Polna

KAMIEŃ

2 390

Murowaniec do sołtysa

KAMIEŃ

650

Tymieniec Kąty

KAMIEŃ

960

Niemiecka Wieś - Pamiątków (Mała Gmina) FOGR

KAMIEŃ

1 508

Strużka cd.

ASFALT

430

Popów - centrum ( na destrukcie)

ASFALT

530

Radliczyce na Oszczeklin

ASFALT

530

Główczyn - Iwanowice - PROW

ASFALT

4 906

157 409 zł

835 585 zł
Kobylarka - Szczytniki - PROW

ASFALT

1 000

Szczytniki do krajówki,

ASFALT

205

2018

Razem

13 109

Sobiesęki Drugie centrum

ASFALT

Tymieniec Jastrząb

KAMIEŃ

992 994

471
1 450
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Mroczki - wieś

ASFALT

425

Poręby

NAKŁADKA

530

Kuczewola - centrum

ASFALT

417

Kuczewola - plac

ASFALT

200

Murowaniec - centrum

ASFALT

300

Daniel do powiatowej FOGR

KAMIEŃ

980

118 500 zł

Wawry

KAMIEŃ

980

60 000 zł

Cieszyków

ASFALT

200

Chojno

KAMIEŃ

200

Szczytniki - PRK

ASFALT

713

Szczytniki - Popów - PRK

ASFALT

1 766

FOGR

1 360 000 zł

RAZEM

8 632

1

538 500

III Utrzymanie zieleni, parków i otoczenia
Inwestycje i remonty

Rok

Koszt

Uzasadnienie

Odnowienie alejki,
chodnika i nasadzeń do 2015
mogiły w Marchwaczu

30.026,-zł

Alejka jest dojściem do grobu pomordowanych w czasie II wojny
mieszkańców Marchwacza, corocznie odbywa się upamiętnienie tego
zdarzenia, przy alejce znajduje się boisko trawiaste

Przygotowanie
projektu na
oczyszczenie stawu
w Szczytnikach

2015

10.000 zł

Staw jest mocno zamulony ze zniszczonymi brzegami, projekt jest
przygotowany do pozyskania dofinansowania zewnętrznego

Rewitalizacja centrum
Iwanowic – chodniki

2015

7.000 zł

Zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków projekt zakłada
wymianę chodników w Iwanowicach na granitowe, przygotowany jest
do pozyskania dofinansowania

Zakup kosiarki Raider

2015

13.000 zł

Kosiarka do wykaszania terenów zielonych,

Rewitalizacja centrum
mc Staw – projekt

2015

32.460,-zł

Przygotowanie projektów na dwa etapy do pozyskania
dofinansowania zewnętrznego – PROW

WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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Rewitalizacja centrum
mc. Staw – I etap –
wniosek

20182019

Razem

2018-10-01

217.986,-zł

Wniosek został złożony do PROW w ramach LGD „Długosz Królewski”
na dofinansowanie w kwocie 138.704,-zł – I etap obejmuje park przy
kościele, chodniki i dojścia do kościoła, oświetlenie, umowa została
podpisana, realizacja 2018- 2019

310.472,-zł

dofinansowanie 138.704,-zł

Podjęte działania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

utworzenie grupy pracowników i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt, grupa zajmuje się zielenią gminną i wykonuje
drobne naprawy drogowe;
opieka nad parkami w Szczytnikach, Iwanowicach, Stawie i Radliczycach;
uporządkowanie i oczyszczenie terenu w Marchwaczu przy drodze krajowej;
wykaszanie boisk w Szczytnikach, Krowicy Pustej, Marchwaczu i Mroczkach Wielkich;
pomoc przy zagospodarowaniu terenu placu zabaw w Iwanowicach, Szczytnikach, Radliczycach i Stawie;
wykonywanie szeregu prac drogowych: malowanie barierek, przenoszenie i naprawa znaków, utwardzanie poboczy
dróg.
IV Gospodarka mieszkaniowa

Inwestycje i remonty

Rok

Remont budynku przy ul.
Kordeckiego 7 - biblioteka

2014

remont budynku przy ul.
Kordeckiego 7 kontynuacjabiblioteka wnętrze

2015

Koszt
całkowity

Uzasadnienie

wymieniono poszycie dachowe, położone nowe elewacje,
105 000 zł odrestaurowano drzwi wejściowe, zakupiono piec CO i założono
centralne ogrzewanie w bibliotece

57 380 zł

w ramach którego wykonano wzmocnienia osiadających ścian, ich
gipsowanie i malowanie, założono nowe posadzki betonowe,
położono płytki, założono podwieszany sufit, wyremontowano
schody zewnętrzne, do remontu zostało mieszkanie na poddaszu,
łącznie koszty remontu 162.380,-zł

Przebudowa oraz remont
dwóch lokali mieszkalnych
w OZ w Stawie

2015

67 000 zł

zakończono remont budynku - ostatnich dwóch mieszkań,
wymieniono drzwi, nowe elewacje wewnętrzne, łazienki, kuchnie
i klatka schodowa, nowe instalacje wodno-kanalizacyjne; na tym
zakończono kompleksowy remont budynku, łączne koszty
poniesione w latach 2012-2015 to kwota 507 tys. zł - na realizację
otrzymano dotację na termomodernizację 97 tys. zł

Przebudowa budynku
w Iwanowicach ul.
Zamkowa 2

2016

22 878 zł

wykonano projekt na remont budynku zakładający powstanie
w budynku świetlicy wiejskie i lokali mieszkalnych, obiekt jest objęty
opieką konserwatora zabytków

Przebudowa budynku
w Iwanowicach ul.
Zamkowa 2

2017

kontynuacja projektu - instalacje wewnętrzne elektryczne, wodno8 241 zł kanalizacyjne; projekt uzyskał pozwolenie na budowę, kontynuacja
zadania w przypadku pozyskania środków zewnętrznych
260 499 zł
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Podjęte działania
1)
2)
3)
4)
5)
6)

urealniono stawki czynszu od 2012 roku (dochody z najmu wzrosły z 54 tys. zł (2010) do 167 tys. zł (2017);
przeprowadzono gruntowny remont budynku ośrodka zdrowia w Stawie;
przeprowadzono gruntowny remont budynku biblioteki w Iwanowicach;
przy budynkach zainstalowano przydomowe oczyszczalnie ścieków;
odnowiono część elewacji budynku ośrodka zdrowia w Iwanowicach;
przygotowano projekt i uzyskano pozwolenie na remont budynku starej gminy w Iwanowicach.
V Oświata

Zespół Szkół
w Szczytnikach

teren szkoły - budowa Otwartej Strefy Aktywności – dotacja Ministerstwa Sportu
budynek przedszkola – wykonano parking przy przedszkolu; zagospodarowano teren przy placu
zabaw, wykonano podjazd do stołówki, wyremontowano kuchnię i zakupiono nowe
wyposażenie – kuchnia przygotowuje obiady dla uczniów ZS w Szczytnikach i ZS w Marchwaczu;
budynek w Pośredniku – wykonano termomodernizację w 2017 kwota 205 tys. zł.
Dofinansowanie do termomodernizacji: ZIT Aglomeracja Kalisko Ostrowska WRPO; Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska

Zespół Szkół
w Iwanowicach

budynek szkoły: nowy piec; remont stołówki, remont korytarzy, malowanie sali gimnastycznej,
budowa Otwartej Strefy Aktywności - dotacja Ministerstwa Sportu, utwardzenie placu przy
szkole, założenie przydomowej oczyszczalni ścieków
przedszkole – nowe toalety dla maluchów, remont kuchni i zakup wyposażenia – kuchnia
przygotowuje obiady dla uczniów ZS w Iwanowicach, remont dachu – położenie styropapy
i zagospodarowanie placu zabaw; parking przed przedszkolem
budynek w Sobiesękach – termomodernizacja budynku koszt 181 tys. zł, przygotowano projekt
na remont pomieszczeń w środku w celu dostosowania dwóch pomieszczeń na potrzeby
przedszkola, w trakcie jest uzyskanie pozwolenia; założono przydomową oczyszczalnię
ścieków
Dofinansowanie do termomodernizacji: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Zespół Szkół
w Radliczycach

teren szkoły - nowa sala gimnastyczna, łącznik ze szkołą, parkingi, dojścia do przedszkola;
dodatkowa instalacja przeciwpożarowa; przydomowa oczyszczalnia ścieków;
Dofinansowanie Ministerstwa Sportu

Zespół Szkół w Stawie

remont stołówki, dolnego i górnego korytarza szkoły, malowanie sali gimnastycznej, instalacja
przydomowej oczyszczalni, wyremontowano kuchnię i zakupiono nowe wyposażenie – kuchnia
przygotowuje obiady dla uczniów ZS w Stawie i ZS w Radliczycach;
budowa Otwartej Strefy Aktywności – dotacja Ministerstwa Sportu
budynek po termomodernizacji w 2017 roku - 467 tys. zł
dofinansowanie w ramach ZIT - Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej WRPO i Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
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Zespół Szkół
im. Jana Pawła II
w Marchwaczu

2018-10-01

teren szkoły - nowa sala gimnastyczna, łącznik ze szkołą, parkingi, przydomowa oczyszczalnia
ścieków;
Dofinansowanie Ministerstwa Sportu

Podjęte działania
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

oddano do użytku dwie nowe sale gimnastyczne w Marchwaczu i Radliczycach o wym. 12x24 – obecnie wszystkie
placówki szkolne w siedzibach zespołów mają zbliżone warunki: sale gimnastyczne, boiska ze sztuczna nawierzchnią
i place zabaw;
zapewniono obiady z kuchni przedszkolnych zamiast usług cateringowych;
przygotowano projekty na remont szkół pod przedszkola w Radliczycach i Sobiesękach Drugich;
uruchomiono przedszkole w Marchwaczu;
przeprowadzono termomodernizację budynków szkół w Stawie, Sobiesękach Drugich i Pośredniku z dofinansowaniem
z ZIT i NFOŚ;
bezkosztowo przeprowadzono reformę szkolnictwa likwidującą gimnazja;
uzyskano dofinansowanie na Otwarte Strefy Aktywności przy Zespołach Szkół Stawie, Szczytnikach i Iwanowicach;
poprawiono bazę informatyczną placówek poprzez zakup komputerów do sal komputerowych.

Łączne inwestycje i remonty w oświacie latach 2015-2018 wyniosły 6.171.801 ,-zł.

VI Oświetlenie uliczne
1)

nakłady na nowe oświetlenie w formie wykupu akcji w Spółce Oświetleniowej i bezpośrednie inwestycje w oświetlenie
w latach 2015 – 2018 wyniosły 305.746,-zł;
2) liczba lamp uległa zwiększeniu od 2014 r. o 212 lamp tj. 58%. ze stanu 366 do 578 szt.;
3) liczba udziałów w spółce zwiększyła się od 2010 r. z 41 do 268.
VII Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Podjęte działania
1) w 2016 r. udzielono dotacji w kwocie 30 tys. zł dla OSP Staw na zakup lekkiego samochodu;
2) w 2017 r. zakupiono samochód bojowy dla OSP Szczytniki za kwotę 798.099 zł; w partnerstwie z innymi gminami
uzyskano dofinansowanie z PROW w kwocie 562.949,-zł, środki własne 225.150,-zł;
2) ustalono kwotę 2.500,-zł rocznie na bieżące utrzymanie świetlic, remiz i wyposażenie jednostek będących poza
systemem KSRG;
3) na bieżące utrzymanie wszystkich jednostek OSP przeznacza się średniorocznie ok. 190 tys. zł;
4) podjęto działania w zakresie badań i szkoleń strażaków, legalizacji sprzętu i zakupu nowego drobnego sprzętu - co
spowodowało, że w ocenie Komendy z Kalisza jednostki w KSRG ze Szczytnik posiadały najmniejszą liczbę braków przy
prowadzonej kontroli.
VIII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Prace wykonane w Świetlicach Wiejskich w latach 2015 – 2018

SZCZYTNIKI
1

budynek został ocieplony, położono nową elewację, wymieniono poszycie dachu na
blachę, założono nowe bramy garażowe, wymieniono stare okna, wykonano
toalety na piętrze
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2

MARCJANÓW

przeprowadzono remont toalet, kuchni, korytarza, zakupiono wyposażenie kuchni

GŁÓWCZYN

przeprowadzono remont dachu - założono blachę, założono ocieplenie z elewacją,
ogrzewanie , zakupiono krzesła

3

JOANKA

4

5
6

SOBIESĘKI TRZECIE
KROWICA ZAWODNIA

wymieniono instalację elektryczną, przeprowadzono remont środka świetlicy,
założono nowe podłogi, wymieniono drzwi, okna
przeprowadzono remont środka świetlicy, założono ogrzewanie, podłogę,
wymieniono poszycie dachowe eternitowe na blachę
zakupiono krzesła i stoły

KUCZEWOLA

zagospodarowano teren przy świetlicy, założono nowe ogrodzenie, wykonano
projekt na przebudowę dachu i wymianę okien, wniosek złożony do LGD „Długosz
Królewski”

MROCZKI WIELKIE

wymieniono okna, drzwi, założono podłogę, zrobiono toalety i częściowo elewację

7

8

2018-10-01

IWANOWICE

9

STAW
10

11
12

wyremontowano miejsce prób orkiestry, wymieniono konstrukcję dachu,
wykonano elewację wewnętrzną, projekt dofinansowany z LGD
wykonano projekt przebudowy świetlicy – remizy, budynek niestety jest w złym
stanie, głównie ugięcie stropu, uzyskano pozwolenie na budowę, projekt jest
zgłoszony do dofinansowania z programu „Odnowa wsi”

