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INWESTYCJE
Droga Iwanowice Zajączki przebudowana

Mieszkańcom i Przyjaciołom Gminy Szczytniki
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia dużo zdrowia,
radości i miłego wypoczynku w gronie rodziny i przyjaciół;
a w Nowym Roku 2013 wszelkiej pomyślności, realizacji
wszystkich szlachetnych celów, zrozumienia i wielu gestów
życzliwości ze strony otoczenia
życzą
Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht
Zastępca Wójta Dariusz Wawrzyniak
Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Andrzej Kupaj
oraz Radni Gminy Szczytniki

Ponad 5 kilometrów utwardzonej
drogi
powiatowej
z
Zajączek
do Iwanowic
oddano
oficjalnie
do użytku.
Czytaj s. 7

Ustawa śmieciowa
źródłem dochodów czy
problemów dla gminy?!
Od dnia 1 lipca 2013 roku, zgodnie
z ustawą
o
zmianie
ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, przyjętą przez Sejm
i podpisaną
przez
Prezydenta,
zaczną obowiązywać nowe zasady
odbioru odpadów.
Czytaj s. 6

WYDARZENIA
Święto
Niepodległości
w Gminie
Czytaj s. 9
Uczczenie Pomordowanych
Mieszkańców Marchwacza
Czytaj s. 10
Nasi uczniowie laureatami
powiatowego konkursu na
kartkę Bożonarodzeniową
Czytaj s. 13

SPORT
W SZCZYTNIKACH MAMY
LIDERA!

SPRAWY GMINNE - Podsumowanie dwóch lat kadencji Wójta Gminy Szczytniki
„Mijają już dwa lata od kiedy, zgodnie z Państwa wolą pełnię funkcję Wójta Gminy
Szczytniki. W tym czasie zaszły w naszej gminie zmiany w każdej dziedzinie życia
społecznego, które chciałbym podsumować.”
Wójt gminy Szczytniki
Marek Albrecht

Nasza drużyna seniorska pod wodzą
Stanisława Chlebowskiego po rundzie
jesiennej piłkarskiej „B” klasy
zajmuje pierwsze miejsce w swojej
grupie.
Czytaj s. 17
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PODSUMOWANIE DWÓCH LAT
Mijają już dwa lata od kiedy, zgodnie z Państwa wolą, pełnię
funkcję Wójta Gminy
Szczytniki. W tym czasie
zaszły w naszej gminie
zmiany w każdej
dziedzinie życia
społecznego, które
chciałbym poniżej
podsumować.
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna, dostarczanie
wody
1. Rekultywacja składowiska odpadów w Pośredniku (2012)
– składowisko zostało zamknięte decyzją Wojewody,
planowany koszt to ok. 320 tys. Jednakże udało się pozyskać
firmę, która za symboliczną kwotę dokonała rekultywacji.
2. W związku z zamknięciem składowiska Gmina przystąpiła
do Związku Komunalnego „Czyste Miasto Czysta Gmina”.
Gmina jest przypisana decyzją Wojewody do zakładu
utylizacji odpadów „Orli Staw” należącego do tego związku,
jest to istotne przy wdrażanych obecnie zmianach w Ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tzw. ustawie
„śmieciowej” .
3. Modernizacja oczyszczalni ścieków i usunięcie osadów
(2011) – poziom osadów był na poziomie zagrażającym nawet
zamknięciu oczyszczalni, środki zaoszczędzone na
rekultywacji składowiska odpadów w Pośredniku pozwoliły
na zebranie osadów i modernizację oczyszczalni (dokonano
m. in. wymiany dyfuzorów i zainstalowano punkt zlewny).
4. Położono nową sieć wodociągową w miejscowości
Marchwacz (2012) – dotychczasowa stara - obsługiwana była
przez prywatną firmę, która wypowiedziała umowę na
świadczenie usługi, prace budowlane zostały już odebrane.
5. Remonty na hydroforniach (2012): Staw – wymiana
instalacji elektrycznej, naprawa dachu; Szczytniki – naprawa
dachu.
6. Zakup agregatu prądotwórczego (2012), po gradobiciu we
wrześniu 2011 Rada Gminy zdecydowała o zakupie
dodatkowego agregatu na ewentualność braku zasilania –
agregat został dostosowany przez konserwatorów do
przewozu na każdą hydrofornię.
7. Zakup drobnego sprzętu, elektronarzędzi i przyczepki
samochodowej (2012) – nasi konserwatorzy dokonują napraw
większości powstających uszkodzeń dotyczących sieci
wodociągowej, co pozwala na znaczne oszczędności na
usługach obcych.
8. Zmieniono system poboru opłat za wodę (2012) –
wdrożono
nowe
oprogramowanie
z
urządzeniem
do automatycznego wystawiania faktur – zrezygnowano
z prowizyjnego wynagradzania konserwatorów, określono
harmonogram wystawiania faktur - faktury będą wystawiane
w okresach kwartalnych, ale w różnych miesiącach dla
poszczególnych miejscowości. W roku wdrożeniowym 2012
wystąpiły w niektórych miejscowościach opóźnienia przy
zbieraniu wystawianiu faktur.
9. Przydomowe oczyszczalnie (2012-2013) - rozpoczęliśmy
proces przygotowania do aplikowania o środki
na
przydomowe oczyszczalnie ścieków z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska, na ukończeniu są odwierty określające
profil glebowy i poziom wód gruntowych.

Transport i łączność
1. Zakupiono koparko - ładowarkę marki „Volvo”, która
wykonuje szereg prac na terenie gminy począwszy od napraw
wodociągu , czyszczeniu i pogłębianiu rowów, a skończywszy
na równaniu dróg. Sprzedano poprzednią marki „Białoruś”.
Z pewnością o celowości nowego zakupu nikogo nie trzeba
przekonywać.
2. Dokonano przebudowy dróg
w miejscowościach
Sobiesęki – Pośrednik, Kuczewola w stronę lasu,
Tymieniec, Mroczki Wielkie, Daniel, Popów (nakładka),
Iwanowice (osiedle) , Niemiecka Wieś – Joanka, Niemiecka
Wieś
–
Iwanowice,
Pośrednik,
Główczyn,
Kolonia Marchwacz, Iwanowice – Zajączki Bankowe,
jeszcze
w tegorocznym budżecie zaplanowane są
Radliczyce, droga na Poręby i Główczyn II etap
z kamienia (termin wykonania do maja 2013). Łącznie
przebudowano prawie 20 km dróg w tym asfaltowych –
ponad 9 km, wartość inwestycji drogowych – to prawie
3.700 tys. zł., nie byłoby to możliwe bez pozyskania
środków z Urzędu Marszałkowskiego łącznie ponad 800
tys. i Starostwa 140 tys. zł. Warto przypomnieć, iż
w Gminie posiadamy ponad 200 km dróg, z czego
pokrytych asfaltem jest niecałe 80 km – czyli jeszcze jest
bardzo wiele do zrobienia.
3. Dokonano zakupu pługów śnieżnych do samochodów OSP
w Szczytnikach, Iwanowicach, Stawie i Radliczycach oraz
gminnej koparki.
Administracja
1. (2012-2014) Gmina jest w trakcie realizacji programu
„Kompleksowe podejście do doskonalenia
gwarancją
efektywności
JST” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki – Priorytet V Dobre rządzenie - program jest
uzupełnieniem przeprowadzonej w tym roku oceny urzędu
metodą CAFF i ogólnie ma na celu: wdrożenie nowego
narzędzia administracyjnego tj. kontroli zarządczej, a także
poprawę komunikacji wewnętrznej, usprawnienie procesów
decyzyjnych i kontrolnych. Całkowity koszt projektu to
226.737 zł. W ramach tej kwoty gmina zakupi sprzęt
informatyczny o wartości 11.600 zł.
2. (2011) Wdrożono nowy regulamin organizacyjny .
3. (2011-2012) Zintensyfikowano działania windykacyjne
zaległych podatków i opłat za wodę.
4. (2011-2012) Wprowadzono nowe elementy promocji
Gminy Szczytniki: reaktywowano stronę internetową (nowa
szata graficzna, pełna aktualizacja informacji), wprowadzono
gminną gazetkę – kwartalnik „Wiadomości Szczytnickie”,
przywrócono tradycję Gminnych Dożynek.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1. Wdrożono projekt - zakupu samochodów strażackich dla
jednostek będących w KRS (w 2012 zakupiono samochód dla
jednostki w Iwanowicach, 2013 – planowany jest Staw, 2014
– Szczytniki).
2. Jednostki
straży
w
Szczytnikach,
Marcjanowie
i Sobiesękach Trzecich pozyskały środki z Lokalnej Grupy
Działania „Długosz Królewski” (do którego Gmina należy
wraz z Gminami Brzeziny i Miastem Błaszki) na remonty
swoich świetlic wiejskich.
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Oświata i wychowanie
Ochrona Zdrowia
1. (2012) Przeprowadzono najtrudniejszą reformę szkolnictwa
1. 2013 – w ramach termomodernizacji zaplanowano
od lat, dotyczyła ona w mniejszym lub większym stopniu
ocieplenie i wymianę okien w Ośrodku Zdrowia w Stawie.
wielu z Państwa dzieci:
Gospodarka komunalna – utrzymanie zieleni

pierwszym etapem było przekształcenie Szkół
1. Przeprowadzono rewitalizację Placu Ks. Kordeckiego
Podstawowych w Mroczkach Wielkich, Pośredniku
w Szczytnikach.
i Sobiesękach Drugich w szkoły filialne i ograniczenie w nich
2. Przeprowadzono rewitalizację Parku w Iwanowicach.
nauczania do klas „0” – 1-3;

drugim etapem było utworzenie pięciu Zespołów
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Szkół,
w skład których
weszły szkoły filialne oraz
1. Podjęto decyzję o czasowym wyłączaniu oświetlenia
przedszkola;
w godzinach nocnych .

