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ŻYCZENIA WAKACYJNE
Z okazji zbliżających się wakacji i letniego sezonu urlopowego życzę naszym
Uczniom i Przedszkolakom, Mieszkańcom, Pracownikom i Przyjaciołom Gminy
Szczytniki miłego wypoczynku w gronie rodziny i przyjaciół, w otoczeniu pięknej
polskiej przyrody, pachnącej lasem, łanami zbóż i aromatem kwiatów; a także
czerpania radości z czasu poświęconego na swoje pasjonujące zainteresowania
i życiowe refleksje, które dodają siły i pomagają sprostać obowiązkom
i kolejnym wyzwaniom.
Wójt Marek Albrecht wraz z Sekretarzem Dariuszem Wawrzyniakiem,
Przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Augustyniakiem i Radnymi Gminy Szczytniki

www.szczytnikigok.pl

WYNIKI WYBORÓW
DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO
Stosunkowo wysoka frekwencja
i zdecydowane zwycięstwo Prawa
i Sprawiedliwości - tak w skrócie
można
skomentować
wyniki
wyborów do PE w Gminie
Szczytniki.
Czytaj s. 9

UROCZYSTOŚĆ
WRĘCZENIA ODZNACZEŃ
PAŃSTWOWYCH
Długoletnia służba w administracji
samorządowej została dostrzeżona
i doceniona - pracownicy UG
w Szczytnikach odznaczeni Złotym
Medalem za Długoletnią Służbę.

Czytaj s. 7

NOWA KAPLICZKA
W MIEJSCOWOŚCI LIPKA
Od stuleci są wpisane w polski
krajobraz. W miejscowości Lipka,
wysiłkiem wielu ludzi powstała
nowa przydrożna kapliczka.
Czytaj s. 8

PROSIMY O MATERIAŁY DO GMINNEJ PUBLIKACJI PATRIOTYCZNEJ
BOHATEROWIE GMINY SZCZYTNIKI W WALCE O WOLNOŚĆ POLSKI
Szanowni Państwo! Bohaterstwo osób biorących udział w wojnie obronnej 1939 r., a także osób walczących o wolność Polski w innym czasie
oraz tych, którzy zginęli śmiercią męczeńską za Ojczyznę zasługuje na upamiętnienie. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą
o pomoc w powstaniu gminnej publikacji patriotycznej (w formie albumu), aby uczcić pamięć wszystkich bohaterów – zarówno znanych jak
i dotąd nieznanych - związanych z Gminą Szczytniki. Honorowy Patronat na akcją objął: Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht. Każda
osoba, która prześle odpowiednie informacje, otrzyma bezpłatnie jeden egzemplarz opublikowanego albumu.
Bardzo prosimy o przesyłanie do dnia 15 sierpnia 2019 r.
1/ informacji na temat osób z terenu Gminy Szczytniki, które brały udział w kampanii wrześniowej 1939 r. (zdjęcie, krótka nota biograficzna,
zasługi) na adres mailowy bohaterwojnyobronnej39@gmail.com z podaniem autora przesłanej informacji (osoba odpowiedzialna
za zebrane materiały – Krzysztof Pietrzykowski);
2/ informacji na temat osób z terenu Gminy Szczytniki, które walczyły o wolność Polski w innym czasie lub zginęły śmiercią męczeńską za
Ojczyznę (zdjęcie, krótka nota biograficzna, zasługi) na adres mailowy bohatergminy@gmail.com z podaniem autora przesłanej informacji
(osoba odpowiedzialna za zebrane materiały – Honorata Szymańska). Z wielkim podziękowaniem Redakcja „Wiadomości Szczytnickich”
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SPRAWY GMINNE
KALENDARIUM WÓJTA
1. W dniu 28.03. podpisałem umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego na wykonanie przebudowy dwóch dróg –
w mc. Kościany – Lipka i mc. Daniel, koszt zadania 499.001,12 zł, termin wykonania koniec lipca 2019 r.

2. W dniu 09.04. podpisałem umowę z V-ce Marszałkiem Krzysztofem Grabowskim na dofinansowanie przebudowy drogi
3.
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dojazdowej do pól w mc. Krzywda z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, kwota dofinansowania 144 tys. zł.
W dniu 09.04. brałem udział w konferencji „Biznes, Samorząd, Rozwój Regionalny” Banku Gospodarstwa Krajowego
z udziałem p. Andżeliki Możdżanowskiej – sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
W dniu 12.04. podpisałem umowę na „Rewitalizację centrum miejscowości Staw wraz z oświetleniem” z firmą Tech-Fen
Grzegorz Osiewała z Gostyczyny, koszt zadania 192 tys. zł, termin wykonania 30 sierpnia 2019 r. Zadanie uzyskało
dofinansowanie unijne z Lokalnej Grupy Działania „Długosz Królewski” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
W dniu 12.04. złożyłem wniosek zbiorczy Gminy Szczytniki do Wojewody Wielkopolskiego o wsparcie finansowe w 2019 r.
dla szkół na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2020 „AKTYWNA
TABLICA”. Maksymalna kwota wsparcia finansowego dla każdej szkoły, zgodnie z regulacjami prawnymi, to 14.000,00 zł,
przy wkładzie własnym 3.500,00 zł. Ogółem dla wszystkich pięciu szkół podstawowych (Iwanowice, Marchwacz, Radliczyce,
Staw i Szczytniki) wnioskowana kwota o dofinansowanie wyniosła 70 tys. zł przy zapewnieniu wkładu własnego 17,5 tys. zł.
Warunkiem wystąpienia o dofinansowanie musiał być dostęp do Internetu na poziomie co najmniej 30 MB/s. Otrzymałem
informację potwierdzającą, że nasz wniosek zbiorczy został rozpatrzony pozytywnie.
W dniu 25.04. złożyłem wniosek zbiorczy Gminy Szczytniki do Wojewody Wielkopolskiego o udzielenie wsparcia
finansowego w 2019 r. dla szkół na doposażenie lub poprawę standardu pomieszczenia przeznaczonego do spożywania
posiłków w szkole, w której funkcjonuje wyłącznie jadalnia oraz na zorganizowanie nowej stołówki szkolnej w ramach
wieloletniego rządowego programu „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019-2023 – Realizacja Modułu 3.
Wnioskowana kwota dotycząca czterech szkół (Iwanowice, Radliczyce, Staw i Szczytniki) to 133.123,94 zł. Całkowity koszt –
167.065,00 zł; wkład własny min. 20 % - 33.941,06 zł.
W dniu 23.04. br. Gmina otrzymała pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, dotyczące
przekazania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenia płatności na kwotę 383 006,00 zł na realizację
operacji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek – Pośrednik oraz wyposażenie SUW w Szczytnikach i Mroczkach
Wielkich. Zadanie zostało wykonane w czerwcu 2018 r.
Złożyłem wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa ciągu dróg gminnych:
nr 675703P (Grab – Marchwacz) oraz nr 675535P (Krowica Zawodnia – Kolonia Marchwacz – Trzęsów) ze środków Funduszu
Dróg Samorządowych. Wnioskowana kwota dotacji: 2 442 773,00 zł, wkład własny: 1 628 516,55 zł.
W dniu 24.04. br. została podpisana umowa z firmą DROMAX na remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej,
masą asfaltową na gorąco z obcięciem krawędzi i posmarowaniem emulsją oraz posypaniem miałem kamiennym lub
drobnym grysem (obcięcie krawędzi było stosowane przy grubości asfaltu ok. 3 cm, w przypadku dziur głębokich zastosować
2
kruszywo uzupełniające o frakcji 0,33-0,63 z ubijaniem). Koszt: 98,00 zł/m plus podatek VAT. Prace zostały zakończone.
W dniu 30.04. br. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. dokonała odbioru prac polegających na wykonaniu oświetlenia
drogowego w miejscowości Krowica. Wykonawcą prac była firma ELMONT s.c. z Michałowa Drugiego. Koszt: 60.024,00 zł
z podatkiem VAT.
W miesiącu kwietniu Urząd Gminy w Szczytnikach przekazał do Starostwa Powiatowego 32 wnioski mieszkańców
gminy na zadanie pn. „Odbiór, pakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest”. Łączna ilość
wnioskowanego do unieszkodliwienia azbestu wyniosła: 82,330 Mg.
W dniu 21.05. br. podpisałem umowę na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły na potrzeby
publicznego przedszkola w Radliczycach, koszt zadania 192 tys. zł, termin wykonania 31 październik 2019 r.
W dniu 21.05. br. ukazała się informacja Ministerstwa Sportu i Turystyki, że Gmina Szczytniki otrzymała dotację w kwocie
31 tys. zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Radliczycach.
Wskaźnik odzysku frakcji segregowanej z odpadów komunalnych w miesiącu marcu wyniósł 33,68%, upust jaki
otrzymaliśmy to 42 zł na tonie, wskaźnik wzrósł od lutego o 4,35 punkty procentowe, niestety wzrosła ilość śmieci do 113
ton, czyli o 28 ton; w miesiącu kwietniu wyniósł 30,29%, upust jaki otrzymaliśmy to 42 zł na tonie, poziom segregacji spadł
od marca o 3,39 punkty procentowe, ilość śmieci spadła do 86 ton.
GOPS wypłacił świadczenia i podjął następujące działania :
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zasiłki stałe
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20.03.2019 r. do 07.05.2019 r.
56 122,86
47

Zasiłki okresowe

14 197,50
18

Zasiłki celowe

30 125,53
66

Świadczenia rodzinne

518 370,69
606

Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego

26 300,00

Świadczenie

1 040 200,10

500+

645

Dodatki mieszkaniowe

1812,07

25

7
Dodatek energetyczny

50,46
3

KDR

33

WKR

5

FEAD

3 3302,42 kg

Pomoc żywnościową z programu „FEAD” otrzymało 356 osób. Z programu ,,Posiłek w szkole i w domu” korzysta łącznie 167
uczniów, w tym 14 uczniów korzysta z posiłku w szkołach poza terenem naszej gminy. W okresie od 20.03.2019 r. do
07.05.2019 r. pracownicy socjalni przeprowadzili 104 wywiady środowiskowe w zakresie pomocy materialnej oraz odwiedzili 26
środowisk w zakresie pracy socjalnej. Asystent Rodziny współpracuje z 10 rodzinami i w w/w okresie był 41 razy u rodzin.
16. W okresie od 19.03.2019 r. do 20.05.2019 r. wydałem następujące Zarządzenia:
1.
Zarządzenie nr 13 zmieniające zarządzenie w sprawie: Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych
zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Szczytnikach,
2.
Zarządzenie nr 12 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 rok,
3.
Zarządzenie nr 11 w sprawie: założeń do opracowania Arkuszy organizacji pracy zespołów szkół prowadzonych
przez gminę Szczytniki za rok szkolny 2019/2020.
Wszystkie zarządzenia znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szczytniki.
17. W kwietniu została przeprowadzona przez ZNP akcja strajkowa, którą poparły w referendum strajkowym cztery gminne
Zespoły Szkół: w Iwanowicach, Radliczycach, Stawie i Szczytnikach. Egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty
we wszystkich gminnych szkołach odbył się bez zakłóceń.
18. Szkoła w Marchwaczu pozyskała środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach finansowania kształcenia
ustawicznego pracowników w kwocie 10.800 zł. Dzięki pozyskanym środkom w kwietniu zostało zorganizowane szkolenie
(z udziałem własnym szkoły 2700 zł) w zakresie wykorzystania w nauczaniu systemów interaktywnych i multimedialnych oraz
oprogramowań interaktywnych w oparciu o interaktywne monitory dotykowe i zestawy interaktywne, w którym
uczestniczyli nauczyciele Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu.
19. W gminnych placówkach oświatowych zostało uroczyście uczczone święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

FORUM PYTAŃ DO WÓJTA
1) Czy uważa Pan, że strajk w szkole jest właściwą metodą rozwiązywania konfliktów?
- Każdy ma prawo do strajku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednakże nie jestem zwolennikiem strajku nauczycieli
w szkołach, ponieważ może to zakłócać realizację podstawy programowej; powoduje niepewność uczniów, czy będą mogli
3
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uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych lub przystąpić do egzaminów w ustalonych terminach; wywołuje niepokój rodziców
o bezpieczeństwo i obawy dotyczące opieki nad dziećmi w tym czasie. Uważam, że lepiej wziąć pod uwagę inne formy protestu,
jeśli oczywiście wysuwane żądania są uzasadnione. W naszej gminie akcję strajkową w kwietniu podjęły cztery szkoły, jednak
na szczęście we wszystkich pięciu zespołach szkół egzaminy zarówno gimnazjalne jak i ósmoklasisty przebiegły bez zakłóceń,
za co jestem naprawdę wdzięczny. Rozumiem, że wykonywanie zawodu nauczyciela w obecnych czasach staje się coraz
trudniejsze; rozumiem, że nauczyciele oczekują szacunku ze strony otoczenia – i całkowicie się pod tym podpisuję; lecz nie mogę
popierać akcji strajkowej w szkołach, ponieważ niezasłużone koszty tej decyzji ponoszą wówczas także uczniowie.
2) Jakie działania podejmuje gmina, aby poprawić infrastrukturę drogową w naszej gminie?
- Na terenie gminy od wielu lat sukcesywnie podejmowane są działania w celu poprawy stanu dróg. Obecnie 80% dróg
gminnych ma utwardzoną nawierzchnię asfaltową. Jednak musimy podejmować również działania zmierzające do wzrostu
nakładów na modernizację starych nawierzchni asfaltowych i poszerzenia dróg ze zwiększonym natężeniem ruchu. Ilość
realizowanych inwestycji drogowych uzależniona jest od wysokości otrzymanych środków zewnętrznych, gdyż są one bardzo
kosztowne i gminy po prostu nie stać na to, aby wykonywać je wyłącznie we własnym zakresie. Już od wielu lat staramy się, i to
ze skutkiem pozytywnym, o pozyskiwanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Funduszu Przebudowy Dróg
Lokalnych czy z Programu Rozwoju Regionów. Nasze starania są podejmowane systematycznie i będą oczywiście
kontynuowane.