RADLICZYCE

środki finansowe przeznaczono na zakup farby na podłogę i podbitki poddachowej
oraz utwardzenie placu

TYMIENIEC

dokonano zabezpieczenia budynku – wymieniono okna, drzwi i dach pokryto papą

Podjęte działania
1)
2)
3)






wyodrębniono rocznie kwotę ok. 190 tys. zł na remonty Świetlic Wiejskich jako wkład własny w projekty
i inwestycje,
zaktywizowano mieszkańców sołectw – wszystkie projekty powstają przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców
i ich pracy jako wkładu własnego w projekt;
pozyskano środki zewnętrzne:
LGD Długosz Królewski (PROW): Iwanowice – 132 tys. zł – wymiana dachu;
program „Pięknieje Wielkopolska Wieś”: Sobiesęki Trzecie – remont środka – 30 tys. zł, Główczyn – remont dachu 30 tys. zł, Iwanowice – 30 tys. zł, remont sali orkiestry, Joanka – remont środka – 30 tys. zł , Główczyn – 30 tys. zł
elewacja zewnętrzna;
program „Odnowa wsi szansą dla sołectw”: Marcjanów – 5 tys. zł wyposażenie kuchni, Krowica Zawodnia, Sobiesęki
Trzecie i Joanka po 5 tys. zł na stoły i krzesła (wnioski w trakcie oceny)
łącznie w latach 2015-2018 pozyskano na Świetlice Wiejskie kwotę ponad 282 tys. zł, tj. 37% wszystkich inwestycji
w Świetlicach
IX Wydatki majątkowe – inwestycje w relacji do zadłużenia i pozyskanych środków
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2015
WYDATKI MAJĄTKOWE

4 077 327

2018-10-01

2016
3 598 565

2017
7 855 931

2018 - PLAN
9 158 755

ŁĄCZNE WYDATKI MAJĄTKOWE, INWESTYCYJNE 2011-2014 - 15 779 208,-zł
2015-2018 - 24 690 578,-zł
ŁĄCZNIE 40 469 786 ,-zł
POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

2 802 143

1 545 727

4 145 968

5 733 912

UDZIAŁ %

69%

43%

53%

63%

ŁĄCZNE POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE – 14 227 750 ZŁ
UDZIAŁ ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W INWESTYCJACH - 58%
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA

27% DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W ostatnim rankingu dotyczącym zrealizowanych inwestycji - Gmina Szczytniki uplasowała się, spośród jedenastu gmin
w powiecie kaliskim, na trzecim miejscu (wyniki opublikowano w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”). Średnia
wydatków inwestycyjnych na 1 mieszkańca Gminy Szczytniki wynosi 661,38 zł, natomiast najniższy wynik w powiecie kaliskim
to 222,83 zł.

PODZIĘKOWANIE WÓJTA DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Mieszkańcy!
Wkrótce miną kolejne cztery lata mojego urzędowania na zaszczytnym stanowisku Wójta Gminy Szczytniki.
W związku z tym dokonałem podsumowania i przedstawiłem w Kalendarium najważniejsze zadania inwestycyjne
i działania, które zostały zrealizowane w ciągu tej kadencji. Pragnę podkreślić, iż bez dobrej i życzliwej współpracy
z Państwa strony, uzyskane sukcesy w naszej Gminie nie byłyby możliwe .
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy obdarzają mnie swoim zaufaniem w zakresie podejmowanych działań
gminnych. Jeżeli będę mieć możliwość kontynuowania moich strategicznych planów, zadbam o dalszy rozwój
naszej Gminy i optymalne jej unowocześnianie we wszystkich aspektach życia społecznego i gospodarczego; i o to,
aby w centrum uwagi był zawsze człowiek. Zapewniam, iż mój zapał do podejmowania nowych inicjatyw dla naszej
małej Ojczyzny nie zmaleje, ponieważ moim priorytetowym celem jest to, aby Mieszkańcy byli naprawdę
zadowoleni z tego, iż mogą tutaj mieszkać.
Z wyrazami wdzięczności
Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht
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JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM WÓJTA
Rada Gminy Szczytniki bez zarzutów oceniła pracę Wójta oraz
wykonanie budżetu za rok 2017. Radni po zapoznaniu się ze
sprawozdaniem Wójta Gminy Szczytniki z wykonania budżetu za rok
2017, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz pozytywną
opinią Komisji Rewizyjnej jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem
absolutorium Wójtowi Gminy
- Markowi Albrechtowi.
Zgodnie ze sprawozdaniem przedstawionym przez Wójta Gminy
dochody osiągnięte przez Gminę wyniosły 35.917 tys. zł, a wydatki
37.573 tys. zł i były mniejsze od planowanych o 1.167 tys. zł; w tym
majątkowe 7.865 tys. zł stanowiły 21% wszystkich wydatków. Pod
wydatkami majątkowymi kryją się inwestycje będące w trakcie
i zrealizowane w 2017 r., z których główne to przebudowy dróg
gminnych na kwotę 3.030 tys. zł, dotacja na przebudowę drogi
powiatowej w kwocie 930 tys. zł, wydatki związane z budową dwóch
sal gimnastycznych w Radliczycach i Marchwaczu – 2.240 tys. zł oraz
termomodernizacja budynków szkół Staw, Pośrednik, Sobiesęki
Drugie – 853 tys. zł. Deficyt osiągnął poziom 1.656 tys. zł i był
mniejszy od planowanego o 308 tys. zł. Radni pogratulowali Wójtowi
realizacji budżetu i uzyskania absolutorium, życząc dalszej owocnej
współpracy. Przewodniczący Rady Gminy p. Bogdan Augustyniak
podkreślił, iż niezwykle ważnym osiągnięciem Wójta jest jego dbałość
o równomierne rozłożenie inwestycji i rozwój wszystkich
miejscowości na terenie całej Gminy. Wójt Gminy serdecznie
podziękował radnym, pracownikom Urzędu Gminy i pracownikom
jednostek podległych za wsparcie i zaangażowanie w realizację
ustawowych zadań gmin. (UG)

BUDOWA BRAKUJĄCYCH SAL GIMNASTYCZNYCH
W GMINIE ZAKOŃCZONA
Oddanie do użytku brakujących sal gimnastycznych dopełniło
najważniejsze starania Wójta i samorządowców, aby
zapewnić uczniom ze wszystkich Zespołów Szkół na terenie
Gminy Szczytniki optymalne warunki do nauki i rozwijania
zainteresowań. Oprócz sal gimnastycznych, w ciągu ostatnich
lat zostały pobudowane wielofunkcyjne boiska sportowe,
wykonano
termomodernizację
budynków
szkolnych,
wprowadzono ciepłe obiady i dojazdy dla uczniów, szkoły
wyposażono w nowoczesne pomoce dydaktyczne, dużą wagę
przywiązuje się do edukacji patriotycznej - wszystkie te
działania wynikają z dużej troski samorządowców z Gminy
Szczytniki o rozwój i wychowanie młodego pokolenia.
W dniu 7 sierpnia 2018 r, odbył się odbiór końcowy inwestycji
pn. Budowa sal gimnastycznych wraz z zapleczem w ramach
rozbudowy Zespołu Szkół w Marchwaczu oraz Zespołu Szkół
w Radliczycach. Wykonawcą robót była firma „PROJNAD” Sp.
z o.o. z Sieradza. Inwestycja otrzymała dofinansowanie
w wysokości 2 065 900,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach
Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja
2016. Całkowita wartość inwestycji to: 4 211 233,00 zł.

o wymiarach 12m x 24m z zapleczem obejmującym: szatnie,
natryski, wc dla osób niepełnosprawnych, wc dla nauczyciela
wychowania fizycznego, pokój dla nauczyciela wychowania
fizycznego, magazyn sprzętu sportowego. Obydwie sale
gimnastyczne zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt
sportowy
(drążki,
piłkochwyty,
liny,
drabinki).

W odbiorze końcowym inwestycji
uczestniczyli: Marek
Albrecht – Wójt Gminy Szczytniki, Paweł Frycie – kierownik
budowy, Rafał Garncarek – kierownik robót budowlanych,
Ilona Jakubczak – kierownik robót sanitarnych, Lech Burchard
– inspektor nadzoru branży budowlanej, Jan Lenartowski –
inspektor nadzoru branży sanitarnej, Andrzej Strzelec –
inspektor nadzoru branży elektrycznej, Bogusława Domagała –
Dyrektor Zespołu Szkół w Radliczycach, Honorata Szymańska –
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu,
Maciej Ziółkowski – Radny RG Szczytniki, Elżbieta Biernat –
kierownik Referatu IOŚ UG, Grażyna Sowa – pracownik UG.

Dzięki staraniom samorządowców i wybudowaniu brakujących
długo oczekiwanych sal gimnastycznych stało się możliwe
wyrównanie szans i zapewnienie porównywalnych warunków
do rozwijania zainteresowań sportowych
dla uczniów
ze wszystkich pięciu Zespołów Szkół na terenie Gminy
Szczytniki. (informacje z UG - Grażyna Sowa)

W ramach tego zadania wybudowano salę gimnastyczną wraz
zapleczem zarówno przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu jak i przy Zespole Szkół w Radliczycach - każda
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KOLEJNE ŚRODKI NA PRZEBUDOWĘ DRÓG
LOKALNYCH W GMINIE
W dniu 22 sierpnia bieżącego roku w siedzibie Urzędu Gminy
w Szczytnikach podpisano umowę na dofinansowanie
inwestycji drogowych z rządowego Programu na Rzecz
Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie
Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Ze strony władz gminy
dokument podpisał Wójt Gminy Szczytniki, Pan Marek
Albrecht. Stronę rządową reprezentowała Pani wicewojewoda
Marlena Maląg. Na uroczystość przybyli również: poseł na
Sejm RP Pan Tomasz Ławniczak, przewodniczący Rady Gminy
Szczytniki Pan Bogdan Augustyniak, miejscowi radni, skarbnik
gminy Pani Małgorzata Bloch, kierownik referatu UG Pani
Elżbieta Biernat, pracownicy Urzędu Gminy oraz mieszkańcy
gminy. Przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa
w wysokości 1.360.000 zł zaowocuje przebudową ciągu dróg
gminnych Szczytniki- Popów ze skrzyżowaniem z drogą
krajową nr 12.

Jak zauważyli wszyscy przybyli goście - realizacja inwestycji
przyczyni się do likwidacji braków w zakresie podstawowej
infrastruktury
drogowej,
podwyższenia
komfortu
i bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez poprawę
estetyki miejscowości i otoczenia. Wójt Gminy Szczytniki
zaznaczył, że pozyskana suma pozwoli na położenie nowej
nawierzchni asfaltowej o szerokości od 4 do 5,5 metra,
wybudowanie wzdłuż jezdni chodnika o długości blisko 600
metrów, oraz utwardzonego placu postojowego o powierzchni
niemal 600 metrów kwadratowych. Przypomniał ponadto, że
podobne wsparcie gmina otrzymała już dwukrotnie, co
wydatnie pomogło w realizacji przebudowy ważnych ciągów
komunikacyjnych (Chojno- Iwanowice, Marchwacz-Krowica
Zawodnia- Staw- granica powiatu kaliskiego). Pani
wicewojewoda Marlena Maląg podkreśliła bardzo dobrą
współpracę na linii władz samorządu z Urzędem
Wojewódzkim. Zaakcentowała również skuteczne starania
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gminy Szczytniki w pozyskiwaniu wsparcia z budżetu
centralnego. Zarówno Pani wicewojewoda Marlena Maląg jak
i poseł Pan Tomasz Ławniczak nadmienili, że w najbliższych
latach programy rządowe na rozbudowę dróg lokalnych będą
kontynuowane. Zgodnie z założeniami Strategii na Rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju
premiera
Mateusza
Morawieckiego środki te mają być rozdysponowane
sprawiedliwie i trafiać także do samorządów położonych z dala
od centrów metropolitalnych. (Krzysztof Pietrzykowski)

STYPENDIA DLA UCZNIÓW
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 II okres w roku szkolnym 2017/2018 zostały
przyznane ogółem 122 stypendia dla uczniów szkół
podstawowych i klas gimnazjalnych realizujących obowiązek
szkolny w tych zespołach. 46 uczniów otrzymało stypendia
motywacyjne ze średnią ocen nie niższą niż 5,25. Są nimi:
w Zespole Szkół w Iwanowicach: Wiktoria Michalska,
Filip Jakóbczak, Jakub Jakubowski, Marita Michalska,
Weronika Nowacka, Dawid Przepiórka;
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu:
Weronika
Jakubek,
Wojciech
Bartoszek,
Aleksandra Łańduch,
Mateusz
Olejnik,
Nadia
Błaszczyk, Lena Łukacka, Liliana Gajewska,Filip
Jędrzejewski, Gabriela Bartoszek;
w Zespole Szkół w Radliczycach: Julia Ekiert, Jakub
Grzeliński,
Małgorzata
Lazarek,
Michał
Nawrocki, Nadia Olejnik, Kamil Siwiak, Aleksandra
Matusiak, Klaudia Domagała, Miłosz Siwiak,
Małgorzata Juszczak;
w Zespole Szkół w Stawie: Zuzanna Skonieczna,
Weronika
Raczak,
Kinga
Błaszczyk,
Magdalena Smolarek, Łucja Haładyn, Małgorzata
Płóciennik;
w Zespole Szkół w Szczytnikach: Julia Kasprowicz,
Agnieszka Kołodziejczyk, Maria Korkosz, Anna Kubicka,
Katarzyna Łukacka, Jakub Górski, Zuzanna Leszka,
Patrycja Łukacka, Marta Nijak, Angelika Wojtczak,
Klaudia Bider, Mateusz Nowak, Aleksandra
Grandyberg, Nadia Leszka, Aleksandra Wietrzych.
76 uczniów otrzymało stypendia za osiągnięcia w sporcie co
najmniej na szczeblu powiatu. Wśród ww. są uczniowie
o podwójnych osiągnięciach zarówno w wynikach w nauce
oraz osiągnięciach sportowych: Są nimi: Filip Jakóbczak, Jakub
Jakubowski, Dawid Przepiórka, Wojciech Bartoszek,
Małgorzata Juszczak, Marta Nijak, Angelika Wojtczak, Klaudia
Bider, Mateusz Nowak, Aleksandra Wietrzych i Łucja Haładyn.
Jedna z uczennic klasy V Zespołu Szkół w Szczytnikach Angelika Wojtczak osiągnęła najwyższą średnią ocen – 6,00.
Wysokość stypendium to 150 i 200 zł. (Grażyna Kuchnicka)
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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WYNIKI EGZAMINIU GIMNAZJALNEGO
W GMINIE SZCZYTNIKI

SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI GMINY SZCZYTNIKI
W dniu 29 czerwca 2018 roku w sali posiedzeń Urzędu
Gminy w Szczytnikach odbyło się spotkanie z sołtysami, w
którym udział wzięło 24 sołtysów spośród 31 sołtysów z terenu
Gminy Szczytniki.
Spotkanie otworzył i prowadził Wójt Pan Marek Albrecht,
który omówił realizację zadań w pierwszym półroczu
2018 roku, roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Podczas spotkania
sołtysi zadawali pytania Panu Wójtowi oraz omówione zostały
bieżące tematy związane z funkcjonowaniem naszej Gminy
oraz podległych sołectw. W międzyczasie do spotkania
dołączyła Pani Elżbieta Biernat oraz Pani Aneta Nowakpracownice Urzędy Gminy, które poinformowały o możliwości
składania wniosków przez rolników o oszacowanie szkód
spowodowanych wystąpieniem suszy na terenie całego kraju
oraz przedstawiły zasady składania takiego wniosku. Sołtysi
otrzymali także kurendy do rozesłania mieszkańcom
nawiązujące do tematu wyżej wymienionych szkód oraz
zaproszenie na warsztaty nt. aktywizacji osób starszych
organizowane w dniach 17-18 września 2018 roku w budynku
Urzędu Gminy w Szczytnikach przez Aglomerację KaliskoOstrowską. (Mirosław Kowalski)

DZIEŃ ZIEMI W MROCZKACH WIELKICH
W przeddzień obchodów ,,Dnia Ziemi” br. Z inicjatywy sołtysa
wsi Mroczki Wielkie odbyła się akcja sprzątania przydrożnych
rowów z zalegających surowców wtórnych wzdłuż drogi
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powiatowej biegnącej przez miejscowość. Od godziny 13.00 do
godziny 18.00 wspólnie z sołtysem wsi w akcji wzięły udział:
Kinga Siwczak, Klaudia
Siwczak oraz Natalia
Dusza. Podczas akcji
zostało zebranych 10
worków
różnego
rodzaju
butelek
szklanych
oraz
7 worków opakowań
plastikowych,
które
odbierze firma EKO sp.
z o.o. obsługująca
naszą
gminę.
W nagrodę
za
wykonaną
ciężką
pracę,
dziewczyny
otrzymały od sołtysa wsi pisemną informację do wychowawcy
swoich klas ZS w Radliczycach nt. aktywnego uczestnictwa
w akcji, co pozwoliło na otrzymanie dodatkowych punktów
z ,,zachowania”. Pamiętajmy, aby brać odpowiedzialność za
zanieczyszczenie środowiska tworzywami sztucznymi każdego
dnia poprzez m.in. ponowne wykorzystywanie, segregowanie
i recykling opakowań z tworzyw sztucznych, a także
rezygnowanie lub ograniczanie korzystania z plastikowych
opakowań, gdy mamy taką możliwość…
Sołtys wsi Mroczki
Wielkie – Krzysztof Nawrocki

PODZIĘKOWANIE OD SOŁTYSA GORZUCH
Bardzo serdecznie dziękuję za okazaną pomoc w organizacji
tegorocznych
dożynek
gminnoparafialnych.
Bez
zaangażowania Was, mieszkańców naszej niewielkiej
miejscowości, nie byłabym w stanie sama tego zrealizować.
Miło mi, że są osoby, które już na stałe wpisały się
w aktywność naszej wsi i deklarują pomoc zanim o nią
poproszę i jeszcze mi milej, kiedy zgłaszają się nowe.
Dziękuję za pomoc materialną: państwu Cybulskim,
p. Kaczmarek, p. W. Kucharskiej, p. Leszka, p. M.K.
Matusiak, p. Owczarek, p. Strembickim, p. Samulak, firmie M.
Mikołajczyk "Kwiatowy Zakątek". Za pomoc materialną
i fizyczną: państwu A.M. Mielczarek, p. Emilii Mikołajczyk,
p. A.S. Walczak, p. W.J. Wieszczak, pizzerii "Bazylia"
w Stawie. Szczególnie dziękuję p. Wiesławie Wieszczak za
pomoc na każdym polu, także koordynację. Udowodniliście, że
wystarczy chcieć. Bardzo dziękuję. Sołtys wsi Gorzuchy.
Iwona Nachrebecka- Olejnik.
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MODERNIZACJA STRAŻNI CY OSP
W GŁÓWCZYNIE
2
lipca
2018
roku
w Starostwie
Powiatowym
w Kaliszu podpisana została umowa pomiędzy Urzędem
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, a Gminą
Szczytniki o udzielenie pomocy finansowej w ramach VII
edycji
konkursu
„Pięknieje
Wielkopolska
Wieś”
organizowanego
przez
Samorząd
Województwa
Wielkopolskiego, który na ten cel przeznaczyli 207 935,00 zł.
Łącznie dofinansowanie uzyskało 17 podmiotów z terenu
powiatu kaliskiego. Urząd Marszałkowski reprezentował
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof
Grabowski, natomiast Gminę Szczytniki Wójt Gminy Marek
Albrecht oraz Skarbnik Gminy Małgorzata Bloch. Konkurs
organizowany był w ramach programu „Wielkopolska Odnowa
Wsi 2013-2020” , którego nadrzędnym celem jest aktywizacja
mieszkańców
zamieszkujących
tereny
wiejskie.
Środki otrzymane
z projektu
wynoszą 30 000
zł i przeznaczone zostaną na remont strażnicy OSP
w Glówczynie. Całość inwestycji szacuje się na kwotę
44 374,83 zł. Gmina przeznaczyła na ten cel środki własne
w kwocie14 374,83 zł, co stanowi ok. 30% całej wartości
realizowanej inwestycji. (Anna Stasiak)
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W ten sposób Powiat Kaliski zapisał kolejną kartę historii tego
utworu patriotycznego, którego autorem jest związana
z Kaliszem - Maria Konopnicka. W odpowiedzi na apel
Starosty Kaliskiego delegacja uczniów Zespołu Szkół
w Iwanowicach wzięła udział w tym historycznym
wydarzeniu. Samorząd Uczniowski reprezentowali uczniowie:
Oliwia Banach, Piotr Militowski oraz Natalia Chudaś, która
występowała jednocześnie jako członek orkiestry dętej OSP
Iwanowice. (Stanisław Olender)

FESTYN RODZINNY W KROWICY PUSTEJ
Pływające kajaki po stawie, dmuchany zamek, klaun
i animatorki zabawiające dzieci, mecz piłki nożnej oraz wiele
innych atrakcji. To wszystko czekało na uczestników festynu
rodzinnego połączonego z Dniem Dziecka, który odbył się
w niedzielę 10 czerwca na obiekcie sportowo-rekreacyjnym
w Krowicy Pustej.

DOTACJA DLA OSP Z FUNDUSZU
SPRAWIEDLIWOŚCI
W dniu 28 września w siedzibie PSP w Poznaniu została podpisana
umowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia i urządzeń
ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym
bezpośrednio na miejscu zdarzenia - dla jednostek OSP Gminy
Szczytniki. Pozyskana dotacja celowa dla naszej gminy w wysokości
ponad 60 tys. zł została przyznana w ramach ogólnopolskiego
programu, ogłoszonego przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa
Ziobro, i jednocześnie dysponenta Funduszu Sprawiedliwości. Naszą
gminę przy podpisywaniu umowy reprezentował Wójt Marek
Albrecht oraz skarbnik Małgorzata Bloch. Umowa została podpisana
w obecności m. in. Posła na Sejm RP Jana Dziedziczaka. Wkład własny
gminy to tylko 1% wartości sprzętu. (UG)

WYDARZENIA
WSPÓLNE ŚPIEWANIE ROTY W KALISZU
W niedzielny wieczór 27 maja 2018 r. przed siedzibą Starostwa
Powiatowego w Kaliszu odbył się Wielki Koncert Plenerowy
Chórów i Orkiestr Dętych OSP. W bezpośrednim sąsiedztwie
Starostwa Powiatowego i Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu
ustanowiono Rekord Polski pod względem największej liczby
osób śpiewających pieśń patriotyczną jednocześnie.
Punktualnie o godzinie 19.30 „Rotę" wykonały aż 1044 osoby.

Dzięki ładnej i słonecznej pogodzie była bardzo wysoka
frekwencja. Zabawa przeznaczona była dla wszystkich, ale
głównymi bohaterami były rozradowane dzieci.
Jednym z ważniejszych punktów programu był mecz piłki
nożnej pomiędzy drużynami złożonymi z Zespołów Szkół
w Radliczycach i Marchwaczu zakończony wynikiem
remisowym 3:3, a w rzutach karnych nieznacznie lepsi okazali
się młodzi piłkarze z ZS w Marchwaczu. Także wiele rozrywki
i śmiechu dostarczyło przeciąganie liny przez tatusiów. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się prezentacja nowo zakupionego
wozu bojowego przez OSP w Krowicy Zawodniej i efektowny
pokaz użycia armatki wodnej.Warto dodać, że strażacy przez
cały festyn częstowali wszystkich uczestników pysznościami
z grilla. Oprócz dmuchanych zamków, tym co przyciągnęło
uwagę były przejażdżki kajakami
po stawie, które to
dostarczyły wiele emocji i niezapomnianych wrażeń. Przez
całą imprezę towarzyszyła wszystkim przyjemna muzyka,
która zachęcała do tańców. Natomiast panie z Krowicy
przygotowały słodki poczęstunek, a wszystkie dzieci zostały
obdarowane lodami i słodyczami. Serdeczne podziękowania
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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dla wszystkich, którzy włączyli się w organizację festynu.
Radny Paweł Domagała
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DOŻYNKI GMINNO- PARAFIALNE
W GMINIE SZCZYTNIKI

KONKURS KULINARNY
Najlepsze
smaki
z Marcjanowa!
Panie
z KGW w Marcjanowie
przygotowały najlepszą
i najsmaczniejszą
potrawę
konkursową
z kaczki
podczas
odbywającej
się
w niedzielę 15 lipca
imprezy SMAKI LGD.
Doroczny
konkurs
kulinarny
połączony
z Festynem rodzinnym
organizowany jest przez
LGD
Długosz
Królewski.
Obecna
edycja
odbyła
się
w Błaszkach, a naszą
gminę
reprezentowały
Panie
z
KGW
w Marcjanowie
w składzie:
Grażyna
Woźniak, Karolina Buchwald, Natalia Łuczak, Gabriela
Bednarek, Kamila Szcześniak, Elżbieta Drewniak i Anna
Pawlak. Jak oceniło jury pod przewodnictwem znanego
kucharza Jana Kuronia,
danie konkursowe z kaczki
przygotowane przez wymienione Panie było absolutnie
najlepsze, co zaowocowało werdyktem jury o przyznaniu
KGW w Marcjanowie I miejsce. Gratulujemy i czekamy na
przyszłoroczną edycję konkursu, która odbędzie się
w Szczytnikach. (Mariusz Janiak)

W tegorocznych dożynkach niezwykle licznie uczestniczyli
nie tylko mieszkańcy gminy Szczytniki, ale także przyjezdni
goście z całego regionu, sąsiednich gmin i innych odległych
terenów. Niewątpliwie sprawiła to fantastyczna pogoda; po
dwóch z rzędu latach w deszczu, tym razem zawitało do
Szczytnik słońce i jak zwykle można było obejrzeć bogaty
program artystyczny. Gminno-Parafialne Dożynki Gminy
Szczytniki, organizowane w tym roku wspólnie z Parafią
w Stawie wraz z proboszczem
Ks. prałatem Marianem
Niemierem, rozpoczęły się w niedzielę 26 sierpnia
od specjalnej dożynkowej Mszy Św. odprawionej w kościele
pw. Św. Mikołaja w Stawie. We Mszy św. uczestniczyły
delegacje z chlebami z sołectw naszej gminy, jak również
z sołectw gminy Błaszki, przynależnych do Parafii w Stawie.
Po zakończeniu uroczystości kościelnych, barwny korowód
z bryczkami i pojazdami rolniczymi przejechał na Plac OSP
w Szczytnikach, gdzie odbyła się pozostała część święta
wszystkich rolników, sadowników, ogrodników i pszczelarzy.
Zgromadzonych przywitała Kapela Złote Kłosy prowadząca
główną część obrzędu dożynkowego oraz Orkiestra Dęta OSP
w Stawie, która odegrała „Rotę”.
Gospodarze uroczystości Wójt Gminy Szczytniki Marek
Albrecht i Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Augustyniak
powitali delegacje sołeckie i symbolicznie przyjęli chleby
wypieczone z ziarna z tegorocznych zbóż.