trzecim etapem – zapewnienie dowozów .
2. (2012) Rozpoczęto proces wymiany lamp rtęciowych na
2. Postawiliśmy sobie za cel zapewnienie wszystkim dzieciom
sodowe, do końca stycznia 2013 ma zostać wymienionych 107
możliwości korzystania z gminnych przedszkoli lub
lamp m.in. w Iwanowicach, Główczynie, Szczytnikach,
przynajmniej z oddziałów przedszkolnych – udało się to
Popowie, następnych 38 zaplanowano do wymiany jeszcze
zrealizować w Szczytnikach dzięki utworzeniu oddziału „0”
ze środków tegorocznego budżetu, w rezultacie pozostałyby
przy szkole w Szczytnikach oraz w Marchwaczu, niestety nie
więc 54 lampy do wymiany.
było takiej możliwości w Iwanowicach, nadal jednak mogą
mieszkańcy korzystać
z oddziału przedszkolnego
Pomoc społeczna
w Mroczkach Wielkich, Sobiesękach Drugich i Pośredniku.
1. Od 2011 wprowadzono dofinansowanie do obiadów dla
3. (2011-2013) Wdrożyliśmy projekt budowy nowych boisk
dzieci w szkołach (dotychczas były to bułki) – obecnie
o sztucznej
nawierzchni
ze
środków
pozyskanych
pomocą jest objętych 201 dzieci.
z LGD „Długosz Królewski”; w 2012 oddano do użytku
2. Pierwszy raz przystąpiono do
realizacji projektu
boisko w Stawie, w roku przyszłym będą dwa następne
w
ramach
Programu
Kapitał
Ludzki
- „Lepszy start”,
w Iwanowicach i w Marchwaczu.
pozyskane
środki
na
realizację
to
kwota
62.000
zł.
4. (2012-2013) Wspólnie ze Starostwem w Kaliszu
i gminami ościennymi przystąpiliśmy do projektu dotyczącego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
termomodernizacji obiektów publicznych – w ramach projektu
1. Wyremontowano scenę w Szczytnikach.
w 2013 mają zostać ocieplone szkoły w Iwanowicach,
2. Dokonano przeniesienia biblioteki w Stawie
Marchwaczu i Szczytnikach.
z wynajmowanego lokalu do budynku szkoły.
5. (2012) Szkoły przystąpiły do projektu „Indywidualizacja
3. W ramach budowy łącznika w szkole w Szczytnikach
nauczania wyznacznikiem sukcesu dzieci” przeznaczonego
przewidziane jest również udostępnienie pomieszczeń dla
dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.
GOK i Biblioteki.
6. I największa obecnie inwestycja odkładana od lat –
budowa sali sportowej w Szczytnikach wraz z łącznikiem
z klasami.
Globalnie kwota inwestycji w Gminie kształtowała się następująco:
Rok
Inwestycje

2011
2.326.706,84 zł

2012 – plan
4.752.930,00 zł

Łącznie
7.078.636,84 zł

Natomiast kwota pozyskanych środków zewnętrznych przedstawia się następująco:
Rok
Pozyskane środki
pozabudżetowe

2011

2012 – plan

Łącznie

1.124.679,66 zł

1.130.649,00 zł

2.255.328,66 zł

KALENDARIUM WÓJTA

02.10.2012 r. podpisałem umowę z Instytucją
Pośredniczącą,
jaką
jest
Samorząd
Województwa
Wielkopolskiego,
na dofinansowanie projektu pt.
"Indywidualizacja nauczania wyznacznikiem sukcesu dzieci"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowanego w okresie od dnia 1 września
2012 r. do 28.06. 2013 r. w szkołach podstawowych w klasach

I-III na terenie gminy Szczytniki, kwota realizowanego
projektu 180.583 zł.

W dalszym ciągu realizujemy Programy Specjalne
Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu "Postaw na
doświadczenie " i "Wracam do pracy" - w ramach robót
publicznych mamy zatrudnionych trzech bezrobotnych.

15.10.2012 r. podpisałem kolejną umowę na
organizowanie robót publicznych realizowanych w ramach
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Programu "Czas na nas" na okres od dnia 15.10. - 30.11.2012
r., w ramach tego programu zatrudniliśmy dwie osoby
bezrobotne.


Wydałem
już
decyzje
na
dofinansowanie
pracodawcom
kosztów
kształcenia
młodocianych
pracowników, liczba decyzji 11 na łączną kwotę 65.815,78 zł.
(środki pochodzące z dotacji Wojewody).

30.10.2012 r. uroczyście została odebrana
rewaloryzacja parku w Iwanowicach, łączny koszt inwestycji
260.981,50 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego w ramach PROW – 107.406 zł. Park
zyskał zupełnie nowy niepowtarzalny wygląd. Przy tej okazji
dziękuję pracownikom Referatu Inwestycji za zaangażowanie
w proces komunalizacji Parku, co umożliwiło wykorzystanie
przyznanych środków unijnych. Wniosek o płatność do
Urzędu Marszałkowskiego został już złożony i czekamy na
jego pozytywne rozpatrzenie.

Odebrana została droga w miejscowościach Mroczki
Wielkie i Tymieniec, nawierzchnia asfaltowa w Mroczkach
jest wadliwa i dlatego renegocjowałem warunki kontraktu,
w wyniku czego dodatkowo zostaną wykonane dwa spryski
nawierzchni (jeden już wykonano, drugi będzie wykonany
w przyszłym roku) i została wydłużona gwarancja do 5 lat;
wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego
„Karex”.

Wojewoda wydał decyzję dotyczącą komunalizacji
działek OSP Joanka i OSP Borek, wystąpiono do Sądu
o założenie ksiąg wieczystych dla tych nieruchomości.

Zleciłem odnowienie liter na Mogile w Marchwaczu,
zastosowano także „kotwy” w celu stabilizacji płyt.

31.10.2012 r. podpisałem umowę w zakresie obsługi
ubezpieczeniowej Gminy, umowa została zawarta na 3 lata
z firmą Concordia Polska (wyłonioną w trybie przetargowym)
na kwotę 157.572 zł (rocznie to kwota 52.542 zł). Umowa ta
obejmuje wiele dodatkowych klauzul ochronnych.

29.10.2012 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji
pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości
Pośrednik o dł. 0,800 km. Wykonawcą robót była firma
DROMAX Wojciech Krymarys Chełmce. Wartość inwestycji:
191.295,86 zł.

30.10.2012 r. odbył się odbiór techniczny inwestycji
pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P IwanowiceZajączki (obręb geodezyjny Iwanowice i Pośrednik) o dł.
5,420 km. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Ulic
i Mostów Sp. z o.o. Kalisz., na tej samej drodze 14.11. odbył
się także odbiór techniczny odcinka zaasfaltowanego o dł.
1,100 km, wykonawcą była firma SIDROG Sp. z o.o. Błaszki,
całkowity koszt inwestycji wyniósł 700.000 zł, w tym dotacja
w kwocie 500.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego i 100.000
zł. ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu, partycypacja Gminy
Szczytniki to także 100.000 zł.
19.11.2012 r. odbył się uroczysty odbiór tej drogi z udziałem
przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu,
Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Wykonawców, Inspektora
Nadzoru.

W dniu 31.10.2012 r. podpisałem umowę z firmą
ASBUD Rajsko na dostawę pospółki na bieżące naprawy dróg
gminnych. Zakupiono za kwotę 10.200 zł. i dostarczono 260
ton pospółki; w tym Sobiesęki Pierwsze – 60 ton, Popów –
60 ton, Mroczki Wielkie – 20 ton, Tymieniec – 120 ton. Nadal
prowadzimy rozmowy w sprawie zakupu kamienia
kolejowego.
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03.12.2012 r. otwarto oferty na Przebudowę
nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Radliczyce o dł.
0,400 km; termin realizacji zadania 31 maj 2013 r.

W najbliższych dniach powinien zostać ogłoszony
przetarg na drogę (kontynuację) z kamienia w miejscowości
Główczyn. Projekt jest przygotowany, zgłoszono w Starostwie
prowadzenie robót.

22.11.2012 r. nastąpił odbiór inwestycji pn.
Przebudowa
nawierzchni
placu
przed
cmentarzem
w Iwanowicach oraz chodnika w sąsiedztwie placu, wartość
inwestycji 57.471,17 zł - na chodnik uzyskano dotację ze
Starostwa Powiatowego w Kaliszu w kwocie 21.000,00 zł.