SESJE RADY GMINY SZCZYTNIKI
W dniu 21 marca 2019 roku odbyła się VI Sesja Rady
Gminy Szczytniki. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Pan
Bogdan Augustyniak. Poinformował, że głosowania jawne
będą odbywały się za pomocą urządzenia umożliwiającego
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań
radnych, imienne wykazy głosowań radnych będą
upubliczniane. Obrady Rady Gminy są transmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
oraz podlegają upublicznieniu w BIP Gminy Szczytniki
(https://www.youtube.com/watch?v=dhx0HXjOpEs)
Rada
zapoznała się z informacją o pracy Wójta w okresie
międzysesyjnym, zapoznawała się interpelacjami, zapytaniami
radnych oraz odpowiedziami udzielanymi przez Pana Wójta
lub Sekretarza Gminy. W sesji udział wzięło 15 radnych.
Przedmiotem obrad było miedzy innymi rozpatrzenie
projektów stanowisk, uchwał, głosowania, podjęcie uchwał:

sprawa była omawiana na posiedzeniach Komisji i zostały
wypracowane projekty stanowiska Rady, zwrócił się
o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków, otworzył
dyskusję. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad projektem stanowiska w powyższej sprawie,
w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Stanowisko
(głosowało 15 radnych).

- w sprawie stanowiska do projektów ustaw o ochronie
zwierząt oraz niektórych innych ustaw;Przewodniczący Rady
poinformował, że projekty przedmiotowych ustaw były
omawiane na posiedzeniach Komisji i zostały wypracowane
projekty stanowiska Rady,
zwrócił się
o zgłaszanie
ewentualnych uwag i wniosków, otworzył dyskusję.
Po zamknięciu dyskusji
Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad projektem stanowiska w powyższej sprawie,
w wyniku którego Rada większością głosów
podjęła
Stanowisko (głosowało 15 radnych, za - 13, przeciw – 1 –
radny T. Buchwald, wstrzymało się -1 –Przewodniczący RG
B. Augustyniak).

- w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Szczytniki w 2019 roku; Przewodniczący Rady
zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków
w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył
dyskusję. Wobec braku uwag i propozycji Przewodniczący
Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały
w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr VI / 31 / 2019 (głosowało 15 radnych).

- w sprawie stanowiska na temat oczekiwań rolników
względem pszczelarzy oraz pszczelarzy względem rolników,
jak również działań jakie należy podjąć w celu eliminacji
sytuacji konfliktowych pomiędzy wzajemnie uzupełniającymi
się grupami rolników; Przewodniczący Rady poinformował, że

- w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych
uwag i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały
i otworzył dyskusję. Wobec braku
uwag i propozycji
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI / 30 / 2019 (głosowało 15
radnych).

- w sprawie zmian budżetowych; Przewodniczący Rady
zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków
w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył
dyskusję. Wobec braku uwag i propozycji Przewodniczący
Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały
w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr VI / 32 / 2019 (głosowało 15 radnych).
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
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Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych
uwag i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały
i otworzył dyskusję. Wobec braku
uwag i propozycji
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI / 33 / 2019 (głosowało
15 radnych).

oraz podlegają upublicznieniu w BIP Gminy Szczytniki
(https://www.youtube.com/watch?v=dhx0HXjOpEs).
Rada
zapoznała się z informacją o pracy Wójta w okresie
międzysesyjnym, informacją Przewodniczących Komisji
o pracach Komisji. W sesji udział wzięło 15 radnych.
Przedmiotem obrad było między innymi rozpatrzenie
projektów stanowisk, uchwał, głosowania, podjęcie uchwał:

- w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu
państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku
Gospodarstwa
Krajowego
na
realizację
operacji:
Rewitalizacja
centrum
miejscowości
Staw
wraz
z oświetleniem,,.; Przewodniczący Rady
zwrócił się
o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie
projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec
braku uwag i propozycji Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie,
w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI
/ 34 / 2019 (głosowało 15 radnych).

- rozpatrzenie projektów stanowisk, uchwał, głosowania,
podjęcie uchwał:

- w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku
Gospodarstwa Krajowego na realizację operacji: Rozwój
infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Szczytniki
poprzez przebudowę, nadbudowę istniejącego budynku
świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Stawie wraz
z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej wokół świetlicy
wiejskiej; Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie
ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu
przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec braku
uwag i propozycji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie
nad projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku
którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI / 35 / 2019
(głosowało 15 radnych).
- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy na 2020 rok środków stanowiących
fundusz sołecki; Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie
ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu
przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Po dyskusji
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada
większością głosów podjęła Uchwałę Nr VI / 36 / 2019
(głosowało 15 radnych, za – 12, przeciw – 2 (T. Buchwald,
P. Zimny) wstrzymało się – 1 (W. Wróbel).
W dniu 9 maja 2019 roku odbyła się VII Sesja Rady Gminy
Szczytniki. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Pan Bogdan
Augustyniak. Poinformował, że głosowania jawne będą
odbywały się za pomocą urządzenia umożliwiającego
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań
radnych, imienne wykazy głosowań radnych będą
upubliczniane. Obrady Rady Gminy są transmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

a) dotyczącej stanowiska Rady Gminy Szczytniki w sprawie
sprzeciwu wobec ideologii LGBT i gender;
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt Stanowiska
radni otrzymali w materiałach na sesję, zwrócił się
o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków, otworzył
dyskusję. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad projektem Stanowiska w powyższej sprawie,
w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Stanowisko
(głosowało 15 radnych).
b) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczytniki oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
od dnia 1 września 2019 roku; Przewodniczący Rady zwrócił
się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie
projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec
braku uwag i propozycji Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie,
w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VII /
37 / 2019 (głosowało 15 radnych).
c) w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Szczytniki na lata 2014-2020;
Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych
uwag i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały
i otworzył dyskusję. Wobec braku
uwag i propozycji
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VII / 38 / 2019 (głosowało
15 radnych).
d) w sprawie zmian budżetowych; Przewodniczący Rady
zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków
w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył
dyskusję. Wobec braku uwag i propozycji Przewodniczący
Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały
w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr VI / 39 / 2019 (głosowało 15 radnych).
e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
Przewodniczący Rady poinformował, że wprowadzone zmiany
do budżetu nie skutkują potrzebą zmiany WPF i sprawa
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podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
finansowej stała się bezprzedmiotową.
- omówienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Szczytnikach za 2018 rok; Do
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Szczytnikach za 2018 rok Rada nie zgłosiła uwag.
- informacja o przebiegu zebrań wiejskich w sprawie
przeprowadzenia
wyboru sołtysów
i rad sołeckich
w związku z upływem kadencji; Inspektor Urzędu Gminy Pan
Mirosław Kowalski poinformował, że w okresie od 15 do 31
marca
br.
we
wszystkich
sołectwach
zgodnie
z harmonogramem odbyły się Zebrania Wiejskie w sprawie
wyboru sołtysów i rad sołeckich w związku z upływem
kadencji. W czterech sołectwach nastąpiły zmiany: w Krowicy
Pustej na sołtysa wybrano Pana Damiana Domagałę,
w Krowicy Zawodniej Pana Marka Sucheckiego, w Kuczewoli
Panią Joannę Szczęsną i w Stawie Panią Ilonę Antonowicz.
W pozostałych 27 sołectwach na kolejną kadencję 2019-2025
zostali wybrani dotychczasowi sołtysi. Frekwencja na
zebraniach wyniosła od 2,3% do 56,04 %, większość zebrań
odbyła się w drugim terminie.
- informacja w sprawie złożonych przez radnych oświadczeń
majątkowych; Przewodniczący Rady poinformował, że
wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe za 2018 rok
w terminie ustawowym.
W dniu 20 maja 2019 roku odbyła się VIII Sesja Rady Gminy
Szczytniki, sesja została zwołana na wniosek Wójta zgodnie
z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Pan Bogdan
Augustyniak. Poinformował, że głosowania jawne będą
odbywały się za pomocą urządzenia umożliwiającego
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań
radnych, imienne wykazy głosowań radnych będą
upubliczniane. Obrady Rady Gminy są transmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
oraz podlegają upublicznieniu w BIP Gminy Szczytniki
(https://www.youtube.com/watch?v=_Y3-GSNosbI). W sesji
udział wzięło 15 radnych. Przedmiotem obrad było między
innymi rozpatrzenie projektów stanowisk, uchwał, głosowania,
podjęcie uchwał:
- rozpatrzenie projektów uchwał, głosowania, podjęcie
uchwał:

2019-06-06

a) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kaliskiemu na realizację zadania
,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 4617 P na odcinku Koźminek – Cieszyków;
Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt
uchwały w powyższej sprawie i zwrócił się o zgłaszanie uwag
i propozycji. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Wobec
braku uwag i propozycji Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie,
w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VIII
/ 40 / 2019 (głosowało 15 radnych).
b) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kaliskiemu na realizację zadania ,,Budowa dróg dla
rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi
/parkingów
P&R
i
B&R,
samoobsługowymi
stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną
infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi
powiatowej 4617 P na odcinku Szczytniki – Cieszyków;
Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt
uchwały w powyższej sprawie i zwrócił się o zgłaszanie uwag
i propozycji. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Wobec
braku uwag i propozycji Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie,
w wyniku którego Rada jednogłośnie głosów podjęła Uchwałę
Nr VIII / 41 / 2019 (głosowało 15 radnych).
c) w sprawie zmian budżetowych; Skarbnik Gminy Pani
Małgorzata Bloch
omówiła projekt uchwały w powyższej
sprawie i zwróciła się o zgłaszanie uwag i propozycji.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Po zamknięciu
dyskusji
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad
projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VIII / 42 / 2019
(głosowało 15 radnych).
d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła projekt
uchwały w powyższej sprawie i zwróciła się o zgłaszanie uwag
i propozycji. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Wobec
braku uwag i propozycji Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie,
w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VIII
/ 43 / 2019 (głosowało 15 radnych). /Opracowano na
podstawie projektów protokołów z sesji, podjętych przez
Radę Gminy uchwał - Mirosław Kowalski/
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STANOWISKO RADY GMINY SZCZYTNIKI W SPRAWIE SPRZECIWU WOBEC IDEOLOGII
LGBT I GENDER

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ODZNACZEŃ
PAŃSTWOWYCH
W dniu 29 kwietnia 2019 r. w sali Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się uroczyste spotkanie,
w trakcie którego wręczono zasłużonym Wielkopolanom
odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród odznaczanych osób
wyróżnionych zostało także trzech pracowników Urzędu
Gminy w Szczytnikach, którzy otrzymali Złote Medale za
Długoletnią Służbę. Z wnioskiem o nadanie odznaczeń dla
tych pracowników wystąpił Wójt Gminy Szczytniki Marek
Albrecht. Zgodnie z procedurą wnioski te zostały złożone do
Wojewody Wielkopolskiego. W imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej
odznaczenia
wręczyła

Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska. Podczas
uroczystości Wicewojewoda pogratulowała przyznanych
medali i życzyła dalszych sukcesów zawodowych oraz
osobistych. Medale za Długoletnią Służbę przyznawane są
jako nagroda za pracę w służbie państwowej. Nagrodzeni to
pracownicy z ponad 30- letnim stażem pracy, dla których
Urząd Gminy był jedynym miejscem zatrudnienia.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
31 października 2018 r. Złotym Medalem za Długoletnią
Służbę odznaczeni zostali następujący pracownicy Urzędu
Gminy w Szczytnikach:



Pani Elżbieta Biernat – Kierownik Referatu
Infrastruktury i Ochrony Środowiska;
Pani Anna Stasiak – Inspektor ds. ewidencji ludności
i dowodów osobistych, obecnie emerytowany
pracownik;
7
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Pani Danuta Śniegula – Inspektor ds. ewidencji
działalności gospodarczej, handlu i zezwoleń –
obecnie emerytowany pracownik.

Medal za Długoletnią Służbę to polskie odznaczenie cywilne
z okresu II Rzeczypospolitej, ustanowione w 1938 r.,
a przywrócone w 2007 r. Przyznawany jest przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej jako nagroda za wzorowe,
wyjątkowo
sumienne
wykonywanie
obowiązków
wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwu.
(Grażyna Kuchnicka)

NOWA KAPLICZKA W MIEJSCOWOŚCI LIPKA
W dniu 3 maja br., w miejscowości Lipka, w obecności
księży: księdza Prałata Mariana Niemiera oraz księdza
Wikariusza Bogdana Reczka oraz licznie przybyłych
Mieszkańców, poświęcono nową przydrożną kapliczkę.