Wśród delegacji znaleźli się przedstawiciele sołectw:
Cieszyków, Kościany Lipka, Staw, Chojno, Główczyn, Gorzuchy,
Tymieniec, Mroczki Wielkie, Guzdek-Daniel, Iwanowice,
Iwanowice II, Krowica Pusta, Krowica Zawodnia, Kuczewola,
Marchwacz, Marchwacz Kolonia, Murowaniec, Niemiecka
Wieś, Popów, Pośrednik, Radliczyce, Sobiesęki Pierwsze,
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Sobiesęki Drugie, Sobiesęki Trzecie, Szczytniki, Trzęsów,
a także właściciele piekarni z Borku Państwo Kaźmierczakowie.

Wieniec dożynkowy przygotowało sołectwo Cieszyków.
Korowód delegacji z chlebami zakończyli starostowie dożynek:
Pani Renata Powązka, która od 2003 roku wraz z mężem
prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 20 ha, z czego
7,25 ha to własne grunty, a pozostałą część stanowi
dzierżawa. Gospodarstwo nastawione jest na hodowlę
tuczników, a obsiewane zboża - pszenica i jęczmień
w większości wykorzystywane są na potrzeby własne, czyli
produkcję paszy dla zwierząt. Pozostała część przeznaczona
jest na sprzedaż. Gospodarstwo wyposażone we własny park
maszynowy i sukcesywnie modernizowane może stanowić
wzór dla innych rolników. Pani Renata Powązka od 2011 roku
pełni funkcję sołtysa w miejscowości Cieszyków. Jako sołtys
szybko reaguje na problemy i potrzeby lokalnej społeczności.
Czynnie uczestniczy w działaniach mających na celu
modernizację i rozwój sołectwa.
Pan Paweł Lesiecki od najmłodszych lat pracował
w gospodarstwie rolnym wspólnie z rodzicami, które wraz
z małżonką przejął w 2015 roku. Obecna powierzchnia
gospodarstwa to 34,41 ha oraz 6,47 ha dzierżawy.
Gospodarstwo nastawione jest na produkcję ziemniaków. Pan
Paweł Lesiecki na powierzchni 30 ha uprawia ziemniaki,
z czego 3 ha pod agrowłókniną, co umożliwia szybsze zbiory.
Następnie na tej powierzchni sadzi buraki ćwikłowe, a na
pozostałej powierzchni seler i obsiewa zboża jare, które
przeznaczone są na sprzedaż. Prowadzone gospodarstwo
rolne jest dobrym przykładem dla innych rolników. Niezwykły
zapał do pracy, uczciwość i rzetelność, a także pomysłowość
z pewnością wyróżnia Pana Pawła Lesieckiego jako rolnika.
Za przekazane chleby podziękowanie złożył Wójt Gminy
Szczytniki Marek Albrecht, który w swoim wystąpieniu
nawiązał również do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
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Niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Następnie chleby dożynkowe zostały
podzielone,
a gospodarze i organizatorzy dożynek częstowali nimi
wszystkich zgromadzonych na placu tak, aby tradycyjnie dla
nikogo
nie
zabrakło
polskiego
chleba.

Po części obrzędowej wręczono specjalne odznaczenia
„Zasłużony dla rolnictwa”, jakie na wniosek Wójta Gminy
Szczytniki nadał Minister Rolnictwa. Wśród wyróżnionych
znaleźli się Państwo: Marian Niedźwiedź z Antonina,
Małgorzata Nowak ze Szczytnik, Hieronim Piontczak
z Mroczek Wielkich, Marek Świątek z Kuczewoli, Jacek
Wietrzych z Popowa, Józef Kędzia z Sobiesęk Pierwszych,
Andrzej Wojtaszek z Glówczyna.

Podsumowując dożynki głos zabrał Wicestarosta Kaliski Jan
Kłysz gratulując udanej uroczystości. Do słów tych dołączył się
także Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiecki. Odczytano
również pismo, jakie w specjalnym dożynkowym tonie do
Wójta Gminy i organizatorów przekazała Wicewojewoda
Wielkopolski Pani
Marlena Maląg oraz Wicemarszałek
Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
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Okolicznościowe listy do organizatorów i rolników naszej
gminy skierowali także Minister Kancelarii Prezydenta RP
Andrzej Dera oraz posłowie Jan Dziedziczak, Piotr Kaleta,
Tomasz Ławniczak i Wójt Gminy Lisków Maria Krawiec. Potem
nadszedł czas, by zgromadzeni na placu uczestnicy
dożynkowego święta mogli skorzystać z obfitości biesiadnych
stołów, które przygotowali:
sołectwa Iwanowice i Iwanowice Drugie; sołectwo Niemiecka
Wieś; sołectwo Sobiesęki Pierwsze; sołectwo Sobiesęki Drugie;
sołectwo i OSP w Krowicy Zawodniej;
sołectwo Główczyn; sołectwa Szczytniki i Popów;
sołectwa Tymieniec, Gorzuchy i Mroczki Wielkie;
sołectwa Staw, Cieszyków i Kościany-Lipka;
Grupa Okupniczanki z Sobiesęk Trzecich.

W części muzyczno - biesiadnej na scenie w swoich koncertach
zaprezentowali się: Kapela Złote Kłosy, Orkiestry Dęte OSP
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w Stawie i Iwanowicach wraz z grupą taneczną. Niezwykle
liczna publiczność oczekiwała na koncert gwiazdy muzycznej legendarnej grupy BOYS z bardzo obecnie popularnego nurtu
disco polo dance. Fani nie zawiedli się podczas godzinnego
koncertu, słysząc wszystkie największe przeboje grupy,
wspólnie tańcząc i śpiewając. Po koncercie grupy BOYS trwała
dalsza zabawa biesiadna, podczas której doskonale
zaprezentowali się Kapela Dysonans i zespół SAVOY. I tak
w tanecznych rytmach przed północą zakończyły się
tegoroczne Dożynki Gminno-Parafialne Gminy Szczytniki.

Uroczystość na pewno nie udałaby się aż tak wspaniale
gdyby nie pomoc: wymienionych sołectw przygotowujących
pyszny poczęstunek; niezawodnych strażaków z jednostek
OSP
w Szczytnikach,
Stawie,
Krowicy
Zawodniej,
nadzorujących plac dożynkowy i miejsca parkingowe oraz całej
grupy hojnych sponsorów, którzy wsparli przygotowanie
uroczystości.
(Mariusz Janiak i informacje z UG)

WYSTĄPIENIE WÓJTA PODCZAS DOŻYNEK GMINNO- PARAFIALNYCH

Dożynki Gminno – Parafialne w dniu 26 sierpnia 2018 r.

Wystąpienie Wójta
Szanowni Państwo! Drodzy Rolnicy, Ogrodnicy, Sadownicy, Pszczelarze! Dostojni Goście!
Witam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców i gości - na tradycyjnych Dożynkach Gminno – Parafialnych. Gospodarzem
dzisiejszej uroczystości jest gmina Szczytniki wraz z parafią Staw p.w. św. Mikołaja, natomiast starostami dożynek są Pani Renata
Powązka z Cieszykowa i Pan Rafał Lesiecki z Kościan.
Dożynki to jeden z najważniejszych staropolskich obyczajów, stanowiący wyraz hołdu i szacunku dla tych, którzy dzięki swojej
ciężkiej pracy żywią nasz naród. To gospodarskie święto rolników, obchodzone po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac
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polowych i zebraniu plonów, a przede wszystkim plonów zbóż - jest zarówno ukoronowaniem całorocznego trudu jak i czasem
dziękczynienia Bogu oraz symbolem umiłowania ojczystej Ziemi.
Drodzy Rolnicy, Ogrodnicy, Sadownicy i Pszczelarze – pragnę bardzo serdecznie podziękować Wam za Wasz trud i wysiłek, za
kultywowanie zwyczajów dożynkowych, za przekazywanie tej pięknej tradycji młodemu pokoleniu. Bardzo dziękuję także za
chleb złożony na moje ręce, którym pragnę podzielić się ze wszystkimi mieszkańcami naszej gminy i przybyłymi do nas gośćmi.
Serdecznie dziękuję mieszkańcom i tym wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację dzisiejszego święta.
Dziękuję starostom dożynek, Pani Renacie Powązka i Panu Pawłowi Lesieckiemu za dostojne przeprowadzenie dzisiejszego
korowodu.
Dziękuję delegacjom, które przybyły na Mszę św. z wieńcami i chlebami:
- Sołectwu: Staw, Cieszyków, Kościany - Lipka, Mroczki Wielkie, Chojno, Główczyn, Guzdek – Daniel, Gorzuchy,
Iwanowice, Iwanowice II, Joanka, Korzekwin, Kuczewola, Marchwacz, Marchwacz – Kolonia, Krowica Pusta, Krowica
Zawodnia,
Murowaniec,
Niemiecka Wieś,
Popów,
Pośrednik,
Radliczyce,
Sobiesęki Pierwsze,
Sobiesęki Drugie, Sobiesęki Trzecie, Szczytniki, Trzęsów, Tymieniec oraz
Państwu Kaźmierczakom - właścicielom piekarni z Borku.
Dziękuję sołectwom: Główczyn, Sobiesęki Pierwsze, Sobiesęki Drugie, Tymieniec, Mroczki Wielkie, Gorzuchy, Popów,
Szczytniki, Staw, Cieszyków, Lipka, Kościany, Niemiecka Wieś, Iwanowice I, Iwanowice II, OSP z Krowicy Zawodniej - za
przygotowanie stołów dożynkowych. Dziękuję również Okupniczankom z Sobiesęk Trzecich za przygotowanie poczęstunku dla
zaproszonych gości.
Swoje podziękowania przekazuję także:
- Księdzu Prałatowi Marianowi Niemierowi za odprawienie Mszy św. Dziękczynnej,
– Panu Zbigniewowi Mielczarkowi i Panu Kazimierzowi Młynkowi za podwiezienie bryczką gospodarzy,
- Sołectwu Niemiecka Wieś za przygotowany wóz dożynkowy, bryczkę dla starostów i uczestnictwo w korowodzie dożynkowym,
- jednostce OSP: Szczytniki, Staw, Radliczyce, Krowica Zawodnia, Mroczki Wielkie za zabezpieczenie placu dożynkowego,
parkingów, kierowanie ruchem i inne prace na rzecz dożynek,
- mieszkańcom Cieszykowa za wieniec dożynkowy,
- Panu Januszowi Jakubkowi z Radliczyc piekarnia ,, Sezam ‘’, Panu Krzysztofowi Kaźmierczakowi piekarnia z Borku, Państwu
Małgorzacie i Radosławowi Jasińskim z Aleksandrii za ofiarowanie chlebów dożynkowych,
- radnym, sołtysom i mieszkańcom gminy Szczytniki za wsparcie i pomoc przy organizacji święta.
- orkiestrze dętej z Iwanowic i Stawu, kapeli ,, Złote Kłosy ‘’, kapeli ,, Dysonans’’ za oprawę muzyczną,
- dyrektorowi GOK Panu Mariuszowi Janiakowi za przygotowanie dzisiejszej uroczystości.
Słowa podziękowania kieruję również do sponsorów:
1. PHU Jurex p. Krzysztofa Nowaka ze Szczytnikach
2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Szczytnikach
3. PPHU RECO Remigiusz Kaźmierczak z Opatówka
4. EKO-WIKING Wiesław Bartoszek i Janusz Nowak ze Szczytnik
5. Zakład Usługowo-Produkcyjny „Rol-Dróg” Rafał Świątek z Rajska
6. PHU Weterynaria w Szczytnikach Andrzej Kupaj i Jan Ziółkowski
7. Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej
8. Maximus Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
9. Zakład Budowlany Józef Biernat z Krowicy Zawodniej
10. Centrum Rolno-Ogrodnicze Józef Chojnacki
11. PHU MAJA II z Józefowa
12. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o. o. z Kalisza
13. Agencja Ubezpieczeniowa PZU Juszczak i Militowski
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31.
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Ubój i Sprzedaż Drobiu Sprzedaż Mięsa i Wędlin Krzysztof Banasiewicz ze Szczytnik
Pan Wiktor Piętka z Rajska
Apteka ZDROWIE Sp. j. z Opatówka Apteka Szczytniki
Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Barbara i Roman Kopeć z Trzęsowa
Firma Handlowa DAVI E. p. Elżbieta Szczepaniak Centrum Handlowe Staw-Iwanowice
Handel ART. do Produkcji Rolnej Brzeziny Filipowska Krystyna i Jerzy
Grupa Producentów Owoców i Warzyw BIOTOMA Sp. z o.o. Andrzej Winowicz z Mroczek Małych
Andrzej Kliber Sklep Wielobranżowy w Radliczycach
Renowacja Pianin i Fortepianów PIANOWERA Arkadiusz Jakubek Krowica Zawodnia
Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska” ze Szczytnik
Lidia Horti Logistic z Opatówka
Piekarnia Sezam P. Janusz Jakubek z Radliczyc
Piekarnia P. Krzysztof Kaźmierczak z Borku
Piekarnia P. Małgorzaty i Radosława Jasińskich z Aleksandrii
P. Stanisław Nowak ze Szczytnik
P. Zbigniew Mielcarek z Sobiesęk Drugich
P. Kazimierz Młynek z Sobiesęk Drugich
Restauracja Polanin w Szczytnikach