23.11.2012 r. została podpisana umowa z firmą
DROMAX Wojciech Krymarys Chełmce na Przebudowę
nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Poręby o dł. 0,930
km Wartość umowy: 92.432,29 zł., firma wykonała już
betonowy przepust na drodze, całkowity termin realizacji
zadania do 31 maja 2013 r.

12.11.2012 r. wysłano pismo do Starostwa
Powiatowego w Kaliszu dotyczące krzaków przy drodze
powiatowej Szczytniki – Kuczewola – Takomyśle,
uszkodzonej barierki w miejscowości Szczytniki przy drodze
powiatowej Szczytniki – Cieszyków, utrudnionego przejazdu
drogą od Sobiesęk Drugich w stronę Helenowa - czekamy na
odpowiedź.

27.11.2012 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji
pn. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości
Marchwacz,
wartość robót wg umowy 374.811,98 zł.
Wykonawcą była firma „Rawo” z Tuliszkowa, w ramach
projektu został odtworzony wzdłuż drogi powiatowej chodnik.

Wszczęto procedurę mającą na celu opracowanie
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Szczytniki z przeznaczeniem terenów
pod farmy wiatrowe. 9 listopada 2012 r. umieszczono na
stronie internetowej obwieszczenie o przystąpieniu do
sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytniki”,
w którym zawiadamia się o możliwości składania wniosków
przez zainteresowane osoby, a ponadto wysłano ogłoszenia
i kurendy do mieszkańców.

Rozpoczęto wymianę lamp rtęciowych na sodowe
w miejscowościach: Iwanowice, Główczyn, Szczytniki,
Cieszyków i Krowica – łącznie 107 lamp; termin realizacji
do końca stycznia 2013 r. Na sesji dnia 23.11.2012 r. Rada
Gminy postanowiła przeznaczyć dalszą kwotę 20.000 zł. na
wymianę kolejnych 38 lamp; do całkowitego zamknięcia
projektu pozostałoby jeszcze 55 lamp.

Wojewoda Wielkopolski wydał do tej pory 22 opinie
dotyczące udzielenia preferencyjnego kredytu klęskowego na
wznowienie produkcji rolnej po wystąpieniu ujemnych
skutków przezimowania w okresie zimowym 2011/2012.

Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu, którzy
stwierdzili potrzebę sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie 7 elektrowni wiatrowych wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie obrębu
miejscowości Staw przez firmę TATRA WIND ENERGY Sp.
z o. o. z Katowic, wydałem w dniu 8 listopada postanowienie
o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko i nałożyłem obowiązek sporządzenia raportu dla
w/w przedsięwzięcia.
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Uzyskano decyzję Starosty Kaliskiego o udzieleniu
pozwolenia wodno-prawnego dla Gminy Szczytniki na
korzystanie z wód w zakresie poboru dla wodociągów
w miejscowości: Iwanowice, Mroczki Wielkie i Radliczyce
oraz odprowadzania oczyszczonych wód do ziemi - na okres
20 lat tj. do 2032 roku.

Prowadzona jest w terenie weryfikacja nieruchomości
pod względem możliwości lokalizacji Przydomowych
Biologicznych Oczyszczalni Ścieków u właścicieli, którzy
zdeklarowali chęć jej budowy. Obecnie są przeprowadzane
w terenie odwierty weryfikujące profil glebowy i poziom wód
gruntowych - w miejscach, gdzie planowane są oczyszczalnie.
Warunkiem jest poziom wód gruntowych nie wyższy niż 2,2
m; prace są na ukończeniu.

Trwają prace przygotowawcze w celu wprowadzenia
tzw. „opłaty śmieciowej”, opracowane zostały trzy projekty
ustawy w sprawie nowego Regulaminu utrzymania porządku
i czystości na terenie gminy Szczytniki; w sprawie wzoru
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deklaracji o wysokości opłaty oraz w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych, więcej o zmianach w artykule.

12.11.2012
r.
przedstawiciele
Starostwa
Powiatowego w Kaliszu dokonali kontroli zamkniętego
Składowiska Odpadów Komunalnych w miejscowości
Pośrednik, kontrola wypadła pozytywnie.

W ramach programu realizowanego przez Starostwo
Powiatowe w Kaliszu, a dofinansowanego ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej - odebrano i zutylizowano azbest z 13 gospodarstw,
zdjęto i zutylizowana azbest z 5 gospodarstw tj. ok. 59 ton.
Starostwo zapewnia, że działania będą prowadzone również
w przyszłym roku.

Prace koparki: pogłębianie rowów w miejscowości
Sobiesęki Trzecie; równanie dróg - Kuczewola, Marcjanów,
Pośrednik, Popów, Murowaniec; awarie sieci wodociągowej Iwanowice, Kościany; niwelacja terenu przy szkole w Stawie

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Z POSIEDZENIA RADY GMINY SZCZYTNIKI
Sesja Rady z dnia 21 września 2012 r.
Rada podjęła następujące uchwały :
1.
Nr
XXI/131/2012
w
sprawie
likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szczytnikach Gminny Ośrodek Zdrowia w Iwanowicach
z filią w Stawie
2. Nr XXI/132/2012 w sprawie wprowadzenia zmian
budżetowych
3. Nr XXIV/133/ 2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej
4. Nr XXI/134/2012 w sprawie utworzenia Sołectwa
Marchwacz
5. Nr XXI/135/2012 w sprawie oceny aktualności „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy
Szczytniki”
oraz
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego
6. Nr XXI/136/2012
w sprawie przystąpienia do
sporządzenia
„Studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczytniki”
Sesja Rady z dnia 26 października 2012 r.
Rada podjęła następujące uchwały:
1.
Nr XXV/137/2012
w sprawie podziału Gminy
Szczytniki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2.
Nr XXV/138/2012 w sprawie przejęcia od Powiatu
Kaliskiego zadania publicznego w zakresie „Przebudowy
drogi powiatowej nr 4629P w miejscowości Iwanowice”
3.
Nr XXV/139/2012 w sprawie wprowadzenia zmian
budżetowych
4.
Nr XXV/140/ 2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek do Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych w 2013 r. na dofinansowania przebudowy

dróg w pierwszej kolejności
a następnie w Kuczewoli.

w Krowicy

Zawodniej,

Sesja Rady z dnia 23 listopada 2012 r.
Rada podjęła następujące uchwały:
1.
Nr XXVI/141/2012 w sprawie wprowadzenia zmian
budżetowych
2.
Nr XXVI/142/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta dla celów naliczania podatku rolnego
3.
Nr XXVI/143/2012 w sprawie obniżenia stawek
podatku od nieruchomości
4.
Nr XXVI/144/2012 w sprawie obniżenia stawek
podatku od środków transportowych
5.
Nr XXVI/145/2012 Podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także
wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady
jego przyznawania i wypłacania stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr XXII/121/2009 Rady Gminy Szczytniki z dnia
3 kwietnia 2009 r.
6.
Nr XXVI/146/2012 w sprawie utworzenia stałych
obwodów głosowania na obszarze Gminy Szczytniki,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych
7.
Nr XXVI/147/2012 w sprawie: określenia warunków
i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Szczytniki
Uchwały i protokoły z posiedzeń Rady są dostępne na stronie
internetowej bip.wokiss.pl/szczytnikig/ i w Biurze Rady
w Urzędzie Gminy pokój nr 6.
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USTAWA ŚMIECIOWA ŹRÓDŁEM DOCHODÓW CZY
PROBLEMÓW DLA GMINY?!
Od dnia 1 lipca 2013 roku, zgodnie z ustawą
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach przyjętą przez Sejm i podpisaną przez
Prezydenta, zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru
odpadów. Nowelizacja ustawy nakłada
na gminę
odpowiedzialność za wywóz, segregację i składowanie
odpadów. W myśl tych przepisów gmina stanie się
„właścicielami” śmieci i na niej spoczywać będzie
obowiązek podpisania umów z firmami wywozowymi,
a także ustalenie stawek w takiej wysokości, aby
pokrywały w całości koszty związane z funkcjonowaniem
systemu gospodarowania odpadami, ale nie stanowiły
źródła zarobku – tego ustawa zabrania. Zdaniem
ustawodawcy nowe rozwiązanie doprowadzi do naturalnej
eliminacji
dzikich
wysypisk
(np.
w
lasach)
i w konsekwencji doprowadzi do oczyszczenia środowiska.
Ale czy poprawi sytuację samorządów?
„Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie
Twoja gmina. Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu
firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli
nieruchomości. Dzięki temu nie będzie „opłacać się”
wyrzucanie odpadów do lasu. Za odbiór odpadów wszyscy
mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej
przez gminę podstawowej stawce, a wyjątek stanowić będą
osoby segregujące odpady, które zapłacą mniej”. Tyle możemy
przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.
Warto w tym momencie dodać, że wszystkie indywidualne
umowy z firmami świadczącymi wywóz śmieci należy
wypowiedzieć przed dniem 1 lipca 2013 roku. Nowe zasady
dotyczące odbioru śmieci niestety w sposób dość wyraźny
ograniczą konkurencję, a to niestety w sposób nieubłagany