2019-06-06
Spychała. To właśnie On, zgodnie z tym, że dotychczasowa
kapliczka zawsze swoje miejsce miała na drzewie, wymyślił
akacjowy postument sprawiający wrażenie drzewa. Na akacji
wisi odwzorowana przez pomysłodawcę kapliczka z dębu.
Akację oplata piękny, metalowy bluszcz – także autorstwa
Pana Spychały. W kapliczce został umieszczony obrazek
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Powstała ona dzięki Darczyńcom oraz osobom
zaangażowanym w pracę przy wykonaniu nowej kapliczki.
Szczególne podziękowania kieruje do:









Poprzednia kapliczka od lat wisiała na drzewie, ale upływ
czasu sprawił, że lada moment z kapliczki zostałyby tylko
cienkie drzazgi. Powstała ona bowiem na początku XX wieku.
Kapliczka była wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków,
dlatego też została przekazana do kościoła parafialnego
w Stawie, gdzie zostanie, w miarę możliwości, zabezpieczona.
Nowa kapliczka powstała za sprawą datków mieszkańców
Lipki. Głównym pomysłodawcą i wykonawcą drewnianej
części jest Radny Sołectwa Kościany-Lipka Pan Dariusz

Pana Dariusza Spychały – za pomysł i ogrom
bezinteresownych prac;
Pana Stanisława Błaszkowiaka - za udostępnienie
terenu;
Pana Radosława Nawrockiego – za przekazanie
akacji na postument kapliczki;
Pana Zbigniewa Helmana - za prace koparką przy
porządkowaniu terenu
oraz za dębową część kapliczki;
Pana Henryka Mocnego – za bezpłatne przekazanie
kostki brukowej
wraz z obrzeżem oraz za piasek do podsypki;
Pana Grzegorza Ostrowskiego – za transport
kostki;
Pana Piotra Magnusa oraz Pana Rafała
Kowalskiego – za poświęcony bezinteresownie czas
oraz duże zaangażowanie podczas wykonywanych
prac przy nowej kapliczce;
pobliskich Mieszkańców oraz każdego, kto oprócz
datków pieniężnych, swoją pracą przyczynił się
do powstania tej pięknej nowej Kapliczki.

Szanowni Państwo, słowo DZIĘKUJĘ nie wyraża w pełni
mojej wdzięczności za Wasze zaangażowanie. Życzę każdemu
Sołtysowi tak życzliwych i pomocnych Mieszkańców. Taka
pomoc i wsparcie jest motywacją do dalszego działania.
Jeszcze raz wszystkim Państwu BARDZO DZIĘKUJĘ!
(Sołtys Wsi Kościany – Lipka Donata Kowalska)
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOŚCI MARCJANÓW
W dniu 16 maja 2019 r. odebrano prace polegające na
Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcjanów.
Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo
Usługowo-Budowlane BUDMEX Aneta Wawrzyniak ul.
Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13/196, 62-800 Kalisz.
W ramach prac wykonano m.in. 3,252 km rurociągu
grawitacyjnego, 2,042 km rurociągu tłocznego, 5 szt.
przepompowni ścieków. Zadanie stanowi II etap operacji pn.
„Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie
Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej
Guzdek – Pośrednik, wyposażenie stacji uzdatniania wody
w Szczytnikach i Mroczkach Wielkich oraz budowę kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Marcjanów”. Operacja została
zrealizowana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Wartość
robót budowlano-montażowych wyniosła 2 187 215,16 zł.
Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej,
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wynosi
1 121 977 zł tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych. (G. Sowa)

228. ROCZNICA UCHWALENIA
KONSTYTUCJI 3 MAJA
W szkołach i innych środowiskach na terenie gminy
Szczytniki w różnorodny sposób uczczono 228. rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 maja. Pamięć o tym niezwykłym
wydarzeniu z końca XVIII wieku wciąż warta jest
przypomnienia. Dokument ten próbował bowiem uzdrowić
szlacheckie państwo niszczone przez anarchię, paraliż władzy
i prywatę sporej części jego obywateli. Jak pisał wybitny
brytyjski historyk Norman Davies, ustawa zasadnicza roku
1791 była „pomnikiem wystawionym woli narodu życia
w niepodległym państwie”. Konstytucja wprowadzała
dziedziczną monarchię, ustanawiała nowoczesny, kolegialny
rząd, znosiła liberum veto oraz obiecywała wziąć pod opiekę
państwa włościan. Z pewnością warto pamiętać o wadze tego
epokowego wydarzenia sprzed ponad dwóch stuleci.
(Krzysztof Pietrzykowski)

WYNIKI WYBORÓW DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO W GMINIE SZCZYTNIKI
W Gminie Szczytniki liczba uprawnionych do
głosowania to 6259 osób. W wyborach do Parlamentu
Europejskiego w dniu 26 maja udział wzięło 2506
mieszkańców; z czego wynika, że frekwencja osiągnęła
poziom 40,04%. Największe poparcie w Gminie Szczytniki
otrzymali kandydaci KW Prawo i Sprawiedliwość – 71,23%.
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Pozostałe wyniki to: KKW Koalicja Europejska - 18,64%; KWW
KUKIZ’15 – 3,31%; KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy
Narodowcy – 3,15%; Komitet Wyborczy Wiosna Roberta
Biedronia – 2,23%; KKW Lewica Razem – 0,80%. (Honorata
Szymańska)

PROGRAM RZĄDOWY „AKTYWNA TABLICA”
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W dniu 12 kwietnia 2019 roku Gmina Szczytniki złożyła
wniosek zbiorczy do Wojewody Wielkopolskiego o wsparcie
finansowe w 2019 r. dla szkół naszej gminy na zakup pomocy
dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania
szkolnej
infrastruktury
oraz
kompetencji
uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 2017-2019 „AKTYWNA
TABLICA”.
Maksymalna kwota wsparcia finansowego dla szkoły to
kwota nie wyższa niż 14.000,00 zł przy wkładzie własnym
3.500,00 zł, czyli co najmniej 20 % kwoty kosztów realizacji
zadania objętego dofinansowaniem, odrębnie dla każdej ze
szkół. Wnioskowano razem na kwotę 70 tys. zł przy
zapewnieniu wkładu własnego ogółem 17,5 tys. zł.
Warunkiem wystąpienia o dofinansowanie musiał być dostęp
do Internetu na poziomie co najmniej 30 MB/s.
Wojewoda Wielkopolski zatwierdził listę 379 szkół
z województwa wielkopolskiego, które zakwalifikowały się
do objęcia wsparciem finansowym w 2019 roku. Wśród nich
są również wszystkie szkoły podstawowe z Gminy Szczytniki,
które otrzymają wsparcie finansowe po 14 000,00 zł: Szkoła
Podstawowa im. Ks. Augustyna Kordeckiego w Iwanowicach,
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Aleksandrzaka
w Marchwaczu, Szkoła Podstawowa w Radliczycach, Szkoła
Podstawowa w Stawie, Szkoła Podstawowa w Szczytnikach.
(opracowała: Grażyna Kuchnicka)

STOWARZYSZENIE KALISZ XXI ZAPRASZA
NA KOLONIE
KRUS DOPŁACA DO WYPOCZYNKU DZIECI

Podczas tegorocznych wakacji 150 dzieci i młodzieży
z południowej Wielkopolski będzie wypoczywało w górach
w Cichem koło Zakopanego oraz nad morzem w Smołdzińskim
Lesie na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.
Stowarzyszenie KALISZ XXI, które już po raz dwudziesty
pierwszy organizuje wypoczynek zaprasza dzieci płatników
KRUS do skorzystania z dofinansowania, które pozyskało
9
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z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia
Społecznego Rolników. Pomimo, iż
takie dofinansowanie przysługuje
dzieciom
osób
ubezpieczonych
w KRUS-ie już od kilkunastu lat, to
wiele rodzin nie wie o takiej
możliwości. Stowarzyszenie KALISZ XXI
aplikuje o pieniądze każdego roku
i zazwyczaj udaje się je nam pozyskać.
W tym roku także dzięki wsparciu
Funduszu możemy zorganizować
wypoczynek dla 150 osób – podkreśla
koordynator kolonii Żaneta Lasiecka –
Stodolna. W tym roku uczestnicy kolonii w Cichem zwiedzą
Zakopane, powędrują Doliną Kościeliską i szlakiem papieskim.
Dwa dni spędzą w Krakowie, gdzie będą zapoznawać się
z historią królewskiej stolicy i zwiedzać jej najważniejsze
zabytki. Dzieci przebywające w Smołdzińskim Lesie zwiedzą
Ustkę i Słupsk. Jak każdego roku nie zabraknie też pieszych
wycieczek na latarnię morską w Czołpinie, wydmy i ścieżkami
przyrodniczymi Słowińskiego Parku Narodowego. Kolonie to
przede wszystkim wypoczynek, ale także edukacja
przyrodnicza i historyczna, w formie, która jest przyswajalna
i przyjemna dla młodych ludzi. Mam nadzieję, że w tym roku
dopisze nam słoneczna pogoda, co pozwoli na korzystanie
z pięknej plaży w Czołpinie i szlaków wokół Zakopanego. Są
jeszcze wolne miejsca, dlatego serdecznie zapraszam –
zapewnia Żaneta Lasiecka – Stodolna. Bliższych informacji na
temat wypoczynku można uzyskać pod numerem telefonu
607 171 532. (przesłała - Żaneta Lasiecka – Stodolna)
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PÓŁFINAŁ MIĘDZYGMINNEGO FESTIWALU
PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ

Znamy już finalistów 19 Międzygminnego Festiwalu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej 2019. W sobotę 13 kwietnia
w półfinale, który odbył się w Szczytnikach wystąpiło 74
wykonawców z 84 zgłoszonych z 11 gmin powiatu kaliskiego.
Warto dodać, że w eliminacjach gminnych, które odbywały
się przez cały marzec, w sumie wystąpiło ponad 160
wykonawców
w
trzech
kategoriach
wiekowych.
Organizatorami Festiwalu są Gminne Ośrodki Kultury
w Szczytnikach i Opatówku przy współpracy Starostwa
Powiatowego w Kaliszu i gmin powiatu kaliskiego. Finał
festiwalu zaplanowano w GOK-u w Opatówku w niedzielę
28 kwietnia od godz. 15.00. Dwa dni wcześniej finaliści
spotkają się na specjalnych warsztatach wokalnych z jurorami
Erykiem Szolcem i Adamem Michalakiem w salach Wydziału
Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu.

WYDARZENIA
ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ
I KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
W Iwanowicach w kościele pw. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej
została
upamiętniona
z
udziałem
mieszkańców i samorządowców 79. rocznica zbrodni
katyńskiej, a także 9. rocznica katastrofy smoleńskiej. Mszę
św. w tej intencji odprawił Proboszcz miejscowej parafii Ks.
Kanonik Paweł Jabłoński. Po Mszy świętej uczestnicy, w tym
przedstawiciele samorządu gminnego - Przewodniczący Rady
Gminy Szczytniki Bogdan Augustyniak oraz radny Wiesław
Wróbel złożyli pod tablicą pamiątkową kwiaty oraz zapalili
symboliczne znicze. Obie rocznice nawiązują do niezwykle
tragicznych wydarzeń z dziejów naszej Ojczyzny i dlatego
powinnością każdego Polaka jest pamięć o tych, którzy zginęli
niewinnie w imię nieprzemijających wartości. (Bogdan
Augustyniak)

Wyniki przesłuchań półfinałowych
grupa I klasy I-III: Karolina Golińska z SP w Brzezinach,
Gabriela Księżak z SP w Koźminku, Nadia Marciniak z SP
w Kamieniu gmina Ceków,
Marianna Piątkowska z SP
w Zbiersku MiG Stawiszyn, Amelia Przybyszewska z ZS-P
w Kościelcu gmina Mycielin, Maja Śniegula z ZS w Szczytnikach
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grupa II klasy IV-VI: Cornelia Andrzejak z SP w Zbiersku MiG
Stawiszyn, Maja Kasprzak z SP w Koźminku, Aleksandra
Łańduch z ZS im. Jana Pawła II w Marchwaczu gmina
Szczytniki , Amelia Majdacka z SP w Strzałkowie gmina
Lisków, Rozalia Piątkowska z SP w Zbiersku MiG Stawiszyn,
Marta Shkirman -Zimny z ZS w Szczytnikach,
Alicja
Wróblewska z SP w Opatówku

Opatówek Paweł Bąkowski, Radni Powiatu Kaliskiego Alicja
Skrzybalska i Wincenty Nowak, Ewa Woźniak ze
Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko - Ostrowska, Arkadiusz
Jakubek właściciel firmy Piano Wera oraz rodzice
i opiekunowie uczestników.

grupa III klasy VII-VIII i gimnazjum: Kamila Chabierska z SP
w Kamieniu gmina Ceków,
Wiktoria Kiczman z SP
w Morawinie gmina Ceków,
Malwina Olszewska z SP
w Opatówku, Anna Shkirman - Zimny z ZS w Szczytnikach,
Paulina Wiertelak z ZS w Brzezinach, Martyna Wosiek z SP
w Opatówku, Antonina Woszczek z SP w Godzieszach Wielkich.
W półfinale wystąpiło 74 wykonawców z 84 zgłoszonych
z gmin powiatu kaliskiego; w eliminacjach gminnych w sumie
wystąpiło ponad 160 wykonawców. (Mariusz Janiak)

Kategoria wiekowa: klasy I-III: I miejsce Karolina Golińska
z SP w Brzezinach, II miejsce Marianna Piątkowska z SP
w Zbiersku MiG Stawiszyn, III miejsce Nadia Marciniak z SP
w Kamieniu gmina Ceków; wyróżnienia - Gabriela Księżak z SP
w Koźminku, Amelia Przybyszewska z ZS-P w Kościelcu gmina
Mycielin, Maja Śniegula z ZS w Szczytnikach.