W sposób szczególny dziękuję także władzom krajowym, Posłom RP, władzom wojewódzkim, za liczne działania, programy
i projekty wspierające polskie rolnictwo i naszą lokalną społeczność. To właśnie dzięki tym działaniom i tej współpracy - w naszej
gminie zostało zrealizowanych wiele ważnych inwestycji, co potwierdza kwota wydatków majątkowych inwestycyjnych, która
w roku 2017 wyniosła prawie 8 mln zł, natomiast w roku 2018 ponad 9 mln zł. W tym roku oprócz inwestycji drogowych –
z uzyskanym dofinansowaniem w wysokości ponad 1,5 mln zł; m. in. oddane zostały do użytku dwie sale gimnastyczne –
w Marchwaczu i Radliczycach - z dofinansowaniem 2 mln zł. Na sieć wodociągową w Pośredniku gminie przyznano dotację
w wysokości 370 tys. zł, na kanalizację w Marcjanowie 1,1 mln zł, natomiast na zaplanowaną do realizacji w przyszłym roku
kanalizację w Korzekwinie prawie 1 mln zł. W ostatnim tygodniu w Urzędzie Gminy została podpisana umowa z Wicewojewodą
Wielkopolskim Panią Marleną Maląg na przebudowę kolejnej drogi, tym razem Szczytniki – Popów, z dofinansowaniem
w wysokości 1.360.000 zł. W roku 2017 mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość skorzystania ze świadczeń rodzinnych w łącznej
kwocie ponad 10 mln zł, w tym ze świadczenia przyznawanego w ramach programu rządowego „500+” w wysokości 6,6 mln zł.
Na koniec roku 2018 kwota ta będzie kształtować się na podobnym poziomie, a oprócz tego wszystkie rodziny otrzymają
dofinansowanie dla dzieci do wyprawki szkolnej w ramach programu rządowego „300+”. Te wszystkie przyznawane przez polski
rząd środki w znacznym stopniu wpływają na poprawę sytuacji finansowej rodzin z naszej gminy.
Tegoroczna uroczystość dożynkowa, wyrażająca miłość do polskiej Ziemi i dziękczynienie Bogu za symboliczny chleb pokrzepiający
ciało i ducha - wpisuje się chlubnie w Jubileusz 100- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i wybuchu Powstania
Wielkopolskiego. Wolność to wielki i bezcenny dar, o który trzeba się ciągle troszczyć; abyśmy mogli spokojnie żyć i pracować
w naszej Ojczyźnie, aby nasze stoły zawsze mogły obfitować w najlepszy na świecie polski chleb. Miłość do Ojczyzny, niezłomna
wiara i oddana służba dla społeczności – to testament pozostawiony dla nas przez tych, którzy walczyli o naszą wolność nawet za
cenę swojego życia. Święty Jan Paweł II - tak bliski mojemu sercu – nauczał, iż naszym obowiązkiem wobec Ojczyzny, wobec
polskiej Matki Ziemi jest obrona wolności i solidarna służba dla dobra Polski; i dlatego apelował do wszystkich Polaków
„Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw
drugiemu; jedni przeciw drugim. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie, bez pomocy drugich.” Przyjmijmy te słowa
pełni odpowiedzialności za przyszłość naszej Ojczyzny, a nasza miłość do Matki Ziemi i szacunek do polskiego chleba niech inspirują
nas do budowania jedności, do wzajemnej życzliwości i zgodnej współpracy pomimo różnych poglądów. Bądźmy zawsze dumni
z tego, że jesteśmy Polakami! Szczęść Boże!
Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht
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PRZEDSTAWICIELE GMINY SZCZYTNIKI
NA DOŻYNKACH JASNOGÓRSKICH

W dniach 1-2 września 2018 r. odbyła się Ogólnopolska
Pielgrzymka Rolników na Jasną Górę i Ogólnopolskie Święto
Dziękczynienia Bogu za plony, czyli tzw. Dożynki Jasnogórskie;
m. in. z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Ardanowskiego oraz
samorządowców i rolników z całej Polski.
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rolnicy i samorządowcy wraz z Wójtem Gminy Markiem
Albrechtem. Radę Gminy Szczytniki reprezentowała Radna
Urszula Młynek. Podczas ogólnopolskich dożynek w delegacji
z wieńcem mieli zaszczyt uczestniczyć - Justyna Braszak
z Cieszykowa, Agnieszka Ignasiak z Cieszykowa, Alicja Wolniak
ze Stawu, Michał Mielczarek z Gorzuch; natomiast w delegacji
z darami - tegoroczna starościna Renata Powązka wraz
z mężem Arkadiuszem Powązką. Ogólnopolskim dożynkom
w Częstochowie towarzyszyła XVII Krajowa Wystawa Rolnicza,
wzbudzająca duże zainteresowanie u przybyłych pielgrzymów
z całej Polski. Ważnym odniesieniem w trakcie dożynek był
wątek patriotyczny w kontekście 100- lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości, m. in. przedstawiony przez
o. Stanisława Rudzińskiego pod tytułem „Jasna Góra
i duchowieństwo w walce o niepodległość Polski”. Warto
pamiętać, iż to właśnie fundament wiary stał się kamieniem
węgielnym w odzyskaniu wolności przez nasz naród i naszą
Ojczyznę. (Honorata Szymańska)

UCZCZENIE KOLEJNEJ ROCZNICY POWSTANIA
POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

Na tegorocznych dożynkach, zorganizowanych pod hasłem
„Do naszej Matki i Królowej Polski”,
wszystkich gości
tradycyjnie witał, jak na gospodarza przystało, przeor Jasnej
Góry o. Marian Waligóra. Podczas niedzielnej uroczystej Sumy
z błogosławieństwem wieńców żniwnych - homilię wygłosił
metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

W dniu 26 września w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu odbyły się Obchody 79. Rocznicy Powstania
Polskiego Państwa Podziemnego i 29. Rocznicy Powstania
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - z udziałem
przedstawicieli samorządu gminnego, reprezentowanego
przez Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta,
Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki Pana Bogdana
Augustyniaka, Panią sołtys Marchwacza Janinę Kwaśniewską.
Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. odprawionej przez
Księdza Jędrzeja Zaczyka - w intencji Ojczyzny, Gminy
Szczytniki i bohaterów poległych za Polskę. Następnie
uczestnicy obejrzeli część artystyczną w wykonaniu uczniów,
przygotowane
pod
kierunkiem
Pana
Krzysztofa
Pietrzykowskiego
i
Pani
Agnieszki
Pogorzelec,
z okolicznościową dekoracją sporządzoną pod kierunkiem Pani
Małgorzaty Gajewskiej. Ekspresyjna gra sceniczna i trafnie
dobrane pieśni wojenne wzbudziły wzruszenie, refleksję nad
historią Polski, a także uznanie dla młodych aktorów. Na
zakończenie uroczystości Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek
Albrecht podziękował społeczności szkolnej za przygotowanie
tak wspaniałej patriotycznej uroczystości, a także nawiązał do
obchodzonej w tym roku 100. Rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
(Honorata Szymańska)

KULTURA I HISTORIA
SZCZYTNICKIE LATO
W niedzielę w dożynkach wzięła udział także delegacja
mieszkańców Gminy Szczytniki, w skład której wchodzili

Niespełna 160 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ale i przedszkoli odebrało w tym roku z rąk Wójta Gminy
Szczytniki Marka Albrechta nagrody rzeczowe i dyplomy za
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promowanie swoimi osiągnięciami
Gminy Szczytniki
w powiecie, województwie, a także na szczeblu krajowym.
W sobotę 23 czerwca podczas dorocznego Festynu
„Szczytnickie Lato” mieliśmy okazję poznać i pogratulować
naszej niezwykle utalentowanej młodzieży. Zanim jednak
nastąpiło wręczenie nagród za osiągnięcia w całym roku
szkolnym 2017/2018 powitaliśmy na scenie niespodziewanych
gości – uczestniczki X Wojewódzkiego Turnieju
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, jaki w tym dniu
odbywał się w Tuliszkowie. Z tego turnieju dziewczyny z OSP
w Szczytnikach , reprezentujące nie tylko naszą gminę, ale
także cały powiat kaliski przywiozły bardzo dobry wynik –
plasując się w pierwszej dziesiątce wszystkich 35 startujących
drużyn OSP województwa wielkopolskiego. Ogromna radość
i także nagrody od Wójta Gminy przywitały całą drużynę na
scenie w Szczytnikach. Przy tej okazji tradycyjnie także należą
się szczególne podziękowania
strażakom z OSP
w Szczytnikach za całą pomoc przy organizacji festynu.

A dalej już rozpoczęliśmy, prawie godzinne, przekazywanie
nagród indywidualnych i odczytywanie sukcesów naszej
młodzieży zdobytych w turniejach, konkursach, zawodach
poza granicami gminy Szczytniki. I tak mieliśmy okazję
usłyszeć i zobaczyć drużyny, które zajęły
I miejsca
w powiecie w piłce koszykowej i ręcznej dziewcząt, laureatów
czołowych miejsc na podium w piłce nożnej i to zarówno
chłopców jaki dziewcząt, w tenisie stołowym, w warcabach
i szachach,
w dyscyplinach lekkoatletycznych, biegach
przełajowych. Poznaliśmy także zwycięzców i laureatów
w powiatowych i regionalnych konkursach recytatorskich,
międzyszkolnych konkursach piosenki, turniejach mistrzów
ortografii. Młodzież gminy Szczytniki wykazywała się także
nieprzeciętną wiedzą, zwyciężając w turniejach o Unii
Europejskiej , ale także Wojewódzkim Konkursie Wiedzy
o Wielkopolsce. Tradycyjnie również mieliśmy w tym roku
liczne grono młodych artystów plastyków – laureatów I miejsc
konkursów plastycznych na etapie powiatowym,
etapie
wojewódzkim, ale także nagrodziliśmy zwyciężczynię jednego
z ogólnopolskich konkursów plastycznych, a więc sukces
w skali kraju.
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Wszyscy laureaci otrzymali, jak wspomnieliśmy, nagrody
i pamiątkowe dyplomy z rąk Wójta gminy Marka Albrechta,
który nie krył swojej radości z odniesionych sukcesów i w ten
właśnie sposób doskonałej promocji gminy, jaką przyniosły
liczne
sukcesy
młodzieży.
Nagrodzonej
młodzieży
towarzyszyli na scenie także wykonawcy
- śpiewające
i tańczące grupy, uczestnicy zajęć w Gminnym Ośrodku
Kultury w Szczytnikach, jak również
tańcząca grupa
starszaków z Przedszkola „Tęcza” w Szczytnikach, grupa
wokalna z ZS w Stawie i śpiewające Zuzanna Wietrzych z ZS
w Radliczycach oraz Patrycja Łukacka z GOK-u. Osobnym
punktem występów był recital zawierający przeboje polskie
zarówno z ostatnich lat, jak i te troszkę zapomniane np. „Chcę
wyjechać na wieś” Urszuli Sipińskiej czy „Remedium” Maryli
Rodowicz, jakie przedstawiła nam niedawno stworzona grupa
wokalna pod nazwą „ Konewki Krzysztofa” z Gminnego
Ośrodka Kultury.

I to był doskonały wstęp do występu muzycznej gwiazdy
wieczoru. Gdy LIBER i INA pojawili się na scenie, by
zaprezentować znane hity stworzone przez ostatnie lata przez
Libera z wieloma artystami, w Szczytnikach pojawiło się
słońce i mieliśmy nadzieję, że ta pogoda zostanie z nami do
końca imprezy. Niestety, koniec koncertu i bisy przyniosły
kolejną falę deszczu, jaki towarzyszył uczestnikom Festynu
przez cały sobotni dzień. Nie pomogło także czarowanie sceny
specjalnym wykonaniem utworu „Czyste szaleństwo”,
będącego nieoficjalnym hymnem piłkarskim Mistrzostw
Europy z 2012 roku. W utworze tym Liberowi na scenie
towarzyszyła grupa taneczna Big BOOM z GOK-u
w Szczytnikach w biało-czerwonych strojach piłkarskich.
„Czyste szaleństwo” na scenie w Szczytnikach nie pomogło następnego dnia Polacy przegrali jednak swój mecz
z Kolumbią, a nam na pocieszenie pozostała piękna tęcza na
szczytnickim niebie, jaka pokazała się zaraz po koncercie
Libera i długo jeszcze towarzyszyła uczestnikom dyskoteki,
która kończyła tegoroczne Szczytnickie Lato.
(Mariusz
Janiak)
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MUZYCZNA NIEDZIELA W STAWIE
16 września 2018 r. w Stawie odbył się I Gminny
Festiwal Orkiestr Dętych, w którym zagrały: Orkiestra Dęta ze
Stawu, Orkiestra Dęta OSP w Godzieszach Wielkich oraz
Orkiestra Dęta OSP w Iwanowicach z zespołem tanecznym
Iskierki. Inicjatorami i pomysłodawcami tej imprezy byli pan
Jan Cichy i pan Zbigniew Solarek.

Muzyczne popisy rozpoczął uroczysty przemarsz orkiestr
ulicami Stawu w kierunku głównego miejsca koncertu placu
przed remizą. Orkiestry wspólnie zagrały 3 utwory. Później
każda z orkiestr dała około 30 minutowy koncert. Całość
zakończyło wspólne wykonanie kilku utworów przez wszystkie
orkiestry.
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do kalendarza imprez kulturalnych
(Orkiestra Dęta w Stawie)

Gminy

Szczytniki.