oznaczać będzie wzrost kosztów wywozu nieczystości. Do
końca tego roku samorządy w naszym kraju będą musiały
zadecydować na podstawie jakich kryteriów pobierane będą
powyższe opłaty. Istnieje bowiem kilka sposobów naliczania
nowych należności i trzeba uczciwie przyznać, iż żaden nie
jest do końca idealny. Pierwszy możliwy sposób naliczania
opłat
uzależniony
jest
od
liczby
mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość. Ten system poboru
opłat uderza niestety w rodziny wielodzietne, często
konsumujące znacznie mniej dóbr, a
tym samym
wytwarzające niewielką ilość śmieci. Drugą ewentualność
stanowi naliczanie należności od metrażu zajmowanej
nieruchomości, co z kolei krzywdzi osoby osamotnione. Poza
tym powierzchnia zajmowanego mieszkania lub domu nijak
się ma do ilości wytwarzanych odpadów. Trzecią możliwą do
przyjęcia opcją jest pobór opłat na podstawie ilości zużytej
wody, co jednak również nie musi koniecznie przekładać się
na ilość produkowanych śmieci. Niestety nowa ustawa nie
zakłada możliwości naliczania opłat od ilości faktycznie
wyprodukowanych śmieci tak jak było to do tej pory i to obok
ograniczenia konkurencji największy minus nowego prawa.
Jeszcze w tym miesiącu Rada Gminy Szczytniki przyjmie
uchwałę określającą między innymi sposób naliczania nowych
opłat za wywóz śmieci oraz ich częstotliwość. Ewentualne
sugestie i uwagi na ten temat można więc kierować
do Radnych naszej gminy.
Krzysztof Pietrzykowski
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OTWARCIE DROGI W GŁÓWCZYNIE
Mieszkańcy Główczyna mają nową drogę. Ponad jeden kilometr 200 m wybudowano dzięki dofinansowaniu z Funduszu Gruntów
Rolnych. Koszty inwestycji to prawie 350 tysięcy złotych, po nowej trasie zorganizowano już dowozy dzieci do szkoły.
Mieszkańcy Główczyna od dawna apelowali o naprawę drogi,
która szczególnie po wiosennych roztopach jeszcze tych z 2011
roku uległa poważnemu zniszczeniu, a woda spływająca z drogi
podczas deszczów zalewała okoliczne pola. Władze gminy od
tamtego czasu starały się o dofinansowanie, by móc
przebudować kompleksowo ponad kilometr drogi. I udało się.
Inwestycję uroczyście oddano do użytku 5 września.
- W ramach modernizacji drogi położyliśmy duży nacisk na
odwodnienie terenu.
Pobudowano dodatkowe przepusty i kanał odwadniający.
Mieszkańcy sami zadeklarowali pomoc w wykopaniu rowów
wzdłuż drogi, za co jestem im wdzięczny. Bo dzięki temu
inwestycja została kompleksowo zrealizowana- mówi Wójt gminy
Marek Albrecht. Po nowej drodze zorganizowano już dowóz
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dzieci do szkoły w Iwanowicach. Dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego z Funduszu Gruntów Rolnych wyniosło 150
tys. zł. Cała inwestycja kosztowała prawie 350 tys. zł. W tym roku
wykonano drogi planowane do realizacji jeszcze
w 2011 tj.
osiedle Iwanowice - 160m, Kuczewola 540m, Daniel 500m,
Niemiecka Wieś - Joanka 900m; natomiast z dróg planowanych
w roku bieżącym wykonano drogi - Niemiecka Wieś - Joanka
dokończenie - 270m, Iwanowice-Niemiecka Wieś - 1.150 m,
Tymieniec - 487m, Mroczki Wielkie 450m., Kolonia Marchwacz 700m, Wawry- 300m, Pośrednik 900m, Iwanowice - Zajączki
Bankowe 5400m oraz parking i chodnik w Iwanowicach przy
cmentarzu. Podpisano umowy na wykonanie dróg w Sobiesękach
(Poręby)- 900m, Radliczycach - 400m. W uroczystym otwarciu
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drogi w Główczynie uczestniczyli mieszkańcy wsi Główczyn
z sołtysem wsi p. Wiesławem Wróblem na czele. Do nich
Wójt Marek Albrecht kieruje podziękowania za zaangażowanie
w organizację prac związanych z budową drogi. Inwestycje
podczas otwarcia poświęcił ksiądz kanonik - Paweł Jabłoński.
W uroczystości uczestniczyli również: inspektor nadzoru - Wiktor
Piętka, przedstawiciel
wykonawcyBarbara Salamon,
Przewodniczący Rady - Andrzej Kupaj, Wójt - Marek Albrecht,
Z -ca Wójta - Dariusz Wawrzyniak, Skarbnik - Małgorzata Bloch,
Kierownik Referatu - Elżbieta Biernat, Radni: Roman Siciarek,
Kazimierz Bączyk. Wykonawcą robót była firma SIDROG Sp.
z o.o. z Domaniewa w gminie Błaszki, a całkowity koszt zadania
( wg protokołu odbioru) wyniósł 342.956,51 zł. (wp)

Droga Iwanowice- Zajączki przebudowana
Ponad 5 kilometrów utwardzonej drogi powiatowej
z Zajączek do Iwanowic oddano oficjalnie do użytku. Inwestycja
kosztowała 700 tysięcy złotych. Pół miliona zł przekazał Urząd
Marszałkowski i po 100 tysięcy złotych powiat i gmina Szczytniki.
W uroczystym otwarciu uczestniczyły władze województwa,
powiatu i gminy, radni powiatowi i gminni, wykonawcy
inwestycji oraz mieszkańcy.

W ciągu dwóch lat w gminie Szczytniki utwardzono 12 km dróg,
a potrzeby w tym zakresie są jeszcze duże. Przebudowana droga
została przekazana przez powiat gminie Szczytniki, po to by można
było pozyskać dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych. W ramach inwestycji utwardzono 5,4 km drogi
i zaasfaltowano ponad kilometr. Prace te kosztowały 700 tysięcy
złotych.
- Ta inwestycja powstała dzięki dużemu zaangażowaniu władz
samorządowych. Wiemy, że droga była w fatalnym stanie, szczególnie
podczas opadów deszczu była zupełnie nieprzejezdna.

W chwili obecnej jest już przejezdna na całym odcinku. Mam
nadzieję, że przy pomocy finansowej starostwa powiatowego uda się
w kolejnych latach całe 5 km zaasfaltować. Przebudowa jest
korzystna nie tylko dla mieszkańców wsi, przez którą przebiega
droga, ale też dla mieszkańców sąsiednich wsi- mówi Marek
Albrecht, Wójt Gminy Szczytniki.

Chciałbym podziękować za to zrozumienie, bo to nie jest rzecz
codzienna, że tak duże wsparcie „idzie” w teren
z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. Myślę, że widząc co zrobiliśmy powiecie
Państwo, że były to dobrze zainwestowane pieniądze. Oczywiście na
tym nie koniec, bo powiat zadeklarował wyższa kwotę – 400 tysięcy
złotych i z tej sumy się wywiąże. Nie było nas stać na to, żeby to było
w tym roku. Do zrobienia jest jeszcze dalszy odcinek tej drogi,
składam deklarację, że samorząd powiatowy zrobi wszystko, aby
dalej partycypować w kosztach tej budowy. Jesteśmy już po
rozmowach z gminą Godziesze, od strony Zajączek inwestycja będzie
kontynuowana. Tylko dzięki temu zrozumieniu i gestowi ze strony
sejmiku ten problem mógł być rozwiązany. Ta droga była potrzebna,
pamiętam te spotkania w sprawie budowy tej drogi- mówił starosta
kaliski Krzysztof Nosal podczas uroczystego otwarcia. - Zawsze
kiedy uczestniczy się w odbiorze drogi, to jest to szczególne
wydarzenie, bo dla nas najważniejsze jest, że możemy zrobić coś, co
służy mieszkańcom i społeczności lokalnej.-mówił Krzysztof
Grabowski- To jest najważniejsze, że w takich chwilach możemy
uczestniczyć i cieszyć się z tego, że wspólnie udało się to zrobić.
Tutaj było współdziałanie wielu samorządów i pierwsze tego typu
partnerstwo na terenie gminy Szczytniki. To współfinansowanie
okazało się na tyle skuteczne, że mamy ponad kilometr
zaasfaltowanej drogi i kolejne kilometry utwardzone, a w przyszłości
będą też zaasfaltowane. Samorząd województwa przeznaczył na ten
cel bardzo dużo pieniędzy, bo gmina Szczytniki na 226 gmin
w Wielkopolsce otrzymała najwięcej pieniędzy z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych. Na tę drogę 500 tysięcy, a w sumie 650 tysięcy to rekord.
Pan wiceprzewodniczący rady powiatu Benedykt Owczarek jest tak
naprawdę sprawcą, że ten temat został podjęty, jako mieszkaniec tego
terenu i radny z tego terenu zabiega o te pieniądze. Spotykaliśmy się
i prosił, żeby to wsparcie uzyskać. Za to należy się szczególne
podziękowanie. My porozumieliśmy się, przeznaczyliśmy środki
i wykonaliśmy tę inwestycję, ale pan Benedykt od kilkunastu lat
o tym mówił, a teraz myślę, że ma satysfakcję iż ta droga tutaj jest,
a będzie miał jeszcze większą satysfakcję w przyszłym roku, jak tę
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drogę uda się zrealizować do końca, tak jak obiecał pan starostamówił Krzysztof Grabowski członek Zarządu Województwa
Wielkopolskiego.
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Za wielkie zaangażowanie w inwestycję władz samorządowych
różnych szczebli dziękował również Benedykt Owczarek
wiceprzewodniczący rady powiatu kaliskiego.
Wioletta Przybylska