FINAŁ XIX MIĘDZYGMINNEGO FESTIWALU
PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
W niedzielę 28 kwietnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Opatówku odbył się finał XIX Międzygminnego Festiwalu
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Tradycyjnie już
organizatorami Festiwalu były Gminne Ośrodki Kultury
w Opatówku i Szczytnikach przy współpracy Starostwa
Powiatowego i CKiS w Kaliszu. I etapem Festiwalu były
eliminacje gminne, które odbyły się w marcu we wszystkich
11 gminach powiatu. Wzięło w nich udział łącznie ponad 160
młodych wykonawców. Do półfinału, który odbył się
13 kwietnia w Szczytnikach zakwalifikowało się 84
uczestników, z których jury wyłoniło 20 finalistek, bowiem
w tym roku w finale zaśpiewały same dziewczyny, które po
raz ostatni oceniało jury w składzie: Eryk Szolc i Adam
Michalak – wykładowcy WPA UAM oraz Maria Pracowita –
reprezentująca głównego sponsora Festiwalu - Bank
Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej. Zmaganiom młodych wokalistów
przyglądali się Marzena Wodzińska Członek Zarządu
Województwa Wielkopolskiego, Starosta Kaliski Krzysztof
Nosal, Burmistrz Opatówka Sebastian Wardęcki, Wójt Gminy
Szczytniki Marek Albrecht, Przewodniczący Rady Gminy

Końcowe Wyniki Festiwalu:

Kategoria wiekowa: klasy IV-VI: I miejsce Rozalia Piątkowska
z SP w Zbiersku MiG Stawiszyn, II miejsce Alicja Wróblewska
z SP w Opatówku, III miejsce Cornelia Andrzejak z SP
w Zbiersku MiG Stawiszyn; wyróżnienia - Maja Kasprzak z SP
w Koźminku, Aleksandra Łańduch z ZS im. Jana Pawła II
w Marchwaczu gmina Szczytniki, Amelia Majdacka z SP
w Strzałkowie gmina Lisków, Marta Shkirman - Zimny z ZS
w Szczytnikach.
Kategoria wiekowa: klasy VII-VIII i gimnazjum: I miejsce
Anna Shkirman - Zimny z ZS w Szczytnikach, II miejsce
Martyna Wosiek z SP w Opatówku, III miejsce Antonina
Woszczek z SP w Godzieszach Wielkich, Malwina Olszewska
z SP w Opatówku; wyróżnienia: Paulina Wiertelak z ZS
w Brzezinach, Kamila Chabierska z SP w Kamieniu gmina
Ceków, Wiktoria Kiczman z SP w Morawinie gmina Ceków.
Szczególne
podziękowania
Organizatorzy
kierują
do sponsorów Festiwalu, którymi w tym roku byli: Bank
Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej, Restauracja Pałac Tłokinia, Colian
S.A., Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska,
Arkadiusz Jakubek Piano Wera, Crispy Natural, ASO
Opatówek, Hurtownia Rolno – Ogrodnicza Chojnacki.
(Mariusz Janiak)
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WYNIKI KONKURSU
WIELKOPOLSKI ROLNIK ROKU
W dniu 30 kwietnia podczas Sesji Rady Powiatu Kaliskiego
uhonorowano laureatów XVIII Edycji Konkursu „Wielkopolski
Rolnik Roku 2018". Państwo Barbara i Ryszard Kacperkiewicz
z Gminy Godziesze Wielkie zdobyli statuetkę Siewcy,
natomiast Państwo Elżbieta i Stanisław Błaszkowiak
z Gminy Szczytniki otrzymali nominację w tym prestiżowym
konkursie. Wyróżnionym pogratulowali:
Wicemarszałek
Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Starosta
Kaliski Krzysztof Nosal, Wicestarosta Kaliski Zbigniew
Słodowy, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam
Kłysz oraz Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej
Izby Rolniczej Mieczysław Łuczak. (Redakcja)
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wędkarstwa karpiowego”, pokaz żywych ryb w mega
akwarium, gry i niespodzianki dla dzieci. W trakcie
wydarzenia odbyły się Rodzinne Zawody Wędkarskie,
podczas których najlepsza drużyna złowiła ponad 36,7 kg ryb.
Restauracja „Złoty Karaś”, której właścicielem jest Stanisław
Błaszkowiak została w kwietniu br. przyjęta Uchwałą Zarządu
Powiatu Kaliskiego Nr 186/2019 do grona Członków Szlaku
Kulinarnego KALISKIE SMAKI. Szlak ten funkcjonuje od 2016
roku na ziemi kaliskiej, a jego celem jest promocja wyrobów
i przetworów żywnościowych, dań i potraw regionalnych
związanych z dziedzictwem kulinarnym regionu. Restauracja
„Złoty Karaś“ w swojej kulinarnej ofercie posiada wiele
atrakcyjnych dań, między innymi można tutaj skosztować:
aksamitną zupę z karpia, gotowanego karpia w białym sosie
koperkowym, wędzonego karpia z Lipki, pastę rybną
śniadaniową z wędzonych ryb słodkowodnych i wiele innych.
(Redakcja)

ZŁOTO DLA MAŻORETEK ORKIESTRY DĘTEJ
OSP IWANOWICE

PIKNIK „POZNAJ KARPIA NA NOWO” W LIPCE

W dniu 1 maja w gospodarstwie rybnym Stanisława
Błaszkowiaka , na terenie przy restauracji „Złoty Karaś”
w Lipce, odbył się piknik pod hasłem „Poznaj karpia na
nowo”, który został zorganizowany w ramach Kalendarza
Wydarzeń Powiatowych. Z tej okazji przygotowano szereg
atrakcji: pokaz wędzenia ryb na świeżym powietrzu, pokaz
przygotowania rozmaitych potraw rybnych na świeżym
powietrzu, warsztaty kulinarne „100 sposobów na
przyrządzenie karpia”,
warsztaty wędkarskie „Tajniki

Artystyczna wizytówka Gminy Szczytniki- Orkiestra Dęta OSP
Iwanowice pod batutą Marka Kubery oraz mażoretki pod
kierownictwem choreograficznym mgr Katarzyny Kubery
wystąpili w niedzielę 19 maja podczas 51. Festiwalu Orkiestr
Dętych w Sławnie w zachodniopomorskim. Tradycyjnie
festiwal rozpoczął się na Placu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego wspólnym wykonaniem przez 7 orkiestr dętych
„Sygnału Festiwalu Orkiestr Dętych w Sławnie” oraz Marszem
Triumfalnym Aida”. Następnie odbyła się konkurencja
mażorektek o nazwie „Show- Parada”. Celem tej konkurencji
było wyłonienie grupy mażoretek, która najlepiej
zaprezentuje się w dowolnym układzie tanecznym oraz
w czasie przemarszu orkiestr. Mażoretki z Iwanowic
przedstawiły układ taneczny do utworów „Cheap Thrills”,
„Rolling in the Deep” oraz „Shut up and Dance”. Jury
oceniało: wykonanie techniczne układów, opracowanie
choreograficzne, poziom, nowatorstwo i oryginalność,
wykorzystanie rekwizytu, ogólne wrażenie artystyczne, dobór
12
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i zróżnicowanie programu oraz udział orkiestry
przygrywającej na żywo. Mażoretki Orkiestry Dętej OSP
Iwanowice wywalczyły I miejsce i zdobyły złoty puchar! Po
konkurencji „Show Parada” orkiestry wykonały jeszcze jeden
wspólny utwór „Najtrudniejszy pierwszy krok”, a wszystkimi
orkiestrami dyrygował mgr Marek Kubera. Następnie wszyscy
przemaszerowali do sławieńskiego amfiteatru, gdzie odbyły
się prezentacje estradowe poszczególnych orkiestr. Orkiestra
z Iwanowic oraz mażoretki zdobyły szczególne uznanie wśród
sławieńskiej publiczności. Bardzo pozytywna atmosfera tego
festiwalu sprawia, że orkiestra chętnie wraca tam co roku,
a tym razem był to już 12 występ i orkiestra ma już w Sławnie
swoich fanów. Jak co roku udział w Festiwalu w Sławnie wiąże
się z kilkudniowym pobytem muzyków i tancerek
w nadmorskim Jarosławcu, gdzie doskonalą warsztat
muzyczny i taneczny. Pod podanym poniżej linkiem można
obejrzeć
przemarsz
orkiestry
podczas
festiwalu:
https://www.youtube.com/watch?v=3fGGEtJNvqE

Orkiestra Dęta OSP Iwanowice składa się z 36
muzyków. Obecnym kapelmistrzem jest mgr Marek Kuberawaltornista Filharmonii Kaliskiej. Opiekunem- prezesem
orkiestry jest Paweł Grabowski. Zespół mażoretek pod
kierownictwem mgr Katarzyny Kubery działa od 2012 roku,
składa się z 37 dziewcząt i podzielony jest na 3 grupy
wiekowe. Grupa najstarsza wiekowo liczy 10 dziewcząt,
średnia 17 i najmłodsza 10 dziewczynek. Podczas Show
Parady w Sławnie zaprezentowała się najstarsza i średnia
grupa oraz 2 mażoretki z najmłodszego składu, a były to 6,5letnie Joanna Michalska i Karolina Tylska. W trakcie koncertu
orkiestry w sławieńskim amfiteatrze do zespołu tanecznego
dołączyła również najmłodsza mażoretka 4-letnia Lena
Michalska. Popisowy występ mażoretek i Orkiestry Dętej OSP
Iwanowice zaplanowano podczas festynu z okazji Dnia
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Dziecka w dniu 2 czerwca w parku w Iwanowicach. (Anna
Tylska)

PRZEDSTAWICIELE GMINY SZCZYTNIKI NA
ZJEŹDZIE RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II
W CHEŁMCACH

W dniu 30 maja w Chełmcach, gmina Opatówek, odbył się
XVII Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II z udziałem Jego
Ekscelencji Ks. Biskupa Edwarda Janiaka. Na tę wyjątkową
uroczystość zaproszenie - od dyrektora szkoły w Chełmcach
Tomasza Mikuckiego i Burmistrza Opatówka Sebastiana
Wardęckiego - otrzymali również przedstawiciele szkół
w Iwanowicach i Marchwaczu, a także Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht. Terenowe władze gminne reprezentowali
podczas Zjazdu między innymi: Sekretarz Krzysztof Dziedzic
i Przewodniczący Rady Paweł Bąkowski; natomiast
parlamentarzystów: Piotr Kaleta i Jan Mosiński. Uroczystość
rozpoczęła się w miejscowym kościele Mszą św., a następnie
była kontynuowana na terenie szkoły. Uczestnicy podziwiali
oprawę artystyczną uroczystości, a także oprawę
organizacyjną i kulinarną. Wszystkie delegacje ze szkół
otrzymały okolicznościowe upominki oraz sadzonki drzew.
Reasumując,
najważniejsze
podczas
Zjazdu
było
przypomnienie słów naszego największego rodaka św. Jana
Pawła II, przypomnienie jego wartościowego nauczania,
którym powinniśmy żyć w pełni, a więc nigdy na niby!
(Honorata Szymańska)

HISTORIA I KULTURA
MARYJA NAJLEPSZĄ NAUCZYCIELKĄ
„Człowiek uczy się przez całe życie...” Rzeczywiście coś w tym
jest. Nie jest tak, że kończymy szkołę czy studia i jednocześnie
kończymy się uczyć, bo już wszystko wiemy. Właściwie wtedy
dopiero często się zaczyna widzieć, jak mało się jeszcze wie.
Więc to, że uczymy się całe życie to niewątpliwie prawda.
Jedyne co się zmienia, to osoby, które nas uczą – nauczyciele.
Najpierw są to rodzice, później razem z nimi (a nie zamiast) tę
13
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rolę pełnią nauczyciele w szkole, w przypadku studentów,
także profesorowie, szef w pracy, podwładni, osoby z którymi
przebywamy w pracy… wymieniać można by długo. Właściwie
każdy człowiek, którego spotykamy w życiu, ma jakiś wpływ
na nas, ogromny czy minimalny, ale ma. Więc każdy może być
dla nas w jakimś stopniu nauczycielem, a my dla każdego. Jest
jednak ktoś, kto chce nam towarzyszyć całe życie, cały czas
chce być przy nas. Cały czas chce nas uczyć, bo tak bardzo
pragnie naszego szczęścia. Tą osobą jest Maryja. Warto uczyć
się od niej, bo Ona jest najlepszą nauczycielką. Co zrobić, żeby
ta nauka była jak najlepsza? Najpierw trzeba Maryi zaufać.
Zaufanie jest fundamentem relacji między uczniem
a nauczycielem. Dlatego trzeba zaufać, że Maryja chce naszego
dobra, że nas nie oszuka, nie okłamie, ale wskaże najlepszą
i najpewniejszą drogę do szczęścia, do radości, do zbawienia,
czyli do Jezusa. Maryja jest najlepszą nauczycielką, zawsze
jest z nami i ma dla nas czas. Udając się do jakiegokolwiek
Sanktuarium Maryjnego, czy
klękając przed Jej obrazkiem
wiszącym we własnym domu,
możemy być pewni, że zawsze
zastaniemy Ją oczekującą na nas
i gotową nas wysłuchać
w każdej
naszej
sprawie.
Możemy być pewni, że Ona nas
nie odrzuci, nie odejdzie, ale jak
matka będzie przy nas. Święty
Jan Paweł II w czasie swej
pierwszej
pielgrzymki
do
Ojczyzny w 1979 r. powiedział
na Jasnej Górze: „Tutaj zawsze
byliśmy wolni”. Maryja jest
nauczycielką, która uczy nas
prawdziwej
wolności
i najlepszego korzystania z tej
wolności. Nie wolności, która
na wszystko pozwala i na
wszystko się zgadza; ale
wolności,
która
prowadzi
do korzystania z życia w pełni,
prowadzi
do
pełni
człowieczeństwa. Ojciec Święty
Franciszek, podsumowując swój
pobyt w Polsce z okazji
Światowych Dni Młodzieży,
powiedział, że przed obrazem
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Matki Bożej na Jasnej Górze otrzymał dar „spojrzenia Matki”.
Patrząc na obraz Maryi możemy poczuć na sobie wzrok
Matki. Jest to spojrzenie, które wydobywa z tłumu i podnosi
w górę, bo Matka zawsze umie zobaczyć w swych dzieciach
dobro. To spojrzenie przychodzi z pomocą w sytuacjach
bezradności i zniechęcenia oraz jest źródłem nadziei i nowych
sił. Bardzo bolesne jest to, że ten najbliższy sercu tak wielu
Polaków obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, w ostatnim czasie
był wykorzystany do walki politycznej i ideologicznej.
To pokazuje, jak wiele każdy z nas musi się nauczyć. Dlatego
lepiej uczyć się od Maryi, niż używać Jej obrazu do złych
celów, a Maryja, jako najlepsza nauczycielka, poprowadzi
życiowe drogi wszystkich swoich uczniów ku Chrystusowi,
który jest Drogą, Prawdą i Życiem. (ks. Jędrzej Zaczyk)
MAJOWA ROCZNICA ZAWIERZENIA
MATCE BOŻEJ
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NAUCZANIE JANA PAWŁA II W CYTATACH
Jeśli ktoś lub coś każe ci sądzić, że jesteś już u kresu, nie wierz
w to! Jeśli znasz odwieczną Miłość, która Cię stworzyła, to wiesz
także, że w Twoim wnętrzu mieszka dusza nieśmiertelna. Różne
są w życiu „pory roku": jeśli czujesz akurat, że zbliża się
zima, chciałbym abyś wiedział, że nie jest to pora ostatnia, bo
ostatnią porą Twego życia będzie wiosna: wiosna
zmartwychwstania. Całość twojego życia sięga nieskończenie
dalej niż jego granice ziemskie: Czeka cię niebo.
Każde ludzkie zadanie, aby osiągnęło swój cel, musi znaleźć
oparcie w modlitwie.
Sprawiedliwość i pokój może przynieść tylko oczyszczenie
sumień.
Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną
wartość przed oczami Boga.
Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem
stosunku człowieka do człowieka.
Praca ma dopomagać człowiekowi do tego, aby stawał się
lepszym duchowo i dojrzalszym, aby mógł spełnić swoje
powołanie.
Praca jest dobrem człowieka - dobrem jego człowieczeństwa przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę,
dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia
siebie jako człowiek, a także poniekąd bardziej „staje się
człowiekiem".
Trud pracy i dzieła przeszłych pokoleń stanowią dla nas
wyzwanie, aby w dalszym ciągu czynić sobie ziemię poddaną, tę
ziemię, którą Stwórca nam dał w posiadanie - dał i zadał
równocześnie. /Jan Paweł II/