OPOWIADANIE O PRZERWANYCH PLANACH
A więc wojna. Poruszyła się w pokoju firanka na wietrze.
Potem jeszcze raz i następny. Powiew wiatru szedł od okna.
Tak cicho i ładgodnie. Było spokojnie na zewnątrz. Kobieta
w pokoju siedziała na szezlongu i czytała „Pana Tadeusza".
Była bardzo zaczytana, lektura bowiem podobała się jej.
Popijała przy tym herbatę z konfiturą. Radio było włączone.
Grała muzyka. Nagle wzmógł się wiatr i firanka podniosła się.
Kobieta zerknęła zza książki. Zadziałało to na jej zmysł
wzroku. Na zmysł smaku działała herbata. A na zmysł słuchu
zadziałał spiker w radio, który przerwał audycję słowami:" –
A więc wojna! Z dniem dzisiejszym wszystkie zagadnienia
schodzą na plan dalszy". - Jak to na plan dalszy? - kobieta
rzekła sama do siebie. Przecież jest tyle ważnych rzeczy,
choćby to, że książki nie doczytała do końca i nie wypiła
herbaty z pyszną konfiturą. Jak to tak. Tak po prostu? Wojna?
Nie! Ona się na to nie zgadza i wraca do lektury! "Tymczasem,
przenoś moją duszę utęsknioną Do tych pagórków leśnych, do
tych łąk zielonych". Przenoś. Przenoś. Przenoś. Jak najdalej od
tego, co od dziś się dziać przez najbliższe lata będzie. A będzie
wiele. Swoista odyseja ludzka, ludzkich wydarzeń. Chaos
i spustoszenie. Więc czas chyba zmienić lekturę. Trzeba na te
czasy sięgnąć po Homera. Bo tak każą. A więc kobieta
wyrusza swym statkiem, by stawić czoła wojennej zawierusze.
Będzie się działo przez te parę lat. A więc odliczmy: 3... 2...1 Start! "A więc wojna!" Płyńmy. (Monika Borkowska)

KĄCIK CZYTELNICZY
„Narodziny Niepodległej Polski Lata
1918-1926” – praca zbiorowa

Zebrana licznie publiczność świetnie bawiła się w
to
niedzielne popołudnie. Poza ucztą muzyczną organizatorzy
przygotowali również ciepły i słodki posiłek dla wszystkich
zebranych.
Po zakończeniu występów muzycznych
przewodniczący
Rady Gminy Szczytniki
pan Bogdan
Augustyniak wręczył orkiestrom podziękowania i drobne
upominki ufundowane przez Wójta Gminy Szczytniki pana
Marka Albrechta.
Organizatorzy bardzo gorąco dziękują wszystkim,
którzy przyczynili się do zorganizowania festiwalu. Mamy
nadzieję, że Gminny Festiwal Orkiestr Dętych wejdzie na stałe

Przywykliśmy patrzeć na listopad 1918
roku jak na szczęśliwy finał trwającej
ponad 100 lat walki Polaków o wolność
i suwerenność.
A przecież
Drugą
Rzeczpospolitą czekał długotrwały proces
kształtowania niepodległego państwa.
Niniejszy album pokazuje nie tylko
szczęśliwe, przełomowe dla naszej niepodległości wydarzenia,
ale i opowiada o codziennych trudach podejmowanych
w latach 1918-1926.
„Kobieta, którą pokochał Marszałek.
Opowieść o Oli Piłsudskiej” – Katarzyna
Droga
W 1901 roku dziewiętnastoletnia Ola
Szczerbińska
przyjeżdża
z
Suwałk
do Warszawy.
Marzy
o
zdobyciu
wykształcenia i o wolnej Polsce.
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W czasach, kiedy uważano, że jedynym zadaniem kobiet jest
dobrze wyjść za mąż i wychować dzieci, ona przemyca dynamit
w gorsecie i rewolwery w fałdach spódnicy, organizuje siatkę
wywiadowczyń i walczy z bronią w ręku. Podczas prezentacji
składu broni, wśród mauzerów i browningów poznaje
Piłsudskiego, legendę walki o wolność Polski, bohatera… oraz
męża
innej
kobiety.
Mimo
przeszkód
stanie u jego boku, stawi czoła konwenansom epoki
i wyzwaniom historii, co zawiedzie ją do Belwederu i uczyni
pierwszą damą II RP. Co takiego miała w sobie Ola, że Piłsudski
obdarzył ją wielkim uczuciem i uczynił partnerką nie tylko
w życiu, ale też w walce o wolność? … (Małgorzata Majas)

POLSKA DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI
CZ.3, POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
Latem 1914 roku na kontynencie europejskim
przemówiły armaty. Zmobilizowano milionowe armie, które
ruszyły na front. Wszyscy mieli nadzieję, że wojna potrwa co
najwyżej kilka miesięcy. Z optymizmem i śpiewem na ustach
żołnierze ruszali na bitewne pola. Wtedy jeszcze nikt nie
przypuszczał, że rozpoczynający się konflikt będzie zgoła inny
od wszystkich wojen jakie do tej pory znała ludzkość. Armie
uzbrojone przez nowoczesny przemysł w nowatorskie środki
walki siały spustoszenie w szeregach przeciwnika. Wojna,
która maiła być krótka i łatwa przekształciła się
w wyniszczający, czteroletni konflikt, który przez potomnych
nazwany zostanie I wojną światową. Nikt nie przypuszczał
wówczas, że wojna diametralnie przeobrazi polityczną mapę
Europy.
Dla Narodu Polskiego I wojna światowa była pod
wieloma względami wydarzeniem dramatycznym. Jako
poddani trzech państw zaborczych byliśmy wcielani do armii
niemieckiej, austro- węgierskiej i rosyjskiej i nieraz zdarzało
się, że Polacy w obcych mundurach stali po przeciwnych
stronach frontu. Poza tym na ziemiach polskich przebiegał
front wschodni, rozdzielający walczące armie rosyjską oraz
niemiecką i austro- węgierską.
Przyczyniło się to do
ogromnych strat materialnych i śmierci kilku milionów
naszych rodaków. Synonimem wojennego spustoszenia ziem
polskich jest do dnia dzisiejszego zburzenie Kalisza przez
Prusaków w 1914 roku.
Polscy działacze niepodległościowi nie zamierzali
przyglądać się biernie wielkiej wojnie. Józef Piłsudski uważał,
że w konflikcie należy poprzeć Państwa Centralne. Nie wierzył
w możliwość współpracy z Rosją. Dlatego jeszcze przed
wybuchem konfliktu w Galicji tworzono za zgodą Austriaków
polskie organizacje paramilitarne. W 1914 roku na front
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ruszyła pierwsza kompania kadrowa, a wkrótce sformowano
trzy Brygady Legionów Polskich walczących przeciwko Rosji.
Inną koncepcję reprezentował Roman Dmowski.
Polityk związany z Narodową Demokracją uważał, że
największym zagrożeniem dla szeroko rozumianej Polskości są
Niemcy. Dowodził ponadto, że łatwiej będzie uzyskać jakąś
formę niepodległości od Rosji, borykającej się własnymi
trudnościami wewnętrznymi. Dlatego u boku Rosji Komitet
Narodowy Polski (na czele którego stał R. Dmowski) sformował
Legion Puławski, przekształcony następnie w Brygadę
Strzelców Polskich. Polskie formacje wojskowe powstały
również we Francji (bajończycy, Błękitna Armia gen. Józefa
Hallera)
zasilane
szerokim
strumieniem
Polaków
przebywających na emigracji.
„Sprawa Polska” uległa umiędzynarodowieniu pod
koniec 1916 roku. Spowodowane to było ogromnymi stratami
ludzkimi (tylko w jednej bitwie pod Verdun na froncie
zachodnim zginęło niemal 700 tysięcy żołnierzy!) i chęcią
wcielenia do wojska młodych Polaków. Mocarstwa zaborcze
wydawały odezwy roztaczające różne formy autonomii lub
ograniczonej niepodległości. W styczniu 1918 roku prezydent
USA Thomas Woodrow Wilson wygłosił 14- punktowe orędzie,
którego 13 punkt zapowiadał stworzenie niepodległego
państwa polskiego z dostępem do morza. Nie byłoby to
pewnie możliwe gdyby nie dyplomatyczna ofensywa Ignacego
Paderewskiego (wybitnego polskiego pianisty) oraz
wspomnianego wcześniej Romana Dmowskiego.
W listopadzie 1918 roku było jasne, że Niemcy wojnę
przegrały. Państwo Austro- Węgierskie rozpadło się. Rosja
pogrążyła się w rewolucyjnym chaosie. Na ulicach polskich
miast rozpoczął się proces rozbrajania niemieckich żołnierzy.
Tak rodziła się niepodległość… 10 listopada do Warszawy
przybył zwolniony z niemieckiego więzienia Józef Piłsudski.
W następnym dniu przekazano mu władzę nad odradzającym
się wojskiem. W tym samym dniu Niemcy skapitulowały. 11
listopada 1918 roku Polska po 123 latach niewoli odzyskała
niepodległość.
Powstanie Wielkopolskie
Polska odrodzona w 1918 roku w zasadzie nie miała
wytyczonych granic. Poza kontrolą odradzających się władz
pozostawało Pomorze, Wielkopolska, Śląsk, Warmia i Mazury
oraz dawne Ziemie Wschodnie. Dla nas, mieszkańców
Wielkopolski kluczowym wydarzeniem, które zadecydowało
o przyłączeniu tego regionu do odrodzonego państwa
polskiego było powstanie wielkopolskie. Rozpoczęło się ono
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27 grudnia 1918 roku serią niemieckich prowokacji. Dzień
wcześniej do Poznania przyjechał Ignacy Jan Paderewski, który
w płomiennych słowach dziękował za ciepłe powitanie,
akcentował radość z odradzania się wolnej Ojczyzny
i nawoływał do braterstwa i zgody narodowej.
Jego
przemówienia słuchało w chłodny, zimowy dzień blisko 50
tysięcy poznaniaków. W przemówieniu polskiego męża stanu
nie było akcentów zagrzewających do walki. Okazało się
jednak impulsem do działania. Powstańcy bardzo szybko
opanowali Poznań. Na lotnisku w Ławicy, w ręce polskie
wpadły niemieckie samoloty, które stały się zalążkiem
rodzimego lotnictwa wojskowego. Pierwszym dowódcą zrywu
został major Stanisław Taczak. W styczniu władze powstańcze
wyznaczyły na wodza naczelnego powstania generała Józefa
Dowbora- Muśnickiego. W przeciągu kilku tygodni powstańcy
opanowali niemal całą Wielkopolskę za wyjątkiem jej
północnych i południowo- wschodnich obrzeży. Niestety
Niemcy, którzy uznali się za pokonanych na zachodzie nie
zamierzali oddawać bez walki wschodnich rubieży własnego
terytorium. Na front wielkopolski skierowane zostały
doborowe jednostki niemieckie. W wielu miejscach rozgorzały
krwawe starcia. Niektóre miejscowości przechodziły z rąk do
rąk. Na szczęście za sprawą akcji dyplomatycznej (m.in.
Romana Dmowskiego na konferencji pokojowej w Paryżu)
zwycięskie mocarstwa wymogły na władzach niemieckich
podpisanie rozejmu w Trewirze (16 lutego 1919 r.).
Zobowiązywał on Niemców do zaprzestania kroków
zaczepnych przeciw Polakom. Wytyczono linię demarkacyjną.
Wielkopolska- region, w którym zrodziła się polska
państwowość- powróciła do macierzy.
(Krzysztof
Pietrzykowski)