______________________________________________________________________________________

NOWE BOISKO W STAWIE
Od bieżącego roku szkolnego uczniowie Zespołu Szkół
w Stawie mogą cieszyć się nowym boiskiem sportowym ze sztuczną
nawierzchnią. 11 września 2012 r. obiekt został oficjalnie oddany do
użytku. Przy ładnej pogodzie uczniowie nie muszą już korzystać
z sali gimnastycznej. Boisko jest także dostępne dla mieszkańców
Stawu. Obiekt o powierzchni 660 m2 ma charakter wielofunkcyjny:
można grać na nim w piłkę siatkową i koszykówkę. To pierwszy tego
typu obiekt w gminie wybudowany przy szkole. Inwestycja jest
współfinansowana ze środków PROW w ramach działania
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, a koszt realizacji
z umowy z wykonawcą wynosi 148 367,89 zł. Planowana jest
budowa
podobnych
obiektów
przy
Zespołach
Szkół
w Iwanowicach i Marchwaczu. ( Bartosz Olender)
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NOWA INWESTYCJA W MARCHWACZU
W dniu 27 listopada Wójt Gminy Pan Marek Albrecht w obecności inspektora nadzoru wykonawcy oraz kierownika działu inwestycji Pani
Elżbiety Biernat i radnej Pani Danuty Świątek odebrał zakończoną inwestycję – wodociąg w miejscowości Marchwacz. Przy tej okazji udało
się także w ramach projektu polepszyć warunki przechodzenia dla pieszych dzięki położonemu chodnikowi. Koszt inwestycji wyniósł
374.811,98 złotych. Mieszkańcy Marchwacza składają podziękowanie Panu Wójtowi Markowi Albrechtowi oraz Radzie Gminy Szczytniki za
tak potrzebną inwestycję. Podziękowania przekazujemy także wykonawcy - firmie „Rawo” z Tuliszkowa za sprawne przeprowadzenie robót.
Danuta Świątek
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Powstają przystanki na terenie gminy
W listopadzie 2012 r. w miejscowości Joanka, gm. Szczytniki wyremontowano istniejący przystanek autobusowy. Zakup materiałów na
budowę przystanku sfinansowała gmina, a mieszkańcy – w czynie społecznym – wykonali wszystkie prace remontowo - budowlane. Z podobną
inicjatywą wyszli mieszkańcy wsi Trzęsów, których również gmina wspomogła finansowo przy zakupie wiaty, a pozostałe prace także
wykonali w czynie społecznym. Obydwie wsie mogą się teraz pochwalić nowymi przystankami, które służą mieszkańcom, a przede wszystkim
dzieciom dojeżdżającym do pobliskich Zespołów Szkół.
(UG)

______________________________________________________________________________________________________

POŚWIĘCENIE RYNKU W IWANOWICACH
Gmina po roku starań uzyskała prawo własności gruntów, co
umożliwiło w efekcie rewaloryzację rynku w Iwanowicach.
Całkowity koszt przedsięwzięcia to 260 981,50 złotych. Dzięki
skutecznym wysiłkom władz Gminy Szczytniki na powyższy
projekt pozyskano dofinansowanie w wysokości 107 406 złotych
z PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Pozostała
kwota została zapłacona z gminnego budżetu.

W niedzielne popołudnie, 30 września 2012 roku, odbyło się
uroczyste poświęcenie, oddanego do użytku po rewaloryzacji, rynku
w miejscowości Iwanowice. Zgromadzonych powitali W-ce
Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Pan Benedykt Owczarek
oraz Radny Gminy Szczytniki Pan Piotr Zimny. Poświęcenia dokonał
proboszcz parafii Iwanowice Ksiądz Kanonik Paweł Jabłoński.
Następnie głos zabrali: Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht
i projektant rewaloryzacji parku Pan Zdzisław Walczak.
W uroczystości udział wzięła także Kierownik Referatu
Infrastruktury i Ochrony Środowiska Pani Elżbieta Biernat oraz
licznie zgromadzeni mieszkańcy Iwanowic. Całość uświetnił występ
orkiestry dętej OSP Iwanowice pod batutą Pana Marka Kubery.
Zebrani w parku goście oraz mieszkańcy mogli swobodnie zająć
przygotowane z tej okazji miejsca siedzące i skosztować domowych
wypieków mieszkanek Iwanowic. Uroczystość odbyła się dzięki
zaangażowaniu Panów Benedykta Owczarka i Piotra Zimnego przy
współudziale OSP Iwanowice. Wykonawcą robót związanych
z rewaloryzacją rynku było przedsiębiorstwo: „EKOLAS”
z Przygodzic.
Małgorzata Majas
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GMINNE ŚWIĘTO EDUKACJI
Dnia 12 października, tak jak co roku, obchodzone było
Gminne Święto Edukacji zorganizowane przez dyrektorów
placówek oświatowych gminy Szczytniki; poprzedzone
uroczystymi akademiami w szkołach.
W tym jednym dniu w roku istnieje możliwość, aby spotkały się
osoby z całej gminy związane z oświatą, podzieliły się swoimi
doświadczeniami w miłej atmosferze
- przy poczęstunku
i dźwiękach dobrej muzyki. Spotkanie takie ma charakter
integracyjny i dobrze spełnia swoją rolę, o czym świadczy duża
liczba chętnych uczestników. W tym roku trzeba było urządzić
takie spotkanie, niestety, poza terenem gminy – w Złotnikach ze
względu na potrzebę odpowiednio dużego lokalu. W uroczystości
wzięli udział: Wójt Gminy Szczytniki – Pan Marek Albrecht;
Zastępca Wójta – Pan Dariusz Wawrzyniak; Przewodniczący
Rady Gminy Szczytniki – Pan Andrzej Kupaj; Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Oświaty, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu
– Pan Paweł Domagała; Prezes międzygminnego oddziału ZNP
powiatu ziemskiego – Pan Antoni Roter; przedstawiciele UG
w Szczytnikach: Skarbnik Gminy - Pani Małgorzata Bloch
i Kierownik Referatu Administracyjno – Organizacyjnego - Pani
Grażyna Kuchnicka; Proboszcz Parafii w Iwanowicach – Ksiądz
Kanonik Paweł Jabłoński; właściciel Firmy Transportowej – Pan
Julian Jaszek; a także Dyrektorzy i Pracownicy placówek
oświatowych Gminy Szczytniki, Nauczyciele, Pracownicy Obsługi
oraz czcigodni Emeryci i Renciści.

Kulminacyjnym momentem było wystąpienie Wójta Gminy
Szczytniki – Pana Marka Albrechta, który nie tylko złożył
wszystkim stosowne życzenia, ale także pogratulował tym, którym
przyznano w bieżącym roku medale oraz Nagrody
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty .
Uczestnicy otrzymali także życzenia w imieniu Rady Gminy
Szczytniki od Przewodniczącego – Pana Andrzeja Kupaja,
a oprócz tego od Prezesa międzygminnego oddziału ZNP powiatu
ziemskiego
– Pana Antoniego Rotera, który jednocześnie
podkreślił znaczenie współpracy i solidarności wśród
pracowników oświaty. Przekazane zostały również życzenia od
byłego Wójta – Pana Mirosława Juszczaka, który nie mógł przybyć
na gminne spotkanie z powodu ważnych spraw osobistych.
Uroczystość była pełna miłych wrażeń, a uczestnicy wyrazili
nadzieję kolejnego takiego spotkania w przyszłym roku.
Podziękowania należą się wszystkim, dzięki którym doszło do tak
uroczystego spotkania gminnego. Szczególnie dziękujemy Pani
Bogusławie Domagale – Dyrektorowi Zespołu Szkół
w Radliczycach za podjęcie się trudnego zadania zorganizowania
odpowiedniej sali, oprawy kulinarnej i muzycznej.
Honorata Szymańka

W bieżącym roku Pani Janina Nowak – Dyrektor Zespołu Szkół w Iwanowicach została nagrodzona podwójnie, ponieważ przyznano jej
Medal Komisji Edukacji Narodowej, a także Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
została przyznana także z tej samej szkoły – Pani Renacie Janickiej - Szcześniak.
Dnia 23 października na uroczystości wręczenia odznaczeń w Poznaniu medale odebrali: Pani Iwona Pieszczyńska z ZS w Iwanowicach –
Medal Złoty za Długoletnią Służbę; Pani Grażyna Olejnik z ZS w Radliczycach – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę; Pan Kazimierz
Augustyniak z ZS w Stawie – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę; Pani Justyna Domagalska z ZS w Stawie – Medal Brązowy
za Długoletnią Służbę; Pani Dorota Nijak z ZS w Szczytnikach. – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę. Serdecznie gratulujemy!