TRAKTAT O PRACY
W dniu 1 maja w sposób szczególny uczciliśmy św. Józefa –
patrona pracujących. Praca jest nieodłącznie związana
z naszym życiem. Dzięki niej zarabiamy na swoje utrzymanie
i na utrzymanie naszych rodzin. Można stwierdzić, że
właściwie nie mamy wyboru, po prostu musimy pracować,
jeśli tylko nasze zdrowie nam na to pozwala. Jeżeli jednak
poprzestaniemy tylko na słowie „musimy” – to wtedy nasza
praca nie przyniesie nam większej satysfakcji. Lecz gdy
zmienimy słowa „musimy pracować” na „chcemy pracować”
– jak to trafnie podsumował Dyrektor Wydziału
Katechetycznego ks. dr Jarosław Powąska - to wówczas
z pewnością będziemy czerpać radość z tego, co robimy.
Postawa św. Józefa uczy nas dobitnie, że wykonując swoją
pracę nie można myśleć o niej wyłącznie w kategorii
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zdobywania pieniędzy. Praca ma służyć i nam, i drugiemu
człowiekowi. Poprzez uczciwe wypełnianie naszych
zawodowych obowiązków wyrażamy szacunek dla drugiego
człowieka; troszczymy się o to, aby inni byli zadowoleni
z efektów naszej pracy - z naszych usług, produktów czy też
doradztwa. Praca kształtuje nasz charakter, naszą osobowość;
uczy nas silnej woli, obowiązkowości i konsekwentnego
działania w dążeniu do zrealizowania dobrego celu. Św. Józef
wskazuje nam, że każda praca jest ważna – i fizyczna,
i umysłowa, i twórcza; ponieważ wzajemnie się uzupełniają.
Pracą służymy również Ojczyźnie, aby mogła się rozwijać
w warunkach pokoju, wolności i sprawiedliwości. Miło jest
spotykać osoby, które traktują swoją pracę jako cenną misję,
a nie tylko i wyłącznie jako uciążliwy obowiązek.
To oczywiste, że pieniądze są potrzebne i konieczne do
zaspokajania egzystencjalnych potrzeb; jednak z pewnością
nikt nie chciałby spotkać ani w życiu zawodowym, ani w życiu
osobistym takich osób, dla których liczą się wyłącznie
pieniądze – jako najważniejszy cel w życiu. Św. Józef uczy nas,
że praca uświęca i jest jedną z najistotniejszych misji
w naszym życiu, jest cennym powołaniem. Autor niniejszego
traktatu ma nadzieję, że powyższe przesłanie nie
zdewaluowało się pomimo tego, że obecne czasy w dużej
mierze promują materializm i nie należą do najłatwiejszych.
(Honorata Szymańska)

GALERIA BOHATERÓW
OJCIEC AUGUSTYN KORDECKI
Ojciec Augustyn Kordecki jest postacią znaną wszystkim
szczególnie z bohaterskiej obrony Jasnej Góry w czasie
Potopu Szwedzkiego. Urodził się w Iwanowicach, z czego
wszyscy jesteśmy bardzo dumni i kultywujemy pamięć
o naszym wielkim rodaku. Pochodził z rodziny mieszczańskiej.
Rodzicami jego byli Marcin i Dorota Kordeccy. Na chrzcie
otrzymał imię Klemens, ochrzczony przez ks. Urbana, a po
trzydziestu latach w dniu swoich obłóczyn otrzymał imię
zakonne Augustyn. Nasze małe dziś Iwanowice były wtedy
miastem, a tato Klemensa był jego burmistrzem. Mieszkał ze
swoimi rodzicami i rodzeństwem na ulicy Garbarskiej. To
tutaj wzrastał i uczęszczał do szkoły parafialnej przyszły
bohater jasnogórski. Jeszcze przed wstąpieniem do zakonu
studiował przez cztery lata filozofię w kolegium jezuickim
w Kaliszu i przez pięć lat teologię w kolegium jezuickim
w Poznaniu. W tym czasie studiowali razem z Klemensem
Kordeckim klerycy paulińscy. Przykładne życie, postawa
zakonna, życie duchowe kleryków paulińskich zaimponowały
młodemu studentowi Kordeckiemu, który pod ich wpływem
postanowił wstąpić do Zakonu Paulinów. Od początku
Augustyn
był
zakonnikiem
gorliwym,
karnym,
zdyscyplinowanym. W roku 1653 po raz kolejny objął
przeorstwo Jasnej Góry, zdawał sobie sprawę ze wszystkich
trudności związanych z tym urzędem, tak ze względu na
pozycję klasztoru, największego Sanktuarium Maryjnego
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w Polsce, jak i na znaczenie dla Zakonu Paulinów. Kiedy cała
Polska znalazła się pod okupacją szwedzką, duch narodu
polskiego załamał się, przeciw Polakom wyruszył z północy
Karol Gustaw, król szwedzki, chociaż królestwo to prawem
następstwa należało się Janowi Kazimierzowi Królowi
Polskiemu. Jedynie w Kordeckim żył duch mocy oparty na
ufności w pomoc Bożą i opiekę Matki Bożej. Spełniła się
prorocza wizja przeora Kordeckiego, który w obliczu
śmiertelnego niebezpieczeństwa zorganizowanej przemocy
nieprzyjaciół miał powiedzieć: jeszcze Najświętsza Panienka
pokaże, że od burzących kolubryn silniejsza. Ojciec Augustyn
Kordecki był inspiratorem i organizatorem obrony Jasnej
Góry, ale nade wszystko był duchowym, wielkim
autorytetem, którego wystarczyło dla całego narodu, aby
natchniony jego przykładem podniósł się z kolan i stanął
w obronie swojej godności i niezawisłości. Augustyn Kordecki
wiedział, że obrona Jasnej Góry mieć będzie wielkie znaczenie
dla Ojczyzny i Kościoła, że stanie się symbolem, który będzie
jaśniał nad cała Rzeczpospolitą, tak jak nad najbliższą okolicą
jaśniały pochodnie zapalane nocą na klasztornych wieżach, że
Jasna Góra trwa. Szedł na klasztorne mury, na jasnogórskie
wały z Chrystusem Eucharystycznym, znakiem naszej
największej nadziei, znakiem naszych największych
zwycięstw. Po czterdziestu dniach przyszło zwycięstwo. Jasna
Góra stała się Górą Zwycięstwa. Postać niezłomnego przeora
wpisanego w dzieje Polski, utrwaliła literatura, sztuka oraz
tradycja paulińska. Wielokrotnie postać tę stawiał za wzór
Polakom Ojciec Święty Jan Paweł II. Dnia 1 kwietnia 2005
roku na dzień przed swoją śmiercią papież przyjął przeora
Jasnej Góry w Watykanie i przekazał list oraz nowe korony dla
Matki Bożej Jasnogórskiej. W liście tym Jan Paweł II, aż
czterokrotnie wspomina niezłomnego przeora, stawia go za
wzór i przykład wiary, patriotyzmu, ufnego zawierzenia Matce
Bożej. Zwraca się do młodego pokolenia, aby zapatrzone
w postać Ojca Kordeckiego mężnie broniło najświętszych
wartości jakimi są wiara i miłość Ojczyzny. Mamy
w Iwanowicach wiele pamiątek związanych z osobą sławnego
Rodaka. W kościele parafialnym znajduje się XV wieczna
chrzcielnica, przy której został ochrzczony. Od strony
północnej znajduje się witraż przedstawiający jego postać,
a środkowy dzwon na naszej dzwonnicy nosi imię:
AUGUSTYN. Ulica wjazdowa do naszej miejscowości to ul.
Kordeckiego, a ulice okalające nasz park i rynek nazywają się
Placem Kordeckiego. Na ulicy Garbarskiej stoi obelisk
wskazujący na miejsce urodzenia wielkiego Rodaka, a szkoła
podstawowa nosi zaszczytne imię Ojca Kordeckiego. Wzór
jaki daje nam historia w osobie Ojca Augustyna Kordeckiego
w jego postawie, w bohaterskim czynie obrony Jasnej Góry
jest nadal bardzo aktualny dzisiaj. (Justyna Kmieć)

SPOTKANIE AUTORSKIE Z MAGDALENĄ
ZARĘBSKĄ
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W ramach obchodów XVI Ogólnopolskiego Tygodnia
Bibliotek pod hasłem „#biblioteka”, który przypada na 8 - 15
maja 2019 r., zaproszenie do Gminnej Biblioteki Publicznej
w Szczytnikach przyjęła Pani Magdalena Zarębska, autorka
książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Spotkanie odbyło
się w Zespole Szkół w Iwanowicach 13 maja. W spotkaniu
uczestniczyli uczniowie klasy I, klasy 0 i grupa przedszkolna
Motylki, około 60 dzieci. Autorka opowiadała o swoich
książkach i ich bohaterach. Następnie za sprawą głównego
bohatera książki p.t. „Nadchodzi słoniątko” dzieci przeniosły
się do Afryki. Za pomocą zmysłu wzroku rozpoznawały
na slajdach afrykańskie zwierzęta, słuchały i odgadywały
głosy zwierząt wykorzystując zmysł słuchu. Przy pomocy
magicznego pudełka, posługując się zmysłem dotyku,
odgadywały nazwy warzyw i owoców. Przebojem była
piosenka o ślimaku połączona z zabawą ruchową. W bardzo
ciekawy sposób autorka przedstawiła drogę powstania
książki, nad którą oprócz pisarza trudzi się wiele osób różnych
profesji, by w końcu mogła trafić do czytelnika.
Spotkanie przebiegało w twórczej i wesołej
atmosferze. Na koniec autorka przeczytała fragment swojej
książki. Były też ciekawe pytania, na które Pani Magda
udzielała wyczerpujących odpowiedzi. Dzieci świetnie się
bawiły i mile spędziły czas, wzbogacając swoją domową
biblioteczkę o nowe książeczki z autografem pani Magdaleny
Zarębskiej.
(Małgorzata Majas)