PRAWDZIWA ŻYCZLIWOŚĆ
W przedostatnim artykule zobaczyliśmy, że nasze Słowa
mają swoją wartość, mają ogromną moc. W ostatnim
natomiast, szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy wszystko, co
myślimy, co wiemy, co uważamy, co sądzimy, możemy
i powinniśmy mówić? Zastanawialiśmy się, czym jest wolność
słowa. Dzisiaj chcemy się zastanowić nad pewną cechą, której
brak często przejawia się właśnie w naszych słowach i tym co
mówimy. Tą cechą jest życzliwość. Na początek sięgnijmy do
Pisma Świętego. Św. Paweł życzliwość nazywa „owocem
ducha” obok miłości, radości, pokoju, wielkoduszności,
dobroci, wierności, ufności, łagodności i opanowania. W innym
miejscu św. Paweł pisze: „Miłość niech będzie bez obłudy!
Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! W miłości
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braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci
jedni drugich wyprzedzajcie!” (Rz 12, 9-10). Św. Paweł
w jakimś stopniu łączy życzliwość z miłością. Mówi, że miłość
przejawia się w życzliwości. Jest to pewnie podstawowe
stwierdzenie. Kto ma w sobie miłość, mniej lub bardziej, ale
jednak będzie życzliwy. Kto nie ma w sobie miłości, to
niestety... Czym więc jest ta życzliwość i w czym się przejawia?
Życzliwość kojarzy się najczęściej z byciem miłym. Jakieś
drobne gesty, uprzejmość, serdeczność, okazywane najczęściej
spontanicznie i dobrowolnie. Są to jednak tylko zewnętrzne
przejawy życzliwości, oczywiście bardzo ważne, ale jednak
tylko przejawy, a nie sama istota. Często przecież ktoś może
być zewnętrznie życzliwy, ale tylko dlatego, że ma w tym
konkretny cel, a wewnątrz z życzliwością nie ma to nic
wspólnego. Życzliwość to chyba jednak coś więcej niż bycie
miłym. To wewnętrzna postawa, życiowe nastawienie.
Życzliwość cechuje ludzi, którym zależy na dobru innych,
a nie na dobru, które od innych mogą uzyskać. Wyróżniają się
oni dobrą wolą i gotowością niesienia pomocy. Z radością
dbają o potrzeby innych ludzi. To dla nich zupełnie naturalna
postawa. Tyle o życzliwość, ale skąd ta życzliwość się bierze?
Jak to bywa prawie ze wszystkim, co dotyczy wychowania,
życzliwość bierze się, lub nie, z domu. Rodzinne doświadczenie
ma ogromny wpływ na to, czy w dorosłym życiu będziemy
praktykować życzliwość. Niektórzy mieli więcej szczęścia i od
małego wzrastali w ciepłej i serdecznej atmosferze. Tacy
życzliwość mają we krwi, i bardzo często, ich dzieci także. Inni
mogli niestety mieć mniej szczęścia, i tej życzliwości zaznać
mniej. Może jej miejsce częściej zajmowała sprawiedliwość –
po równo dzielimy obowiązki, jak ty zrobisz coś dla mnie, to ja
dla ciebie, dzisiaj twoja kolej itd. Dla tych osób życzliwość
będzie pewną lekcją do nadrobienia, co jak najbardziej jest
możliwe. Początki na pewno będą się wydawać trudne, ale
z biegiem czasu okaże się, że dawne nawyki zniknęły,
ustępując miejsca nowym nawykom.
Bycie życzliwym trzeba zdecydowanie zacząć od bycia
życzliwym wobec siebie samego. Nie chodzi tu o żaden
egoizm, bo tak możemy to odebrać. Warto przypomnieć stare,
ale bardzo mądre powiedzenie, że z pustego i Salomon nie
naleje. Skoro nie jestem życzliwy wobec siebie, trudniej mi
o życzliwość wobec innych. Ciągłe niezadowolenie z siebie
i własnych
poczynań,
będzie
skutkowało
frustracją
i zgorzknieniem, a takie nastawienie nie pomoże być
życzliwym dla innych. Od czego więc zacząć praktykowanie
życzliwości? Od dobrych życzeń i dobrego słowa dla siebie
nawzajem. A przecież słowo ma moc! Gdy czujemy niepokój,
życzmy sobie spokoju, w chorobie – zdrowia, w bólu – sił,
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w rozpaczy – nadziei. Przed wyjściem z domu życzmy np.
naszym dzieciom dobrego dnia, dobrej zabawy przed
spotkaniem z przyjaciółmi, dobrego wspólnego czasu. Niech te
życzenia staną się najzwyklejszą, najprostszą, a przez to
najpiękniejszą modlitwą. Dobre myśli i dobre słowa
wpływają na budowanie życzliwej atmosfery i nasze
patrzenia na świat. Gdy będziemy je siali w sobie i w innych,
na pewno wydadzą owoce.
(Ks. Jędrzej Zaczyk)

NAUCZANIE JANA PAWŁA II
W CYTATACH
„Ogromnie pouczające powinno stać się niepokojące
stwierdzenie dotyczące okresu najnowszego: obok nędzy
niedorozwoju, której nie można tolerować, stoimy w obliczu
pewnego „nadrozwoju”, który także jest niedopuszczalny,
bowiem tak samo jak niedorozwój sprzeciwia się on dobru
i prawdziwemu szczęściu.
Nadrozwój, polegający na
nadmiernej rozporządzalności wszelkiego typu dobrami
materialnymi na korzyść niektórych warstw społecznych,
łatwo przemienia ludzi w niewolników posiadania
i natychmiastowego zadowolenia, niewidzącego innego
horyzontu, jak tylko mnożenie dóbr już posiadanych lub stałe
zastępowanie ich innymi, jeszcze doskonalszymi. Jest to tak
zwana cywilizacja spożycia lub konsumizmu, który niesie ze
sobą tyle odpadków i rzeczy do wyrzucenia. Na kryzys
cywilizacji trzeba odpowiedzieć cywilizacją miłości.” (JP II)

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
GMINNE ZAWODY SPORTOWO- POŻARNICZE
23 drużyny OSP, w tym 9 żeńskich wzięło udział
w Gminnych Zawodach Sportowo- Pożarniczych jakie odbyły
się w miejscowości Szczytniki w niedzielę 15 lipca 2018 r.
Zawody wg regulaminu CTIF wygrały drużyny z OSP
Szczytniki w kat. do lat 16. OSP Staw powtórzyła wygraną
z ubiegłego roku i była najlepsza wśród dorosłych
drużyn w grupie „A” męskiej, a w żeńskiej grupie „C” OSP
Szczytniki. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP
Szczytniki będzie reprezentowała gminę na zawodach
powiatowych
w
bieżącym
roku.
Gminne zawody pożarnicze w Szczytnikach uroczyście
otworzył Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht- „życzę
sportowej atmosfery i bezpiecznych zawodów”- mówił do
kilkuset strażaków, którzy walczyli o miano najlepszych
drużyn w czterech kategoriach wiekowych. W zawodach
wzięły udział reprezentacje ochotników z Kuczewoli,
Iwanowic, Szczytnik, Sobiesęk Trzecich, Stawu, Mroczek
Wielkich,
Marcjanowa,
Radliczyc
i Krowicy
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Zawodniej. Najbardziej wyszkolona to jednostka OSP
Szczytniki, które wystawiła najwięcej drużyn. Natomiast
wyróżnienie pucharem Przewodniczącego Rady Gminy
Szczytniki za najlepsze wyszkolenie bojowe otrzymała drużyna
męska dorosłych z OSP Staw. Wręczenia dokonał Bogdan
Augustyniak- Przewodniczący Rady Gminy. W ceremonii
wręczenia nagród brał również udział Komendant Gminny
Ochotniczych Straży Pożarnych w Szczytnikach druh Jerzy
Majas,
który
wraz
z
Wójtem
Gminy
Markiem Albrechtem wręczyli
medale
i puchary
dla
najlepszych drużyn oraz pamiątkowe dyplomy dla pozostałych
drużyn. Dla najmłodszego zawodnika z OSP Marcjanów
startującego w zawodach pożarniczych wręczył nagrodę druh
Benedykt Owczarek- Radny Rady Powiatu Kaliskiego.
Zawody
zorganizowane
były
w
prawidłowy
sposób i odbyły się w miłej, a przede wszystkim sportowej
atmosferze. Dzięki sprawnie działającej komisji sędziowskiej
z gminy Stawiszyn oraz prowadzącym druhem konferansjerem
Jerzym Majasem – podsumował sędzia główny zawodów st.
kpt. Mirosław Bryła z Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Kaliszu. Pogoda sprzyjała rozgrywkom strażackim.
Na koniec spotkania drużyna męska dorosłych z OSP
Kuczewola wykonała pokaz bojówki na nowej motopompie
Tochatsu. Impreza zorganizowana była przez Ochotniczą Straż
Pożarną w Sobiesękach Trzecich przy współudziale Zarządu
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szczytnikach na
boisku przy strażnicy OSP Szczytniki zgromadziła setki
mieszkańców
i
sympatyków
pożarnictwa.
(Anna Stasiak sekretarz Oddziału Gminnego Związku OSP
w Szczytnikach)

LETNI TURNIEJ W PIŁKĘ NOŻNĄ
DRUŻYN OSP
W sobotę 1 września na „orliku” w Szczytnikach odbył
się „Letni Turniej w Piłkę Nożną Drużyn OSP Gminy Szczytniki”.
Do rywalizacji o Puchar Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka
Albrechta stanęło 6 drużyn reprezentujących straże ze:
Szczytnik, Iwanowic, Mroczek Wielkich, Krowicy Zawodniej,
Kuczewoli i Radliczyc. Drużyny zostały rozlosowane na dwie
grupy. Mecze w grupach odbywały się system każdy z każdym.
Następnie drużyny, które zajęły dwa pierwsze miejsca
w grupach rozegrały mecze półfinałowe (pierwsza drużyna
z grupy A z drugą z grupy B i na odwrót). Przegrane drużyny
rozegrały mecz o miejsca 3-4 a zwycięzcy zmierzyli się
w finale. Drużyny z trzecich miejsc w grupach zagrały o miejsca
5-6. Mecze trwały 10 minut, a na boisku równocześnie mogło
występować sześciu zawodników w każdej drużynie. Zmiany
odbywały się systemem hokejowym.
Zwyciężyła drużyna ze Szczytnik, drugie miejsce zajęła
drużyna z Kuczewoli, a trzecie miejsce drużyna z Mroczek
Wielkich. Na czwartym miejscu uplasowała się drużyna
z Krowicy Zawodniej, następnie drużyna z Radliczyc i drużyna
z Iwanowic. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Celer
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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Jonatan z Kuczewoli - zdobywca 11 goli. Sędzią głównym był
Sławomir Farbicki. Sekretariat zawodów profesjonalnie
prowadziła Aleksandra Skowrońska.
Na szczególne
podkreślenie zasługuje fakt, że w drużynie z Iwanowic
występowała Aleksandra Gibus, jedyna dziewczyna biorąca
udział w turnieju. Najstarszymi zawodnikami byli Lech Pluta
z Radliczyc (55 lata) oraz Piotr Figiel z Kuczewoli (53 lata).
Sponsorami nagród byli: Pan Marek Albrecht – Wójt Gminy
Szczytniki, Arkadiusz Jakubek oraz Zbigniew Banasiewicz i Jerzy
Majas. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Szczytnikach. (Jerzy Majas)

OŚWIATA

KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA
NAJMŁODSZYCH
W dniu 18 maja w Zespole Szkół w Iwanowicach odbył się XIV
Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas 1-3. Celem głównym
konkursu było wyłonienie „Małego Mistrza Ortografii” wśród
uczniów klas młodszych w Gminie Szczytniki, a także
motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad
kształceniem umiejętności poprawnego posługiwania się
językiem ojczystym, rozbudzanie czujności ortograficznej oraz
integracja uczniów z terenu gminy. Zadaniem uczestników
było rozwiązanie testu ortograficznego, na który złożyły się
zagadki, rebusy, krótkie dyktanda, plątaninki i krzyżówki. Za
poprawnie rozwiązany test można było uzyskać 86 punktów.
Małym Mistrzem Ortografii została uczennica ZS
w Szczytnikach – Gabriela Kopacka. Drugie miejsce zajął uczeń
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ZS w Stawie - Stanisław Ostrowski, a miejsce trzecie uczeń ZS
w Radliczycach – Wojciech Ekiert. (Arlena Krzywoźniak)

DZIEŃ STRAŻAKA W SZKOLE FILIALNEJ
W SOBIESĘKACH DRUGICH
Dnia 30 maja br. w Szkole Filialnej w Sobiesękach Drugich
odbył się Dzień Strażaka. Z tej okazji dzieci odwiedzili
strażacy z OSP w Sobiesękach Drugich: naczelnik – Pan
Marian Celer, dowódca – Pan Mateusz Celer, sekretarz – Pan
Karol Zimny oraz mechanik – Pan Andrzej Tylski. Celem
spotkania było pogłębienie wiedzy przedszkolaków na temat
trudnego i odpowiedzialnego zawodu strażaka.

Na początku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego ,,Strażak i jego praca”. Laureatami zostali: Alan
Glapa, Krzysztof Zimny i Wojciech Staszak. Prace plastyczne
wszystkich dzieci były wyjątkowe i zostały nagrodzone
pucharami
zwycięstwa.
Dzieci
uczestniczyły
w sprawnościowych zabawach sportowych - przeciąganie liny,
skoki w workach itp. Przedszkolaki mogły obejrzeć strażackie
wozy oraz sprzęt strażacki. Z zaciekawieniem oglądali węże,
prądownice i inne elementy wyposażenia wozów. Wielką
frajdą dla naszych przedszkolaków okazała się ,,bitwa wodna”.
Strażacy zadbali również o słodki poczęstunek dla
najmłodszych w postaci cukierków, lizaków i soków
owocowych. To spotkanie z pewnością na długo pozostanie
w pamięci dzieci. Być może niektóre z nich w przyszłości
zasilą strażackie szeregi, by nieść pomoc innym ludziom.
(Magdalena Owczarek)

---------------------------------------------------------------------------
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WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY
O WIELKOPOLSCE
Zmagania uczestników Wojewódzkiego Konkursu
Wiedzy o Wielkopolsce trwały od listopada do czerwca roku
szkolnego 2017/18. Organizatorem przedsięwzięcia
jest
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. W XXII
edycji tego konkursu laureatami konkursu powiatowego zostali
uczniowie: Oliwia Szczot, Wiktoria Michalska, Kacper
Kaczmarek
i
Jakub
Jakubowski. Do etapu
rejonowego przystąpiły:
Wiktoria
Michalska
i Oliwia
Szczot.
Finalistką,
a później
laureatką
II miejsca
wojewódzkiego
etapu
Konkursu
Wiedzy
o Wielkopolsce została
uczennica
klasy
IV
Szkoły
Podstawowej
w Iwanowicach – Oliwia
Szczot.
Oliwia
w kolejnych
etapach
konkursu
musiała
wykazać się ogromną
wiedzą z zakresu historii,
kultury
i przyrody
naszego
regionu.
Niezliczone
godziny
poświęcone na naukę obszernych treści materiału oraz
wsparcie rodziców dziewczynki pozwoliły jej na odniesienie
znaczącego sukcesu. Uroczyste podsumowanie konkursu
i wręczenie nagród dla laureatów odbyło się 20 czerwca 2018 r.
(Renata Janicka- Szcześniak)

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA
W RADLICZYCACH
Zespół Szkół w Radliczycach w roku szkolnym 2017/18
przystąpił do projektu unijnego ,,Koder Junior Szkoła
Mistrzów Programowania”. Projekt jest realizowany w klasach
edukacji wczesnoszkolnej, a jego partnerami są – Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Poznańskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe.
W ramach projektu, podczas ferii zimowych, nauczyciele
edukacji wczesnoszkolnej zostali przeszkoleni we wdrażaniu
innowacyjnych
metod
kształtowania
kompetencji
programowania oraz rozwijania kompetencji cyfrowych
w klasach 1-3, a od marca 2018 r. realizują z uczniami 15
zajęć z programowania. Uczniowie klas I, II i III mają więc
możliwość uczestniczenia w ciekawych i atrakcyjnych
zajęciach pozalekcyjnych.
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Projekt wdraża elementy nauki programowania do edukacji
wczesnoszkolnej. Jest realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w działaniu
3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.
Działanie zostało zaplanowane przez Ministerstwo Cyfryzacji
oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jego celem jest
przygotowanie szkół do wdrażania nauki programowania do
podstawy programowej.