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE SZCZYTNIKI
W Święto Niepodległości przedstawiciele władz gminy na czele
z Wójtem Markiem Albrechtem złożyli kwiaty przed pomnikami
ofiar II wojny światowej w Iwanowicach i Stawie. Z okazji Święta
Niepodległości we wszystkich szkołach odbyły się uroczyste
akademie, a w kościołach msze święte w intencji Ojczyzny. Dla
wszystkich Polaków był to dzień szczególnej zadumy nad piękną
historią naszego narodu.
Dnia 11 listopada 2012 r. w Kościele Parafialnym p.w. św.
Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwanowicach odbyły się Gminne
obchody Święta Niepodległości. W uroczystości tej wzięli udział:
Wójt Gminy Szczytniki - Marek Albrecht, Przewodniczący Rady
Gminy - Andrzej Kupaj, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Kaliskiego - Benedykt Owczarek, Radni Gminni, Dyrektor Zespołu
Szkół w Iwanowicach - Janina Nowak, nauczyciele oraz poczty
sztandarowe: Zespołu Szkół i OSP Iwanowice. Obchody Święta

Niepodległości rozpoczęły się
występem
artystycznym
przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkół w Iwanowicach oraz
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Pawła Jabłońskiego.
Oprawę muzyczną podczas uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta
OSP Iwanowice oraz chór parafialny. Kolejnym punktem obchodów
Święta Niepodległości było przejście Wójta Gminy Szczytniki wraz
z przedstawicielami samorządu lokalnego pod pomnik ku czci ofiar
II wojny światowej w iwanowickim parku i złożenie wieńca oraz
zapalenie symbolicznego znicza na znak pamięci wszystkich
poległych
i pomordowanych w obronie Ojczyzny. Wcześniej
9 listopada 2012 r. w Zespole Szkół w Iwanowicach odbyła się
uroczysta akademia poświęcona obchodom Święta Niepodległości,
podczas której uczniowie wystąpili z programem słowno –
muzycznym poświęconym walczącym o wolność Ojczyzny.
Wioletta Mikołajczyk

Słowa Wójta wypowiedziane w Iwanowicach z okazji Święta Niepodległości
W tym roku mijają 94 lata od czasu odzyskania przez Polskę upragnionej niepodległości. Po 123 latach niewoli nasi
przodkowie mogli cieszyć się ukochaną wolną Ojczyzną. Odbudowaliśmy nasz kraj, który wcześniej został doprowadzony
do upadku i poniżenia.
Odzyskanie niepodległości w roku 1918 było możliwe dzięki ofiarnym wysiłkom, walce i przelanej krwi wielu
pokoleń Polaków: powstańców, społeczników, działaczy politycznych, legionistów i tych zwykłych cichych bohaterów dnia
codziennego, o których nie przeczytamy nigdzie na kartach wielkiej historii. Dla nich wszystkich najważniejsze były ideały:
Bóg, Honor, Ojczyzna i w imię tych ideałów decydowali się nawet na śmierć – na oddanie życia za wolność i niepodległość
Polski. Przysięgli wierność Ojczyźnie i żadne przeciwności nie mogły tej przysięgi złamać.
Dla obecnego pokolenia wypływa wiele wniosków z tamtych niezapomnianych listopadowych dni. Przede
wszystkim, jak podkreślał często Jan Paweł II - wolność nie jest nam dana raz na zawsze, ale trzeba jej bronić każdego dnia –
co dobitnie pokazały nasze dzieje. Wolność wymaga od nas przyjęcia pełnej odpowiedzialności za dalsze losy naszego kraju
oraz kierowania się naszymi pięknymi tradycjami i wartościami. Wymaga od nas codziennej ofiarnej pracy, bezinteresownej
służby na rzecz innych oraz współdziałania we wszystkich sprawach społecznych i gospodarczych
W dniu Narodowego Święta Niepodległości w sposób szczególny cieszymy się z wolnej Ojczyzny i czcimy
bohaterstwo tych, którym tę niepodległość zawdzięczamy. Jesteśmy poruszeni dokonaniami naszego narodu, jego tysiącletnią
historią, tradycjami i bogatą kulturą. W hołdzie tym, dzięki którym żyjemy w wolnej Ojczyźnie - pamiętajmy zawsze
o naszych korzeniach i wzniosłych ideałach oraz bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami.
Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht

UCZCZENIE POMORDOWANYCH MIESZKAŃCÓW MARCHWACZA
Tradycyjnie - drugiego listopada przy Mogile Pomordowanych w czasie
II wojny światowej Mieszkańców Marchwacza odbyła się msza święta
w intencji ofiar. Msza święta została odprawiona przez Ks. Pawła Nasiadka
z parafii
w
Rajsku.
Na
miejscu
kaźni pojawiły
się
rodziny
pomordowanych, mieszkańcy wsi i okolic, delegacje uczniów i nauczycieli
Zespołu Szkół w Marchwaczu na czele z Panią Dyrektor Honoratą Szymańską.
Wśród zebranych nie zabrakło Wójta Gminy Szczytniki - Pana Marka Albrechta,
który uczcił pamięć tych, którzy zginęli zapalając symboliczny znicz;
a także Radnej Gminy Szczytniki – Pani Danuty Świątek. Wszyscy zgromadzeni
z zadumą uczestniczyli w tej patriotycznej uroczystości, wspominając bolesne
dla narodu polskiego wydarzenia z czasów II wojny światowej.
Krzysztof Pietrzykowski
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NIEPODLEGŁOŚĆ I PATRIOTYZM
11 listopada obchodziliśmy 94 rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości po 123 latach zaborów.
Władze gminy na czele z Wójtem panem Markiem Albrechtem złożyły
kwiaty przed pomnikami upamiętniającymi bohaterską walkę naszych
przodków o wolną i suwerenną Polskę. W kościołach odprawiono
msze święte w intencji Ojczyzny. Natomiast w szkołach naszej gminy
odbyły się okolicznościowe patriotyczne akademie. Cieszyć może
fakt, iż dyrektorzy i nauczyciele od najmłodszych lat starają się uczyć
nasze dzieci wiedzy o historii naszej Ojczyzny oraz wpajać
patriotyczne zachowanie.
Czym jest dziś patriotyzm i miłość do Ojczyzny? Pojęcie
i słowo patriotyzm nie zmienia się i nie traci swego sensu i przekazu
od wieków. Pomimo, że dziś niektórzy próbują je zniekształcić
i umniejszyć jego wartość. Patriotyzm to miłość do polskiej ziemi, to
pielęgnowanie pamięci o naszych dziadach i ojcach, to wspomnienie
i tęsknota za historią. To nasze korzenie, nasza wiara katolicka, to
biały orzeł w koronie i barwy biało-czerwone. Patriotyzm to pamięć
o bohaterstwie naszych przodków - to właśnie oni zrywali się tyle razy
do walki, aby wyrwać naszą Ojczyznę z „pazurów” zaborcy. Przez
długie lata im się to nie udawało. Lecz ich wiara, ich pragnienie
wolności były silniejsze od strachu, bólu i śmierci. Wreszcie
w listopadowy dzień przywrócili naszej Ojczyźnie wolność
i niepodległość. Nie ma takich słów, by wyrazić dla nich uznanie,
podziw i szacunek - dla ich męstwa, bohaterstwa i odwagi. Tak wielu
z nich oddało dla Ojczyzny to co najcenniejsze – swoje życie. Lecz
ginęli w przekonaniu, że spoczną w polskiej ziemi. Zawsze będziemy
o nich pamiętać i się za nich modlić.
Swoją wielką miłość do Ojczyzny i polskiej ziemi okazywał
nieustannie nasz ukochany Ojciec Święty Jan Paweł II. Wielokrotnie
na naszych oczach całował polską ziemię
i prosił nas abyśmy ją
kochali, byli jej wierni, abyśmy nigdy nie schodzili z ojczystego
zagonu. A w swym testamencie, który nam pozostawił są jego słowa:
,,Nie podcinajcie sami korzeni, z których wyrośliście.”
W dzisiejszych czasach taką największą „przechowalnią
i spiżarnią” patriotyzmu jest polska wieś. To na polskiej wsi
najbardziej
widać
podtrzymywanie
chlubnego
dziedzictwa
narodowego, podtrzymywanie zwyczajów rodzinnych, religijnych
i patriotycznych. Wiąże się to z miłością rolników do ziemi; ta miłość
stanowiła zawsze mocny filar, na którym opierała się nasza narodowa
tożsamość. To ręce polskiego rolnika wydobywały z ziemi chleb dla
całego kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec
i bronić. W pocie czoła nasi ojcowie przez wieki użyźniali tę ziemię.
Naszym obowiązkiem także dziś jest to, aby pozostać wiernymi
naszej polskiej ziemi- mimo trudnych warunków nie opuszczajmy jej,
nie opuszczajmy swojego posterunku pracy. Przekonujmy nasze dzieci
i wnuki żeby wbrew wszystkiemu pozostali na ojczystej ziemi. Ziemia
to własność i niepodległość, utrzymanie jej w polskich rękach to
powinność nie tylko ludu pracującego na roli, ale wszystkich Polaków,