KĄCIK CZYTELNICZY
Ałbena Grabowska – „Stulecie Winnych”
Epicka opowieść o losach polskiej rodziny
wpleciona w dramatyczne wydarzenia XX
wieku. Rozpoczyna się z chwilą wybuchu
I wojny światowej, a kończy po stu latach
– w czasach współczesnych. Powieść,
która pochłania bez reszty. Jest w tej
trylogii
ponadczasowość
i prawda
uniwersalna. Jest wreszcie wspaniała
opowieść o rodzinie, której losy wpisują
się w dramatyczne wydarzenia XX wieku. I trzy pary
bliźniaczek. Jedna w każdym pokoleniu… Tytułowych
Winnych czytelnik poznaje w momencie trudnym – dla samej
rodziny, dla ich rodzinnego Brwinowa i dla kraju, którego od
ponad wieku nie ma na mapie. Tuż przed wybuchem I wojny
światowej na świat przychodzą pierwsze w rodzinie
bliźniaczki. Niestety w chwili narodzin Ani i Mani umiera ich
matka. Po kilku miesiącach wybucha najstraszliwsza
z dotychczasowych wojen, która dotkliwie zrani Winnych, tak
jak setki tysięcy polskich rodzin. Radość z odzyskanej
niepodległości trwa zaledwie dwadzieścia lat. 1 września 1939
roku, w pierwszym dniu kolejnej wojny, na świecie pojawiają
się kolejne bliźniaczki – córki Mani. Przez długie lata wojenna
zawierucha zabiera i oddaje bliskich w najmniej
oczekiwanych momentach. A później trzeba poskładać życie
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na nowo. Bohaterowie zmagają się z powojenną
rzeczywistością, z niechcianym ustrojem, ale przede
wszystkim z własnymi słabościami. Kolejnym pokoleniom
rodziny Winnych będzie dane doświadczyć tego wszystkiego,
czego doświadczali Polacy w ostatnich dekadach XX wieku –
kryzysu gospodarczego i pustych półek, stanu wojennego
i powszechnego zastraszenia, upadku socjalizmu, pierwszych
wolnych wyborów, a potem zmagań z trudną rzeczywistością
dopiero co odzyskanej wolności. Za każdym razem, gdy
czytelnik ma wrażenie, że wszystko się już układa, że kręte
drogi wreszcie się prostują, a ludzie znajdują właściwe
ścieżki, przejeżdża czołg historii, siejąc zniszczenie i żłobiąc
głębokie koleiny w życiorysach bohaterów. I w tym też leży
piękno tej sagi – w nieprzewidywalności. „Stulecie Winnych”
to wspaniała opowieść o sile rodziny, o miłości i oddaniu.
Patricia Posner – „Farmaceuta z Auschwitz. Historia
zwyczajnego zbrodniarza”
Kiedy przeciętny człowiek staje się oprawcą… Przejmujący
reportaż historyczny o Victorze Capesiusie, uprzejmym
przedstawicielu farmaceutycznym, który po wcieleniu do SS
z czasem stał się głównym aptekarzem w Auschwitz.
Opowieść o człowieku, który z obojętnością przeprowadzał
selekcje nowo przybyłych więźniów, odmawiał wydawania
chorym potrzebnych im leków i rozdzielał cyklon B używany
w komorach gazowych – gromadząc przy tym fortunę ze
zrabowanych kosztowności i wyrwanych złotych zębów. Po
wojnie konsekwentnie wypierał się swoich zbrodni, próbował
manipulować świadkami w czasie procesów i śmiał się
w twarz ofiarom. W więzieniu spędził jedynie niewielką część
zasądzonego wyroku i dożył spokojnej starości otoczony
szacunkiem sąsiadów… „Farmaceuta z Auschwitz” to
opowieść o tym, jak w szczególnych okolicznościach zwykły
człowiek może się zamienić w potwora. Opierając się na
zebranych dokumentach i relacjach świadków, autorka osadza
historię Capesiusa w znacznie szerszym kontekście. Odsłania
bliską współpracę koncernów chemicznych z hitlerowcami
oraz kulisy powojennych, często nieudanych rozliczeń zbrodni
nazistowskich. Dokumentując życiorys Victora Capesiusa,
Patricia Posner pokazuje czytelnikom przerażający świat
chciwości, okrucieństwa i obojętności. Historia „farmaceuty
z Auschwitz” szokuje i skłania do zawsze aktualnej refleksji
nad „banalnością zła”. Szokująca, odkrywcza i wciągająca
lektura. Od tej książki nie można się oderwać. To kamień
milowy w badaniach historycznych nad II wojną światową
i Holokaustem. Za tą pięknie napisaną opowieścią
o przerażającym, choć mało znanym, obliczu Holokaustu,
stoją rozległe badania archiwalne. Doskonały język Patricii
Posner sprawia, że „Farmaceuta z Auschwitz” trzyma
w napięciu od pierwszej strony, a opisane w nim wydarzenia
zostają z czytelnikiem na długo. (Małgorzata Majas)

ZAWODY SPORTOWE

2019-06-06

MISTRZOSTWA POLSKI FULL CONTAKT
SENIORÓW ORAZ JUNIORÓW STARSZYCH
I MŁODSZYCH IM. JACKA DRELI
W dniach 12-14.04.2019 roku w Swarzędzu odbyły się
Mistrzostwa Polski Full Contact Seniorów oraz Juniorów
Starszych i Młodszych im. Jacka Dreli. W zawodach brało udział
174 zawodników z 46 klubów z całej Polski. Klub Sportowy
ZIĘTEK Team reprezentowało 14 zawodników. Podopieczni
klubu wywalczyli 4 złote medale i tytuły Mistrzów Polski:
Damian Gawłowski, Beniamin Jamroziak, Oskar Skupień, Adrian
Sęderecki; 4 srebrne medale i tytuły Wicemistrzów Polski:
Robert Niedźwiedzki, Norbert Kusz (Szczytniki), Sebastian
Kusz(Szczytniki), Dawid Zaborowski; 5 brązowych medali:
Gabriela Werner, Weronika Bartczak, Julia Durkiewicz,
Aleksandra Trawczyńska, Weronika Walczak. Maciej Ciotucha
tym razem nie stanął na podium. KS ZIĘTEK Team zdobył
trzecie miejsce drużynowe. (Mariusz Ziętek)

OŚWIATA
GMINNE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO
TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA
W RUCHU DROGOWYM
Już po raz kolejny wzorem lat ubiegłych na terenie gminy
Szczytniki przeprowadzone zostały eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym. Turniej organizowany jest przez Polski Związek
Motorowy przy współudziale Komendy Głównej Policji,
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Edukacji
Narodowej, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego wraz
z odpowiednimi strukturami terenowymi. Organizatorzy
odpowiedzialni
są
za
przeprowadzenie
eliminacji
w poszczególnych etapach Turnieju począwszy od eliminacji
międzyszkolnych po gminne, powiatowe, wojewódzkie
i ogólnopolskie. Na szczeblu gminy organizatorem jest Wójt
Gminy. Celem Turnieju jest podnoszenie kultury
społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu
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bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży szkolnej. Po przeprowadzonych
eliminacjach szkolnych do Turnieju gminnego swój udział
zgłosiły 4 szkoły podstawowe wchodzące w skład danego
zespołu szkół, w tym 3 szkoły w grupie wiekowej od 10 do 12
lat (GRUPA I) i 4 szkoły podstawowe w GRUPIE II –
pozostali uczniowie. Łącznie do turnieju przystąpiło - 24
uczniów. W eliminacjach powiatowych startują najlepsze
drużyny wyłonione w etapie gminnym. Turniej składa się
z dwóch etapów: części pisemnej (test wiedzy teoretycznej
z zagadnień dotyczących zasad i przepisów o ruchu pieszych,
rowerzystów i motorowerzystów, znaków drogowych oraz
sytuacji w ruchu drogowym); (drugi test skrzyżowań polegający na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdów
przez skrzyżowanie). W drugiej części praktycznej
zawodnicy wykonują zadania polegające na jeździe rowerem
po torze przeszkód. Każda część jest punktowana
indywidualnie dla każdego zawodnika, łącznie oraz
drużynowo. Tegoroczny Turniej przeprowadzono w dniu 24
kwietnia 2019 r. na terenie Zespołu Szkół w Radliczycach
przy współudziale dyrekcji tej placówki p. Bogusławy
Domagała, która przygotowała szkołę oraz bardzo życzliwie
przyjęła wszystkich zawodników.

Podziękowanie składam wszystkim opiekunom drużyn oraz
pozostałym współorganizatorom, których obecność i pomoc
podczas przebiegu całego Turnieju okazała się niezbędna,
szczególnie p. Beacie Piaseckiej, która czuwała nad całością
Turnieju, p. Kazimierzowi Augustyniakowi, czuwającemu nad
bezpiecznym transportem wszystkich uczestników na turniej,
przedstawicielom Komisariatu Policji w Koźminku –
dzielnicowym na terenie gminy - sierż. szt. Karolinie
Tylczyńskiej i st. sierż. Konradowi Juszczakowi, którzy
uczestniczyli i służyli pomocą w sprawdzaniu testów wiedzy
i testów skrzyżowań, oraz przy jeździe zawodników rowerem
po torze przeszkód, a także pozostałym opiekunom drużyn:
p. Renacie Janickiej-Szcześniak i p. Ewie Guźniczak.
Z ramienia Urzędu Gminy turniej przygotowała i przeprowadziła
p. Grażyna Kuchnicka wraz ze współpracownikami
p. Magdaleną Ziółkowską
i p. Eweliną Kubik.
W łącznej klasyfikacji obydwu etapów w kategorii szkół
podstawowych - w GRUPIE I
I miejsce – zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej
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w Radliczycach,
II miejsce – zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Ks.
Augustyna Kordeckiego w Iwanowicach,
III miejsce – zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Szczytnikach.
Najlepszym zawodnikiem w kategorii klas szkół
podstawowych w GRUPIE I okazał się uczeń klasy VI Szkoły
Podstawowej im. Ks. Augustyna Kordeckiego Zespołu Szkół
w Iwanowicach – Jakub Jakubowski.
W łącznej klasyfikacji obydwu etapów w kategorii szkół
podstawowych - w GRUPIE II
I miejsce zajęła - drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Ks.
Augustyna Kordeckiego w Iwanowicach,
II miejsce zajęła - drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Szczytnikach,
III miejsce zajęła - drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Radliczycach.
Najlepszym zawodnikiem w kategorii klas szkoły
podstawowej i klas gimnazjalnych w GRUPIE II okazała się
uczennica klasy III Gimnazjum Zespołu Szkół w Szczytnikach
– Iwona Kuświk. Zakończeniem Turnieju było
podsumowanie wyników, zliczenie ogólnej i indywidualnej
punktacji oraz wręczenie pucharów, dyplomów i nagród
drużynom oraz indywidualnym zawodnikom, ufundowanych
przez p. Marka Albrechta – Wójt Gminy Szczytniki.
Drużynom, które zajęły I-e miejsca p. Dariusz Wawrzyniak –
Sekretarz
Gminy
życzył
sukcesów
w eliminacjach powiatowych, które w tym roku zaplanowano
w dniu 9 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Józefa
Wybickiego w Liskowie. (Grażyna Kuchnicka)

SKAUCI EUROPY W SZCZYTNIKACH
Od września 2018 r. w parafii w Szczytnikach z inicjatywy
księdza proboszcza Mariusza Buczka funkcjonuje ruch
wychowawczy dla dzieci- skauci Europy. Grupa skautów –
wilczki, liczy obecnie 17 dzieci - uczniów Zespołu Szkół
w Szczytnikach. Skauci wyjeżdżają na wycieczki i rajdy,
podczas których doskonalą sprawność fizyczną, rozwijają
zmysł praktyczny oraz kształtują charakter.
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Pawła II w Marchwaczu dotyczące wykorzystania w nauczaniu
systemów interaktywnych i multimedialnych oraz oprogramowań
interaktywnych w oparciu o interaktywne monitory dotykowe
i zestawy interaktywne. (Honorata Szymańska)

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
WYDAWNICTWA „NASZA KSIĘGARNIA” DLA
PRZEDSZKOLAKÓW

W Wielką Sobotę, tuż przed świętami wielkanocnymi pełnili
wartę przy Grobie Pańskim. W kwietniu skauci wraz
z rodzicami i księdzem proboszczem odwiedzili Byczynę,
a tam miejsce gdzie w 1588 r. wojska Jana Zamoyskiego
zwyciężyły armię arcyksięcia austriackiego Maksymiliana
Hamburga. Przed skautami jeszcze wiele spotkań, przygód
i okazji do zdobywania sprawności. (przesłała - Aneta Nowak)

Przedszkole w Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Marchwaczu zakwalifikowało
się do konkursu pt.: „Narysuję to, co
czuję…” , którego organizatorem było
Wydawnictwo
„Nasza
Księgarnia”.
Przedszkole otrzymało 3 zestawy
konkursowe. W skład każdego wchodził
plecak wraz z 5 książkami wydawnictwa.
Dzieci miały możliwość wypożyczania książek do domu oraz
wykonania na ich podstawie pracy plastycznej. Do konkursu
zakwalifikowano ogółem 100 placówek. Z setek nadesłanych
prac jury w składzie: dr Aleksandra Piotrowska – doktor
psychologii,
pracownik
naukowy
Uniwersytetu
Warszawskiego, specjalizująca się w problematyce rozwoju
i wychowania; Ewa Świerżewska – założycielka i redaktor
naczelna portali internetowych dla rodziców, m.in. Qlturka.pl,
recenzentka literatury dziecięcej, tłumaczka, autorka książek
dla rodziców i dla dzieci, promotorka czytelnictwa
i zaangażowanego rodzicielstwa, Marta Lipczyńska-Gil – od
15 lat prowadzi wydawnictwo Hokus-Pokus, a od 11 wydaje
kwartalnik „Ryms” poświęcony literaturze dla dzieci
i młodzieży,
Marta
Kurczewska –
ilustratorka,
dla
Wydawnictwa „Nasza Księgarnia” zilustrowała książki „Moja
pierwsza mitologia” Katarzyny Marciniak, „Co się zdarzyło
w piórniku” Izabeli Mikrut oraz serię „Dusia i Psinek-Świnek”
– wyłoniło trzech laureatów: jedno pierwsze miejsce i dwa
wyróżnienia.
Wśród
tych
trzech
nagrodzonych
przedszkolaków znalazła się czteroletnia Maja Jędrzejewska
z Przedszkola w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu, której praca została w tym konkursie
wyróżniona. Nagrodą dla wyróżnionego przedszkolaka były
gry planszowe i zestaw książek. Dodatkowo przedszkole
otrzymało w formie nagrody książki z oferty wydawnictwa.
(Aneta Nowak)

DOFINANSOWANIE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU
SZKOLENIOWEGO

WIELKOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II UKOCHAŁ MATKĘ BOŻĄ”

Szkoła w Marchwaczu wystąpiła z wnioskiem i otrzymała
w kwietniu środki w wysokości 10.800 zł z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego w ramach finansowania kształcenia ustawicznego
pracowników, przy udziale własnym 2700 zł. Umowa została
podpisana z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu. Pozyskana
kwota
dofinansowania
została
przeznaczona
zgodnie
z procedurami na szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół im. Jana

W Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie odbyła się
uroczystość wręczenia nagród laureatom V Wielkopolskiego
Konkursu Plastycznego pod hasłem „Święty Jan Paweł II
ukochał Matkę Bożą”, podczas której zaprezentowano
program artystyczny w wykonaniu dzieci z przedszkola sióstr
Elżbietanek w Lesznie.