Elementy
programowania
realizowane
w
edukacji
wczesnoszkolnej (w ramach projektu) rozumiane są jako
wsparcie procesów poznawczych wspierające
logiczne myślenie,dotrzeganie zależności
przyczynowoskutkowych
czy
poszukiwanie
alternatywnych,
także nietypowych
rozwiązań
problemów. Nauka
programowania nie
jest na tym etapie
tożsama z zajęciami
typowo
komputerowymi
i nauką
języka
programowania,
a raczej
z poznawaniem
podstaw
programowania poprzez zabawę. Szkoła została wyposażona
w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne (tablety, klocki,
gry). Uwieńczenie Projektu to udział w zajęciach
wyjazdowych, w innowacyjnym Laboratorium Szkoły
Przyszłości EduLab, stworzonym przez Poznańskie Centrum
Superkomputerowo- Sieciowe. (Nadia Grabowska, Grażyna
Olejnik, Beata Piasecka)
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GOŚCIE Z FRANCJI W MARCHWACZU
13 czerwca 2018 roku przebywali w Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Marchwaczu były prefekt parafii Rajsko, ksiądz
Paweł Nasiadek oraz przedstawiciel lokalnego samorządu
francuskiego - mer gminy, w której obecnie polski kapłan pełni
posługę proboszczowską.
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Maksymilian Barczewski uczeń Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu, rozwijający swoją sportową pasję w Kaliskim
Towarzystwie Wioślarskim, zajął trzecie miejsce podczas
wielkopolskich
kajakowych
regat
Błyskawica
Open
rozegranych 8 września w Rokietnicy. W kategorii K-2 500
metrów młodzików, razem z Samborem Szpilą uznali wyższość
zaledwie dwóch osad. Gratulujemy tym bardziej, że nie jest to
pierwszy sukces utalentowanego zawodnika z Marchwacza.
Życzymy dalszych sukcesów! (Krzysztof Pietrzykowski)

OTWARCIE PODWÓRKA TALENTÓW NIVEA
W IWANOWICACH

Przybyli goście obejrzeli szkołę (w sposób szczególny nowo
wybudowaną salę gimnastyczną)
oraz uczestniczyli
w spotkaniu z uczniami i nauczycielami, w trakcie którego
doszło do ciekawej wymiany doświadczeń i refleksji na temat
obu krajów. Aktywną rolę w panelu odegrali uczniowie, którzy
dopytywali o kształt francuskiego systemu edukacyjnego,
nauczane przedmioty czy chociażby organizację roku
szkolnego. Spotkanie było również okazją do wymiany
podstawowych kompetencji językowych w formie zwrotów
grzecznościowych (wzajemne nauczanie). W czasie spotkania
nie zabrakło akcentów związanych z relacjami polskofrancuskimi w wymiarze historycznym (Henryk Walezy,
Napoleon Bonaparte), poruszono kwestie
edukacji
europejskiej, a także wymieniono doświadczenia związane
z wartościami, wokół których toczy się życie
obu
społeczeństw. (Krzysztof Pietrzykowski)

PODZIĘKOWANIE ZA DARY
DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Dyrektor oraz przedszkolaki wraz z wychowawczyniami
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu składają
serdeczne podziękowanie absolwentce naszej szkoły Darii
Świć z Mężem za przekazanie wspaniałych upominków
i materiałów papierniczych dla naszego przedszkola. Niech
uśmiech uradowanych dzieci dopełni nasze skromne
podziękowanie i pozostanie na zawsze w miłych
wspomnieniach.

SUKCES MŁODEGO KAJAKARZA

Dnia 8 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół w Iwanowicach
odbyła się uroczystość otwarcia Podwórka Talentów NIVEA.
Była ona zwieńczeniem trudów, jakie musieli wspólnie
pokonać mieszkańcy Iwanowic i okolic, którym zależało na
dobru dzieci i młodzieży. O powstanie miejsca zabaw dla
dzieci od początku zabiegał Wójt gminy Szczytniki pan Marek
Albrecht. To między innymi z jego inicjatywy Zespół Szkół
w Iwanowicach zgłosił swój akces do akcji ogłoszonej przez
spółkę Nivea na Podwórko Talentów Nivea.

Uroczystość zaszczycili następujący goście: Wójt gminy
Szczytniki pan Marek Albrecht, Ks. Kanonik, proboszcz parafii
pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwanowicach Paweł
Jabłoński, radni gminy Szczytniki, przedstawiciel nadleśnictwa
Kalisz pan Zbigniew Garncarek, dyrektor Zespołu Szkół
w Radliczycach pani Bogusława Domagała, dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Szczytnikach pani Małgorzata Majas,
kierownik referatu administracyjno- gospodarczego Pani
Grażyna Kuchnicka, były dyrektor tutejszej szkoły pani Zofia
Wojtczak oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy. Na
uroczystość przybyli również rodzice uczniów i społeczność
lokalna. Uczniowie naszej szkoły rozpoczęli uroczystość
piosenką „Wiara czyni cuda", czym chcieli zaznaczyć, że wiara
w zwycięstwo
towarzyszyła przez cały czas zmagań
i w konsekwencji doprowadziła do zwycięstwa. Następnie
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przypomnieli film odzwierciedlający zdolności i talentów
uczniów, który wraz z piosenką był pierwszym etapem
konkursu. Po przemówieniu pani dyrektor głos zabrał Wójt
gminy Szczytniki Marek Albrecht, który od początku zabiegał
o zgłoszenie przez Zespół Szkół w Iwanowicach akcesu do
akcji ogłoszonej przez spółkę Nivea na Podwórko Talentów
Nivea. W dalszej części spotkania uczniowie zaprezentowali
swoje talenty. Wystąpiły m. in. Iskierki, działające przy OSP
w Iwanowicach, które przedstawiły trzy układy taneczne.
Ponadto zebrani mogli wysłuchać pięknych recytacji
i piosenek. Na zakończenie swojego występu uczniowie
zaprezentowali piosenkę przygotowaną specjalnie na tę
uroczystość. Pani dyrektor wraz z samorządem uczniowskim
podziękowała przyjaciołom szkoły, którzy oddali dla
wspólnego dobra swój czas, serdeczność, zaangażowanie. Po
zakończeniu części artystycznej Iskierki przeprowadziły orszak
na Podwórko Talentów NIVEA. Tam nastąpiło uroczyste
przecięcie wstęgi, po czym proboszcz parafii pw. św.
Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwanowicach Paweł Jabłoński
poświęcił miejsce zabaw dla dzieci i młodzieży, które nie tylko
rozwinie dziecięce talenty, ale pozwoli również na częstsze,
wspólne spędzanie czasu rodziców i dzieci.
Podwórko
talentów Nivea jest doskonałą inicjatywą łączącą zabawę
i edukację, dzięki czemu dzieci uczą się bez wysiłku,
z radością odkrywając świat i jego tajemnice, rozwijając nie
tylko swoje kompetencje, ale i możliwości, talenty,
zainteresowania i pasje. Łatwiej jest je zachęcić do nauki,
odkrywania świata i jego tajemnic. Po poświęceniu placu
zabaw rozpoczęła się zabawa dla dzieci, które przy dźwiękach
muzyki rozwijały swoje wszelakie talenty na placu zabaw
ufundowanym przez firmę Nivea, a sprawiało im to mnóstwo
radości i zadowolenia. (Jolanta Leszka)

OGÓLNOPOLSKIE WAŻENIE TORNISTRÓW
SZKOLNYCH
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło 1 października
2018 r. Ogólnopolskim Dniem Tornistra.
Na dzień 1 października Minister Edukacji Narodowej Anna
Zalewska zapowiedziała ogólnopolskie ważenie tornistrów
szkolnych. W gminie Szczytniki taka akcja miała miejsce
w Zespole Szkół w Iwanowicach. Pani dyrektor Janina
Nowak powitała serdecznie przybyłych gości: panią Marlenę
Maląg - wicewojewodę wielkopolskiego, panią Violettę
Słupianek – dyrektora delegatury w Kaliszu Kuratorium
Oświaty w Poznaniu, panią Annę Napierałę
pełniącą
obowiązki Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kaliszu, panią Małgorzatę Zapałę – kierownika sekcji
Higieny Dzieci i Młodzieży Państwowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Kaliszu, panią Natalię Langę – starszego
asystenta Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, Pana Piotrka
Trybka- doradcę wicewojewody, pana Marka Albrechta- Wójta
Gminy Szczytniki.
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Następnie na Sali gimnastycznej wszystkim uczniom zważono
plecaki. Wyniki badania posłużą do podjęcia kroków w celu
zminimalizowania obciążenia tornistrów naszych uczniów.
(dyrektor
szkoły Janina
Nowak,
Jolanta
Leszka)

GRATULACJE DLA WICEMISTRZA ŚWIATA
W KICKBOXINGU
Uczeń Zespołu Szkół w Iwanowicach Sebastian Kusz wziął
udział w Mistrzostwach Świata Juniorów i Kadetów
w Kickboxingu, które odbyły się we włoskiej miejscowości
Lido di Jesolo. Nasz dzielny sportowiec zdobył brązowy
medal w formule Kick- light oraz srebrny medal w formule
Light- contact (został wicemistrzem świata!). Przy okazji
ważenia tornistrów w dniu 1 października - Norbertowi
wielkiego sukcesu pogratulowali: pani Marlena Malągwicewojewoda wielkopolski, pani Violetta Słupianek- dyrektor
delegatury w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu, pan
Marek Albrecht- wójt gminy Szczytniki oraz pani Janina
Nowak- dyrektor Zespołu Szkół w Iwanowicach. My również
dołączamy się do gratulacji i życzymy dalszych sukcesów!!!
Dziękujemy za wspaniałą promocję gminy, powiatu,
województwa i kraju… (Jolanta Leszka)
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ZAPROSZENIE NA GMINNE OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI I WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
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W BIEŻĄCYM WYDANIU GAZETKI GMINNEJ
MOŻNA PRZECZYTAĆ O NASTĘPUJĄCYCH
SPRAWACH I WYDARZENIACH
SPRAWY GMINNE str. 2













Kalendarium Wójta Gminy Szczytniki
Podziękowanie Wójta dla mieszkańców
Jednogłośne absolutorium dla Wójta
Budowa brakujących sal gimnastycznych
w gminie zakończona
Kolejne środki na przebudowę dróg lokalnych
w Gminie Szczytniki
Stypendia dla uczniów
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w Gminie
Szczytniki
Spotkanie z sołtysami Gminy Szczytniki
Dzień Ziemi w Mroczkach Wielkich
Podziękowanie od sołtysa Gorzuch
Modernizacja strażnicy OSP w Główczynie
Dotacja dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości

WYDARZENIA str. 15








Wspólne śpiewanie Roty w Kaliszu
Festyn rodzinny w Krowicy Pustej
Konkurs kulinarny
Dożynki Gminno- Parafialne w Gminie Szczytniki
Wystąpienie Wójta podczas Dożynek GminnoParafialnych
Przedstawiciele Gminy Szczytniki na Dożynkach
Jasnogórskich
Uczczenie kolejnej Rocznicy Powstania
Polskiego Państwa Podziemnego

KULTURA I HISTORIA str. 21








Szczytnickie Lato
Muzyczna niedziela w Stawie
Opowiadanie o przerwanych planach
Kącik czytelniczy
Polska droga do Niepodległości cz.3. Powstanie
Wielkopolskie
Prawdziwa życzliwość
Nauczanie Jana Pawła II w cytatach

ZAWODY SPORTOWO- POŻARNICZE str. 26



Gminne zawody sportowo- pożarnicze
Letni Turniej w Piłkę Nożną drużyn OSP

OŚWIATA str. 27











Konkurs ortograficzny dla najmłodszych
Dzień Strażaka w Szkole Filialnej w Sobiesękach
Drugich
Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce
Szkoła Mistrzów Programowania w Radliczycach
Goście z Francji w Marchwaczu
Sukces młodego kajakarza
Otwarcie Podwórka Talentów Nivea w Iwanowicach
Ogólnopolskie ważenie tornistrów szkolnych
Gratulacje dla wicemistrza świata w kickboxingu
Zaproszenie na Gminne Obchody 100. Rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez Polskę i Wybuchu
Powstania Wielkopolskiego

INFORMACJE NA GMINNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ S Ą
PRZYJMOWANE PRZEZ SE KRETARIAT
URZĘDU GMINY W SZCZYTNIKACH

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 Zespołów Szkół oraz Pracowników
Urzędu Gminy Szczytniki, za co serdecznie im dziękujemy.
Przekazujemy także wyrazy podziękowania dla Wszystkich,
którzy nadesłali teksty do bieżącego wydania gazetki gminnej.
Wszelkie uwagi 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.

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA DOTYCHCZASOWĄ WSPÓŁPRACĘ!
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