każdego rządu i parlamentu. Pamiętajmy, że oprócz języka, kultury
- ziemia jest podstawą bytu narodu. Bez ziemi tak jak bez domu;
bez rodziców człowiek staje się sierotą, staje się włóczęgą. Nie
uciekajmy ze wsi, bo może nam zabraknąć chleba na codzienny
stół.
Jednym z filarów polskości jest nasza wiara
chrześcijańska i pielęgnowanie pięknej tradycji z nią związanej.
Nigdzie na świecie nie obchodzi się tak przepięknie Świąt Bożego
Narodzenia. Wigilia, opłatek, wieczerza, kolędy, pasterka,
wspólnota rodzinna - to pozostawia ten szczególny,
niepowtarzalny klimat. Pozostawia jakiś znak. Tym szczególnym
znakiem jest rodzina, gdzie małe dzieci stają dumnie przy ojcu
i matce. Rodzina to wspólna praca, wspólne troski, które
dodatkowo jednoczą. W rodzinie możemy powiedzieć kochanej
osobie dobre słowo, okazać jej życzliwość, wesprzeć, pokazać jak
jest nam droga.
W każdym państwie, w każdej wspólnocie przyszłością
jest młodzież. Jak ona postrzega patriotyzm, swoją Ojczyznę? Czy
rządząca dziś klasa polityczna zapewnia młodym ludziom
jakiekolwiek perspektywy i optymistyczne patrzenie w przyszłość?
Czy młodzi ludzie do końca utożsamiają się z filozofią
upowszechnianą przez elity, iż szczęście – to kariera zawodowa
i powodzenie materialne? Podczas tegorocznych obchodów Święta
Niepodległości najwięcej młodzieży pojawiło się na Marszu
Niepodległości. Z ich ust słyszeć można było słowa: ,,Nie chcemy
zginać karków ani kolan przed nikim, jesteśmy młodzi, silni,
i zbudujemy taką Polskę, za jaką oddali życie „Inka”, rotmistrz
Pilecki i Żołnierze Wyklęci.’’ Mogliśmy usłyszeć jak mit
i bohaterstwo Witolda Pileckiego i „Inki” – Danuty Siedzikówny
rozstrzelanej w 1946 r. sanitariuszki ,,Łupaszki” - zawładnęły
umysłami młodych ludzi. To właśnie w Żołnierzach Wyklętych
duża część dzisiejszej młodzieży szuka wzorów do naśladowania,
szuka wzorów wśród pokonanych, a nie zwycięzców. Mit
Żołnierzy Wyklętych ilustruje rację przegranych, ilustruje honor,
prawdę i odwagę. To właśnie dlatego przemawia do nich mit
Żołnierzy Wyklętych, tych pokonanych herosów. Dowodzi, że to
właśnie obrońcy najcenniejszych wartości wspólnoty narodowej są
dziś największymi autorytetami dla młodzieży. Pomimo klęski,
upodlenia, zapomnienia mają dziś ważną rolę do odegrania.
Niezwykłą postawę obywatelską młodych ludzi oraz ich
znajomość historii pokazują dalsze słowa przez nich
wypowiedziane: ,,Ci do których tradycji życia i walki
nawiązujemy, Ci którzy nie złożyli broni po 1944 r., ci których
kości dziś się wygrzebuje z dołów, którzy zostali zakopani i miała
pamięć o nich zaginąć, dziś żyją w nas. My traktujemy pracę dla
Ojczyzny, politykę, służbę - jako poświęcenie, a nie drogę do
własnej kariery. I wiemy, że potrafimy nawiązać do najlepszych
tradycji najdzielniejszych Polaków, którzy byli gotowi oddać życie
za Ojczyznę, żeby była wolna i sprawiedliwa.”
Paweł Domagała

ROCZNICA POŚWIĘCENIA POMNIKA
OJCA AUGUSTYNA KORDECKIEGO
W niedzielę 23 września b.r. pod pomnikiem o. Augustyna Kordeckiego w Szczytnikach odprawiona została
uroczysta msza święta z okazji 30 rocznicy poświęcenia tegoż pomnika.
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W uroczystości uczestniczyli Wójt gminy Marek Albrecht wraz
z małżonką, ksiądz
dziekan Władysław Czamara, delegacje strażaków oraz parafianie. Uroczystość uświetnił
teżchór
oraz
„Turki”
z parafii
Iwanowice.
Historię
powstania pomnika przybliżył zebranym
p. J. Przepiórka. Delegacja dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Iwanowicach
złożyła kwiaty pod pomnikiem swojego
patrona. Podczas mszy świętej ks.
dr Władysław
Czamara
wygłosił
płomienne kazanie, w którym wychwalał
zasługi o. Kordeckiego i jego wkład
w bohaterska obronę Jasnej Góry przed
Szwedami w 1655 r. Uroczystości
rocznicowe uświadomiły
zgromadzonym, że postać naszego
rodaka może być wzorem postępowania dla nas, ludzi XXI wieku. Zachwyca zwłaszcza jego
odwaga
oraz
bezkompromisowa
walka
o dobro
wspólne.
Grażyna Militowska

________________________________________________________________________________________________________

DOTACJE I ROZLICZANIE PROJEKTÓW Z POKL
W Filii Bibliotecznej w Iwanowicach 28 listopada 2012 roku w godzinach 10.00-12.30
odbyło się szkolenie/warsztaty pn. „Dotacje i rozliczanie projektów z POKL” dla
beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Szkolenie zorganizował Punkt Informacji Funduszy Europejskich w Kaliszu. Podczas szkolenia
poruszone zostały następujące tematy:
-promocja działań PIFE w Kaliszu i w Wielkopolsce,
-informacja o stosowaniu przez komercyjne firmy nieuczciwych praktyk,
-dotacje, zasady rozliczania projektów w ramach POKL 2007-2013.
W ramach współpracy w szkoleniu udział wziął Doradca Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Kaliszu, który zapoznał uczestników
z zasadami rozliczania projektów w ramach POKL, ich dokumentami i załącznikami, zwrócił uwagę na najczęściej popełniane błędy, braki na
etapie rozliczeń. Uczestnikom szkolenia udostępnione zostały
materiały promocyjno-informacyjne poświęcone PIFE i Funduszom
Europejskim. Szkolenie miało charakter otwarty i bezpłatny.
W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele instytucji i organizacji
z terenu gminy. Było to już kolejne spotkanie zorganizowane przez
Punkt Informacji Funduszy Europejskich w Kaliszu w ramach
współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Szczytnikach.
Małgorzata Majas

_________________________________________________________________

SPOTKANIE AUTORSKIE Z ŁUKASZEM WIERZBICKIM
23 października na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Szczytnikach gościł Pan Łukasz Wierzbicki, redaktor,
biografista, podróżnik oraz autor książek dla dzieci takich jak:
„Afryka Kazika”, „Dziadek i niedźwiadek. Historia prawdziwa”,
„Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana. Historia prawdziwa”,
„Wróżby dla Kuźmy”.
Tematem spotkania była książka „Afryka Kazika”. W książce tej
autor przedstawił przygody Kazimierza Nowaka - niezwykłego
podróżnika, jego barwne spotkania z mieszkańcami Afryki, mrożące

krew w żyłach, a niekiedy zabawne przygody, które zdarzyły się
naprawdę. Kazimierz Nowak jako pierwszy na świecie przemierzył
Afrykę na rowerze. Książka przedstawia przygody podróżnika
w formie opowiadań dla dzieci. Autor przeniósł dzieci w nieznany
świat, a sposób w jaki to zrobił wywarł na dzieciach duże wrażenie.
Opowieść o przygodach podróżnika ubarwił mnóstwem anegdot,
humorem, talentem aktorskim oraz wspaniałą prezentacją
multimedialną, w którą były wplecione odgłosy zwierząt oraz
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fragmenty filmów. Na zakończenie spotkania dzieci mogły
zagrać na afrykańskich instrumentach, a także przymierzyć
turban.
W spotkaniu udział wzięły dzieci z oddziału przedszkolnego
oraz klasy I-III z Zespołu Szkół w Szczytnikach gdzie spotkanie
się odbyło. Każde dziecko mogło na spotkanie zabrać pluszowe
afrykańskie zwierzę. Współorganizatorem spotkania była
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu.
Małgorzata Majas