Skauci uczestniczyli już w takich imprezach jak: ognisko
integracyjne, gra terenowa – podchody czy rajd wiosenny.
Dzięki uprzejmości Pani Doroty Knop – Dolaty w lutym skauci
mieli możliwość poznania „od kuchni” Publicznej Telewizji
TVP Poznań. Podczas rajdu wiosennego w Możdżanowie
pokonali pieszo 15- kilometrową trasę, uczyli się też jak
korzystać z kompasu. Odpoczywając przy Pałacu Myśliwskim
w Mojej Woli mieli okazję podziwiać paradę ułanów ze
Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 14 Pułku Ułanów
Jazłowieckich, którzy z żołnierską pieśnią na ustach także
uczestniczyli w rajdzie galopując na koniach.
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W
kategorii
czterolatków
w wielkopolskim konkursie I miejsce
zdobyła Aleksandra Bryś z Przedszkola
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu. Konkurs zorganizowany
został
przez
Przedszkole
sióstr
Elżbietanek im. Św. Jana Pawła II
w Lesznie. Wspaniała nagroda - czyli
książki, kredki, zestaw klocków, płyty
z piosenkami i filmem trafiła do naszej szczęśliwej laureatki.
(Aneta Nowak)

XVI MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD
PIEŚNI RELIGIJNEJ
W dniu 26 marca 2019 roku
w Szkole
Podstawowej
im.
Władysława
Broniewskiego
w Tłokini Wielkiej odbył się, jak
co roku, Międzyszkolny Przegląd
Pieśni Religijnej. Uczestnikami
konkursu byli uczniowie szkół
z terenu
powiatu kaliskiego.
Konkurs
rozstrzygnięty
był
w kategoriach solistów i solistek,
a także zespołów wokalnych
szkół
podstawowych
i gimnazjów. Każdy wykonawca przygotował jeden utwór
o tematyce religijnej z własnym akompaniamentem. Jury
oceniło umiejętności wokalne, wyraz artystyczny i dobór
repertuaru do wieku i możliwości wykonawców. I miejsce
zajęła uczennica z klasy VI Zespołu Szkół im. Jana Pawła
II w Marchwaczu Aleksandra Łańduch wykonując
piosenkę Beaty Bednarz ,,Pasja miłości ".
Spotkanie stało się okazją do poznania wartościowych
pieśni i promocji młodych wykonawców. Uczestnicy mogli
wymienić pomysły, doświadczenia oraz integrować się
z koleżankami i kolegami innych szkól. Wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Burmistrza
Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego. Organizatorce
konkursu Pani Urszuli Borowik dziękujemy za miłe przyjęcie
i słodki poczęstunek. (opiekun Elżbieta Chojnowska )

POWIATOWY KONKURS NA KOMIKS „PALIĆ, NIE
PALIĆ- OTO JEST PYTANIE”
Organizatorem konkursu była Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w
Poznaniu
wraz
ze
współpracującymi
powiatowymi stacjami sanitarnoepidemiologicznymi z terenu województwa wielkopolskiego.
Partnerami konkursu było również Kuratorium Oświaty
w Poznaniu oraz Wielkopolskie Centrum Onkologii. Konkurs
skierowany był do uczniów klas V całego województwa
wielkopolskiego, a jego celem było poszerzenie wiedzy
uczniów na temat negatywnych skutków palenia tytoniu
i inhalowania
e-papierosów,
promowanie
niepalenia
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papierosów, kształtowanie postaw asertywnych wobec osób
palących papierosy, rozwijanie wyobraźni i kreatywności
odbiorców. Zadaniem konkursowym było wykonanie komiksu
pod hasłem „Palić, nie palić - oto jest pytanie?” na temat
profilaktyki palenia tytoniu. Nad przebiegiem szkolnego etapu
konkursu czuwała i inspirowała uczniów nauczycielka
plastyki- Janina Antczak. W etapie szkolnym I miejsce
zdobyła Zuzanna Skonieczna, jej praca została przekazana do
etapu powiatowego. 9 maja 2019 r. przedstawicielka
Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego
w Kaliszu Pani Elżbieta Wojtyła przybyła do naszej szkoły,
aby wręczyć Zuzannie Skoniecznej, uczennicy klasy V
dyplom i nagrodę rzeczową, za zajęcia 3 miejsca w etapie
powiatowym konkursu na komiks „Palić nie palić-oto jest
pytanie”. Uczennica otrzymała również dyplom od Starosty
Kaliskiego Krzysztofa Nosala. Dziękujemy Zuzi za
reprezentowanie naszej szkoły. Życzymy jej kolejnych
sukcesów plastycznych. „Pracowitość jest zaletą, która
z czasem zamienia się w sukces”. (Janina Antczak)

REJONOWY KONKURS PLASTYCZNY
„ZAWODOWY LAPBOOK- ZAPROJEKTUJ SWOJĄ
PRZYSZŁOŚĆ””
Konkurs pt. „Zawodowy lapbook- zaprojektuj swoją
przyszłość” został zorganizowany przez Centrum Wsparcia,
Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.
Adresowany był do uczniów szkół podstawowych w dwóch
kategoriach wiekowych klasy 4-5 i 6-7 z terenu miasta Kalisza
oraz powiatu: kaliskiego, ostrowskiego, jarocińskiego,
pleszewskiego,
kępińskiego,
krotoszyńskiego
i ostrzeszowskiego. Zadaniem uczniów było samodzielne
wykonanie lapbooka dotyczącego zawodu, który chcą
wykonywać w przyszłości. Pracę należało wykonać
samodzielnie lub w trzyosobowych zespołach. Do konkursu
przystąpiła liczna grupa chętnych uczniów z naszej szkoły.
Nad realizacją zadań czuwała nauczycielka plastyki
i jednocześnie szkolny doradca zawodowy- Janina Antczak.
Wręczenie nagród odbyło się 9 maja 2019 r. podczas VI
Wielkopolskiego Festiwalu Rzemiosła w kinie HEL
w Pleszewie. W kategorii klas 4-5: I miejsce- otrzymała
Zuzanna Skonieczna uczennica klasy 5 Szkoły
Podstawowej w Stawie. W tym dniu mimo niesprzyjającej
pogody dużą atrakcją dla wszystkich uczestników były
przygotowane przez organizatorów warsztaty, w których
można było aktywnie uczestniczyć, a swoje rękodzieło zabrać
do domu. Stoiska proponowały zawody i rzemiosła:
garncarskie, fryzjerskie, stolarskie, dekarskie, instalatorskie,
murarskie, z zakresu mechaniki pojazdowej czy elektryki,
biżuteryjne, malowanie tkanin, wyroby z papierowej wikliny
i filcowania na sucho. Można było również oglądać
i poznawać tajniki różnych rzemiosł, degustować wyroby
wędliniarskie, piekarnicze i cukiernicze. Dla opiekunów
w Kinie HEL była zorganizowana konferencja „Kształcenie
zawodowe- wyzwania rynku pracy”, podczas której można
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było poznać laureatów projektów oraz metody i problematykę
zawodoznawstwa. Gratulujemy Zuzannie Skoniecznej, jej
sukces to sukces naszej szkoły. (Janina Antczak)

NIEMAL 20 LAT STAW „CZEKAŁ” NA
LAUREATKĘ… OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU
WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA
POŻAROM”
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W dniu 10 maja 2019 r. w Zespole Szkół w Szczytnikach
odbyły się eliminacje gminne XIV Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego dla klas I-III szkół podstawowych.
W konkursie wzięło udział 15 uczniów – reprezentantów klas
I-III ze wszystkich zespołów szkół Gminy Szczytniki.
W eliminacjach wyłoniono 3 uczniów, którzy zdobyli
pierwsze miejsca z poszczególnych klas: z klas pierwszych:
Alicja Gaweł Szkoła Podstawowa w Iwanowicach - opiekun
Judyta Wietrzyk, z klas drugich: Oliwier Siciarek Szkoła
Podstawowa w Iwanowicach – opiekun Justyna Łakomy,
z klas trzecich: Katarzyna Łatkowska Szkoła Podstawowa
w Marchwaczu - opiekun Jolanta Łuczak. Wymienieni
uczniowie
będą
reprezentować
Gminę
Szczytniki
w eliminacjach
powiatowych.
Gratulujemy
uczniom,
opiekunom i rodzicom! (Anna Przybylska)

MIĘDZYGMINNY KONKURS WIEDZY
O UNII EUROPEJSKIEJ

Pierwszym sprawdzianem wiedzy są dla uczniów eliminacje
szkolne, w których najlepsza się okazała Małgorzata
Płóciennik z klasy 3 gimnazjum Zespołu Szkół w Stawie.
Kolejne zmagania to sprawdzian wiedzy i umiejętności na
szczeblu gminy i powiatu. W tychże również najlepszą
uczennicą z II grupy wiekowej była Małgosia. Zdobycie
I miejsca dało Jej przepustkę do etapu wojewódzkiego, który
odbył się 27 kwietnia w Koninie. Nasza uczennica kolejny raz
zdobyła I miejsce, a tym samym okazała się najwybitniejsza
spośród
wszystkich
uczestników
województwa
wielkopolskiego. Teraz będzie reprezentować województwo
wielkopolskie w finale centralnym OTWP w Złotym Stoku.
Jesteśmy dumni, że nasza uczennica reprezentując szkołę,
rozsławia
równocześnie Gminę Szczytniki. Małgosi
serdecznie gratulujemy, życząc licznych sukcesów. (Teresa
Andruchowicz)

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„UZALEŻNIENIE ≠ WOLNOŚĆ”

W kwietniu już po raz siódmy odbył się Konkurs Wiedzy
o Unii Europejskiej organizowany przez Lokalną Grupę
Działania „Długosz Królewski”. Finał poprzedzony został
eliminacjami, które zorganizowane zostały na poziomie gmin:
Błaszki, Szczytniki, Brzeziny oraz Sieroszewice. W naszej
gminie eliminacje odbyły się w Zespole Szkół w Stawie
i wzięło w nich udział 17 uczestników. Spośród nich do finału
awansowali: Zuzanna Wietrzyk (ZS w Radliczycach),
Marita Michalska (ZS w Iwanowicach), Filip Jędrzejewski
(ZS im. Jana Pawła II w Marchwaczu), Michał Grabowski
(ZS w Iwanowicach) oraz Jakub Balcerczyk (ZS
w Radliczycach).
W etapie finałowym, który odbył się 26 kwietnia
w Brzezinach reprezentanci naszej gminy uplasowali się na
wysokich pozycjach. II miejsce zajęła Zuzanna Wietrzyk (ZS
w Radliczycach), IV miejsce zajął Filip Jędrzejewski (ZS im.
Jana Pawła II w Marchwaczu), V miejsce zajęła Marita
Michalska (ZS w Iwanowicach). W etapie międzygminnym
udział wzięło łącznie 20 uczniów. Finaliści otrzymali
dyplomy, zwycięzcy atrakcyjne nagrody, a wszyscy
uczestnicy etapu finałowego wezmą udział w wycieczce
do Poznania w dniu 31 maja. Gratulujemy! (Krzysztof
Pietrzykowski)

PRZEDSTAWIENIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Uzależnienie ≠
Wolność”
został
zorganizowany
przez
Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną
w Opatówku.
Gminę
Szczytniki reprezentowały uczennice Zespołu Szkół
w Szczytnikach - Klaudia Bider i Marta Nijak, które
zostały
laureatkami
Międzyszkolnego Konkursu
Plastycznego „Uzależnienie ≠ Wolność”.
Laureatkom
gratulujemy! (Anna Przybylska)

GMINNI LAUREACI DO POWIATOWEGO
KONKURSU RECYTATORSKIEGO
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W dniu 29 maja w Zespole Szkół
im. Jana Pawła II zostały
zaprezentowane
dwa
przedstawienia
w
języku
angielskim: „Little Red Riding
Hood” oraz „The Fisherman and
His Wife”. Wykonawcami byli
uczniowie klasy ósmej i kl. III
gimnazjum. Poza tym można było
posłuchać piosenek w języku
angielskim i niemieckim oraz
obejrzeć układy taneczne uczniów
z pozostałych klas. Zaproszenie na tzw. zajęcia otwarte
skierowane były do rodziców, nauczycieli i wszystkich
chętnych z naszego środowiska. Uroczystość została
przygotowana pod kierunkiem nauczycieli języków obcych:
Honoraty Szymańskiej, Eweliny Biesiady, Katarzyny Juszczak
i Marzeny Michalak. Bardzo dziękujmy uczniom za aktywny
udział i wyuczenie się długich tekstów obcojęzycznych
na pamięć. (Honorata Szymańska)
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1 miejsce – Wojciech Bartoszek (Zespół Szkół im. Jana
Pawła II w Marchwaczu), op. Małgorzata Pietrzykowska
2 miejsce - Grzegorz Nieborak (Zespół Szkół
w Iwanowicach), op.Wioletta Michalska
3 miejsce – Nadia Kozłowicz (Zespół Szkół w Stawie),
op. Jadwiga Mądrzejewska;
w kategorii uczniów klas VII - VIII i III klasy
gimnazjalnej:
1 miejsce - Liliana Gajewska (III klasa gimnazjalna
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu),
op. Małgorzata Pietrzykowska.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.
Podziękowania dla nauczycieli i nagrody dla uczniów wręczył
Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht wraz z Panią
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pała II w Marchwaczu Honoratą Szymańską. (Wioletta Jeziorska)

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI IM.
STANISŁAWA ALEKSANDRZAKA
W MARCHWACZU
"...i jeszcze dwa pragnienia człowieka: żyć z pamięcią o innych,
umierać nie będąc zapomnianym."

Stanisław Aleksandrzak jest patronem Szkoły Podstawowej
w Marchwaczu. Zasłużył się jako pisarz, redaktor
i organizator życia kulturalnego. Zainicjował wydawanie
pierwszego w Polsce pisma dla dzieci „Miś". Zainspirował
powstanie szeregu cennych książek i serii wydawniczych.
Za serce i ogromne poświęcenie otrzymał nagrodę
przyznawaną przez dzieci i płynącą wprost z ich serca - Order
Uśmiechu. Niewielu jest ludzi mogących poszczycić się
odznaczeniem, którego wizerunkiem jest uśmiech dziecka.
Wyrazem uznania dla jego twórczości i działalności
redaktorskiej było przyznanie mu w 1961 r. Nagrody Prezesa
Rady Ministrów oraz nagrody im. Kornela Makuszyńskiego.
Celem organizowanego coroczne konkursu jest uczczenie
pamięci tego wspaniałego człowieka. Tegoroczny konkurs
odbył się 31 maja. W konkursie wzięli udział uczniowie
z Zespołów Szkół Gminy Szczytniki. Konkurs odbywał sie
w trzech kategoriach wiekowych. Recytacje dostarczyły wielu
emocji i wskazały na wysoki stopień przygotowania.
Po naradzie jury wyłoniło zwycięzców:
w kategorii uczniów klas I- III szkoły podstawowej:
1 miejsce – ex aequo - Katarzyna Łatkowska (Zespół Szkół
im. Jana Pawła II w Marchwaczu), op. Jolanta Łuczak
i Oliwier Siciarek (Zespół Szkół w Iwanowicach),
op. Justyna Łakomy;
w kategorii uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej:

OGŁOSZENIA
USŁUGI ELEKTRYCZNE Przemysław
Zawodnia 35c, tel. 721 160 568

Rodziak,

Krowica

----------------------------------------------------------------------------------42- letnia doświadczona i odpowiedzialna mama dwójki nastoletnich
dzieci podejmie się opieki nad dzieckiem/dziećmi u siebie w domu.
Dowóz dziecka osobisty. Kontakt tel. 603 904 203
----------------------------------------------------------------------------------Salon Kosmetyki Samochodowej Pranie i czyszczenie tapicerki
samochodowej, polerowanie, woskowanie, pranie dywanów, pranie
mebli tapicerowanych. Kuczewola 59A, tel. 669 814 212
----------------------------------------------------------------------------------DM-Car
Kompleksowa naprawa samochodów powypadkowych, naprawy
bieżące, spawanie tworzyw sztucznych, skup i sprzedaż aut. Damian
Domagała, Krowica Pusta 21, tel. 785 967 699
----------------------------------------------------------------------------------Biuro Rachunkowe Honorata i Piotr Waliś
Doradztwo
Gospodarcze,
Consulting,
Kredyty,
Leasingi,
Pośrednictwo Finansowe. Dojazd do klienta. Kompleksowa
i profesjonalna obsługa podmiotów gospodarczych, rolników i osób
fizycznych. Chełmce 43A, 62-860 Opatówek, Tel.: 516174904,
e mail: biuro.walis@wp.pl Zadzwoń i umów się na spotkanie!
-----------------------------------------------------------------------------------
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Potrzebujesz strony internetowej?
Zadzwoń: 724 959 262.
Wykonuję strony i sklepy internetowe (od 200 zł), strony na
Facebooku (od 50 zł), bieżącą aktualizację stron. NET-PAT Patryk
Wojtczak, Szczytniki 10G, patryk@net-pat.pl
----------------------------------------------------------------------------------Zapraszam do Zakładu Mechaniki Pojazdowej i Serwisu Opon
SPEED-MECH. Oferuję usługi w zakresie napraw głównych
i bieżących, diagnostyki komputerowej, serwis opon, wymiany
filtrów, oleju i płynów, napraw układu napędowego, hamulcowego,
kierowniczego, wydechowego, wymiana rozrządów, elektryka,
rozruszniki, alternatory, przygotowanie pojazdów do przeglądów
rejestracyjnych oraz sprzedaży, pranie tapicerek samochodowych.
Cezary Krążyński, Główczyn 31, Tel. 723152206
----------------------------------------------------------------------------------Warsztat samochodowy. Naprawy bieżące, serwis klimatyzacji,
serwis opon, wymiana oleju, filtrów i płynów, diagnostyka
komputerowa, kosmetyka samochodowa, wynajem autolawety,
lawety- transport. Ponadto: Limuzyna do ślubu: czarny PEUGEOT
508–atrakcyjny wizualnie, komfortowy, bogato wyposażony,
bezpośredni import i sprzedaż samochodów z Belgii, Holandii,
Niemiec i Danii, przygotowanie aut do rejestracji, usługi
transportowe, pomoc drogowa. Kontakt: Krzysztof Wietrzyk Pieńki
18 (k/Radliczyc) tel. 604383 466 62-865 Szczytniki
----------------------------------------------------------------------------------Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów BARTEX
zaprasza!
Wykonujemy przeglądy rejestracyjne pojazdów wszystkich rodzajów
oraz badania dodatkowe – do każdego przeglądu - niespodzianka.
Zapraszamy do skorzystania z nowo otwartej myjni samoobsługowej,
dwustanowiskowej – dla każdego typu samochodów. Stacja czynna:
pn-pt 8:00-18:00, sobota 8:00-14:00. Myjnia: czynna całą dobę.
KROWICA ZAWODNIA 59, tel. 62 597 11 20 (naprzeciwko
szkoły w Marchwaczu)
----------------------------------------------------------------------------------Ośrodek Szkolenia Kierowców B&K Błaszczyk Krzysztof, 62-862
Iwanowice zaprasza na kurs prawa jazdy kat. B. Oferujemy: wysoką
zdawalność, miłą i bezstresową atmosferę, komplet materiałów
dydaktycznych -gratis! Promocyjne ceny. Szczegóły pod numerem
tel. 509057378 lub 62/76 26 623
----------------------------------------------------------------------------------Barmańska Obsługa Imprez Koszal-bary
Zapewniamy cały niezbędny sprzęt barmański, mobilne bary, szkło,
zamrażarki, lodówki itd. Przygotowanie i obsługa słodkich stołów,
Obsługa Fontann Czekoladowych. Działamy w naszym regionie
od 2012 r. Kontakt: Szymon Koszal, Facebook: Koszal-BARY,
tel. 518768552
----------------------------------------------------------------------------------FIRMA MAG – TRANS KARPISIEWICZ
Oferuje usługi - TRANSPORTOWE: busy, wywrotki, ciągniki
siodłowe, niskopodwozie; KOPARKO – ŁADOWARKĄ;
KOMPLEKSOWE USŁUGI PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM:
przycinanie drzew – sady, lasy + wywóz, usługa rębakiem; naprawa
i czyszczenie rynien, montaż reklam, czyszczenie i malowanie
elewacji; SPRZĄTANIE placów budowy, porządkowanie terenu
po prowadzonych pracach budowlanych, wywóz gruzu i odpadów
komunalnych, nawożenie ziemi;
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

2019-06-06
PŁYNNYCH
między innymi z terenu gminy Szczytniki.
Promocyjne ceny. NR TELEFONU 606 – 254 – 418, 570 – 526 –
023
---------------------------------------------------------------------------------USŁUGI KRAWIECKIE z możliwością dojazdu do klienta. Szycie
miarowe odzieży damskiej: suknie wizytowe, kostiumy, żakiety ,
spódnice; Przeróbki odzieży: skracanie, zwężanie, poszerzanie,
wszywanie zamków Tel. 782 659 195
----------------------------------------------------------------------------------SALON FRYZJERSKO – KOSMETYCZNY SOLARIUM
,,TATIANA”, OPATÓWEK UL.KALISKA 3; TEL. 664 – 304 – 005
CZYNNY WTOREK – PIĄTEK 9 – 17, SOBOTA 8 – 15.
----------------------------------------------------------------------------------AUTOLAWETYKALISZ.PL Wynajem: autolawet, lawet, busa 9osobowego, tel. 512 349 420
----------------------------------------------------------------------------------GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SCH” SZCZYTNIKI zaprasza do swoich
sklepów na zakupy artykułów spożywczych i chemii gospodarstwa
domowego. Oferujemy duży wybór i promocyjne ceny. Zapraszamy
również do magazynu Artykułów Masowych w Radliczycach
(tel. 62 76 26 813) po opał, nawozy, pasze i materiały budowlane.
Workujemy ekogroszek, transport gratis, sprzedaż ratalna.
-------------------------------------------------------------------------------HEBEL USŁUGI STOLARSKIE Chojno 17a Grzegorz Leszczyński
tel. 603 629 744 TERMINOWO I SOLIDNIE!
Bardzo dziękujemy za efektywną kończącą się w tym roku szkolnym
współpracę i wieloletnią działalność w Radzie Rodziców Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu Pani Barbarze Nowak –
Przewodniczącej Rady Rodziców, a także Pani Justynie Błaszczyk
i Pani Sylwii Jakubek. Dyrektor Honorata Szymańska i społeczność
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu
----------------------------------------------------------------------------------Rodzice Ksawerego Albrechta serdecznie dziękują za przekazanie
1% podatku na – niezwykle kosztowne i znacznie przekraczające
nasze możliwości finansowe – leczenie za granicą naszego syna
chorego na postępujący zanik mięśni; a także za każdy, nawet
najdrobniejszy okazany gest życzliwości i dobre słowo.
---------------------------------------------------------------------------------Uczniowie i Przedszkolaki bardzo dziękują Panu Wójtowi Markowi
Albrechtowi za przekazane środki do wszystkich gminnych
Zespołów Szkół na upominki z okazji Dnia Dziecka. Pragniemy
odwdzięczyć się za to szczerym uśmiechem!
-----------------------------------------------------------------------------------
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W BIEŻĄCYM WYDANIU GAZETKI GMINNEJ MOŻNA
PRZECZYTAĆ O NASTĘPU JĄCYCH
SPRAWACH I WYDARZENI ACH:

SPRAWY GMINNE str. 2












Kalendarium Wójta
Forum pytań do Wójta
Sesje Rady Gminy Szczytniki
Stanowisko Rady Gminy Szczytniki w sprawie
sprzeciwu wobec ideologii LGBT i gender
Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych
Nowa kapliczka w miejscowości Lipka
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Marcjanów
228. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego
w Gminie Szczytniki
Program rządowy „Aktywna Tablica” dla szkół
podstawowych
Stowarzyszenie Kalisz XXI zaprasza na kolonie

WYDARZENIA str. 10








Rocznica zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej
Półfinał Międzygminnego Festiwalu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej
Finał XIX Międzygminnego Festiwalu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej
Wyniki konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku 2018”
Piknik „Poznaj karpia na nowo”
Złoto dla Mażoretek Orkiestry Dętej OSP Iwanowice
Przedstawiciele Gminy Szczytniki na Zjeździe Rodziny
Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach

HISTORIA I KULTURA str. 13








Maryja najlepszą nauczycielką
Majowa rocznica zawierzenia Matce Bożej
Nauczanie Jana Pawła II w cytatach
Traktat o pracy
Galeria bohaterów Ojciec Augustyn Kordecki
Spotkanie autorskie z Magdaleną Zarębską
Kącik czytelniczy



Mistrzostwa Polski Full Contact Seniorów oraz
Juniorów Starszych i Młodszych im. Jacka Dreli

ZAWODY SPORTOWE str. 17
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Dofinansowanie z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Wydawnictwa „Nasza
Księgarnia” dla Przedszkolaków
Wielkopolski Konkurs Plastyczny „Święty Jan Paweł II
ukochał Matkę Bożą”
XVI Międzyszkolny Przegląd Pieśni Religijnej
Powiatowy konkurs na komiks „Palić, nie palić- oto
jest pytanie”
Rejonowy konkurs plastyczny „Zawodowy lapbookzaprojektuj swoją przyszłość”
Niemal 20 lat Staw „czekał” na laureatkę…
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Uzależnienie ≠
Wolność”
Gminni laureaci do Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego
Międzygminny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej
Przedstawienia w języku angielskim
Gminny Konkurs Recytatorski im. S. Aleksandrzaka
w Marchwaczu

OGŁOSZENIA str. 22
INFORMACJE NA GMINNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ SĄ
PRZYJMOWANE PRZEZ SEKRETARIAT UR ZĘDU GMINY
W SZCZYTNIKACH

REDAKCJA
Opracowanie i redagowanie „Wiadomości Szczytnickich”:
Honorata Szymańska – edytowanie, Krzysztof Pietrzykowski skład graficzny, Grażyna Kuchnicka – ds. kontaktów i promocji
gminy. Honorowy Patronat: Wójt Gminy Szczytniki Marek
Albrecht.
Informator ten powstaje dzięki dużemu zaangażowaniu
Dyrektorów i Nauczycieli Zespołów Szkół oraz Pracowników
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.

OŚWIATA str. 17



Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Skauci Europy w Szczytnikach

ZESPÓŁ REDAKCYJNY ŻYCZY SŁONECZNYCH WAKACJI!
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