VIII Sejmik Uczniowski
Już po raz ósmy w Zespole Szkół w Iwanowicach w dniu 21.11.2012 r. odbył się Gminny Sejmik Uczniowski pod hasłem „Sport
Ziemi Kaliskiej”. Ideą sejmików organizowanych przez społeczność szkoły jest propagowanie tradycji kulturowej regionu. W tym roku wybór
tematu nieprzypadkowo wiązał się ze sportem. W roku 2012 odbywały się Igrzyska Olimpijskie w Londynie, a w Polsce i na Ukrainie rozegrane
zostały finały Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Stolica Wielkopolski była jedną z aren sportowych rozgrywek piłkarskich.
Uczniowie wszystkich
zespołów
szkół
gminy
Szczytniki przygotowali
prezentacje opisujące
historię
sportu
regionu
kaliskiego oraz
aktualne osiągnięcia
sportowe. W sejmiku
uczestniczyli także
nauczyciele wychowania
fizycznego, animatorzy
sportu, przedstawiciele
klubów sportowych
i samorządu gminnego.
Na spotkaniu był obecny
Prezes Kaliskiego
Towarzystwa Wioślarskiego
– Lech Burchard. Natomiast
gościem specjalnym sejmiku była zawodniczka Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego, kajakarka – Marta Walczykiewicz. Kilkukrotna
wicemistrzyni świata i Europy, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Londynie opowiadała o swojej przygodzie ze sportem, największych
osiągnięciach i planach na przyszłość. Odpowiadała na pytania młodzieży, rozdawała autografy i chętnie pozowała do zdjęć. Młodzież
wychodziła zadowolona ze spotkania z niezwykłą zawodniczką.
Stanisław Olender

SUKCESY UCZNIÓW Z NASZEJ GMINY W KONKURSACH
E-KARTKA I KARTKA BOŻONRODZENIOWA
II Powiatowy Konkurs Informatyczno-Plastyczny „E-Kartka Bożonarodzeniowa” pod patronatem Starostwa Powiatowego w Kaliszu,
Wójta Gminy Szczytniki i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.
Organizator: doradca informatyki - Elżbieta Marchwacka, plastyki - Ewa Kowalczyk-Wiśniewska. Po wnikliwej analizie jury konkursu
przyznało po 3 nagrody główne w kategoriach: szkoła podstawowa klasy I-III, szkoła podstawowa klasy IV-VI - kartki wykonane w programie
MsPaint oraz gimnazjum- kartki wykonane w programie PowerPoint. Sześć nagród głównych zdobyli uczniowie naszej gminy.
Kategoria szkoła podstawowa klasy I-III
 Malwina Wojtczak klasa III – Zespół Szkół w Szczytnikach, n-el Elżbieta Maciaszek
Kategoria szkoła podstawowa klasy IV-VI
 Jakub Pospieszyński, klasa VI - Zespół w Radliczycach, n-el - Rafał Paczkowski
 Mateusz Antczak, klasa V – Zespół Szkół w Iwanowicach, n-el Magdalena Gaweł
 Julia Michalak, klasa V – Zespół w Szczytnikach, n-el Elżbieta Maciaszek
Kategoria Gimnazjum klasy I-III – prezentacja multimedialna
 Konrad Mrugasiewicz, klasa III - Zespół Szkół w Iwanowicach, n-el Elżbieta Marchwacka
 Jan Tylski, klasa I - Zespół Szkół w Iwanowicach, n-el Elżbieta Marchwacka
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……………………………………………………………………………………………………………
VI Powiatowy Konkurs Plastyczny Kartka Bożonarodzeniowa
zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Zespół Szkół w Piotrowie,
Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Fantazja” w Piotrowie oraz
doradcę metodycznego w zakresie plastyki – Ewę KowalczykWiśniewską.
W kategorii szkoła podstawowa klasy 0-III, IV-VI oraz gimnazjum
przyznane zostały po 3 nagrody główne oraz wyróżnienia.
Z naszej gminy jedyną nagrodę główną otrzymała: Natalia Śniegula klasa VI, Zespół Szkół w Marchwaczu, n-el Małgorzata Gajewska.
Wyróżnienia otrzymali:
Kategoria szkoła podstawowa klasy 0-III
Filip Antoniak i Malwina Wojtczak, Zespół Szkół w Szczytnikach, n-el
Emilia Wielowska,
Kategoria gimnazjum
Kamila Kołodziejczyk, Zespół Szkół
w Iwanowicach, n-el Jaromir Sowa; Błażej Sowa, Zespół Szkół
w Szczytnikach, n-el Jaromir Sowa; Maciej Pakrzywa, Zespół Szkół
w Marchwaczu, n-el Agnieszka Szczęsna; Oliwia Woźniak, Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach, n-el Jaromir Sowa
Nagrody główne wręczał laureatom m. in. Wójt Gminy Szczytniki – Pan Marek Albrecht. Uroczystość odbyła się w Cekowie Kolonii
podczas X Świątecznego Spotkania z Tradycją. Podczas spotkania wręczono również podziękowania dla osób zasłużonych dla rozwoju
kultury w powiecie kaliskim. Na wniosek Wójta Gminy Szczytniki – Pana Marka Albrechta podziękowanie takie otrzymała Orkiestra
Dęta działająca przy OSP w Iwanowicach.
Elżbieta Marchwacka, Wioletta Przybylska

KONKURS ORTOGRAFICZNY W RADLICZYCACH
Dnia 6 listopada 2012 r. w Zespole Szkół w Radliczycach odbyły
się eliminacje gminne Powiatowego Konkursu „Z ortografią za
pan brat”. Konkurs przeprowadzono
w dwóch kategoriach
wiekowych: klasy IV-VI szkoły podstawowej i klasy I-III
gimnazjum.











Oto lista naszych finalistów:
Kategoria szkoły podstawowe:
I miejsce – Józefiak Piotr (SP w Iwanowicach) – opiekun
Maria Gabryjelska
II miejsce – Kinga Drewniak (SP w Szczytnikach) – opiekun Emilia
Chróstek
III miejsce – Patrycja Pawlak (SP w Radliczycach) – opiekun Karolina
Kisiurska
Kategoria gimnazja:
I miejsce –Emilia Durman (Gimnazjum w Marchwaczu) – opiekun
Marzena Łysek
II miejsce – Alicja Olejnik (Gimnazjum w Radliczycach) – opiekun
Agnieszka Krajewska
III miejsce – Michał Rajca (Gimnazjum w Szczytnikach) – opiekun
Emilia Chróstek
Uczniowie Ci reprezentowali naszą gminę na etapie rejonowym
w Kaliszu, na którym
II miejsce zajęła uczennica Gimnazjum w Radliczycach Alicja
Olejnik,
natomiast
III miejsce uczennica
Gimnazjum
w Marchwaczu Emilia Durman.
Nagrody dla uczestników konkursu ufundował Wójt Gminy
Szczytniki, za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również
Dyrekcji Zespołu Szkół w Radliczycach za gościnność i bardzo dobrą
organizację konkursu.
Jolanta Leszka
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GMINNY KONKURS RECYTATORSKI DLA
PRZEDSZKOLAKÓW
Dnia 16 listopada 2012 r. w Przedszkolu w Iwanowicach odbył się
VI Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków pod hasłem
„Wiersze Marii Konopnickiej”. Od sześciu lat organizatorem
Gminnego Konkursu jest obecny wicedyrektor Zespołu Szkół
w Iwanowicach Pani Małgorzata Sierońska we współpracy
z nauczycielkami przedszkola: Panią Ewą Ziółkowską i Panią Joanną
Łaską oraz z pracownikami obsługi przedszkola i rodzicami
przedszkolaków. W tym roku w organizację konkursu włączyła się
także Pani Magdalena Owczarek, zatrudniona od września w naszej
placówce.

wypływających z piękna utworów literackich, rozwijanie
umiejętności poprawnej wymowy, właściwej modulacji głosu,
kontynuacja współpracy między placówkami, integracja dzieci.
W konkursie uczestniczyło szesnaścioro dzieci z przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Szczytniki. Każdy
uczestnik recytował przygotowany przez siebie wiersz. Komisja
konkursowa w składzie:
1. P. Janina Nowak – Dyrektor Zespołu Szkół w Iwanowicach
2. P. Małgorzata Sierońska – przewodnicząca Wicedyrektor Zespołu
Szkół w Iwanowicach
3. P. Małgorzata Majas – Dyrektor Gminnej Biblioteki
w Szczytnikach
4. P. Wioletta Michalska – nauczycielka języka polskiego Zespołu
Szkół w Iwanowicach wyłoniła zwycięzców.
LAUREACI:
1. Kacper Kurczewski – Zespół Szkół w Iwanowicach – Filia
w Sobiesękach Drugich – opiekun P. Ewa Martużalska
2. Filip Jakóbczak – Zespół Szkół w Iwanowicach – Przedszkole –
opiekun P. Ewa Ziółkowska
3. Kinga Błaszczyk – Zespół Szkół w Stawie – Przedszkole –
opiekun P. Jolanta Witaszczyk

Cele konkursu: poznanie twórczości Marii Konopnickiej,
rozwijanie zdolności recytatorskich dzieci,
dostarczanie
przedszkolakom
doznań
estetycznych
i
emocjonalnych,
2. Wiktor Helman – Zespół Szkół w Radliczycach – oddział
przedszkolny – opiekun P. Emilia Strzelec
3. Agata Ludwiczak – Zespół Szkół w Szczytnikach – Przedszkole
„Tęcza - opiekun P. Paulina Błasiak
4. Julia Mielczarek – Zespół Szkół w Radliczycach – Filia
w Mroczkach - opiekun P. Urszula Gibus
5. Jakub Górski
– Zespół Szkół w Szczytnikach – oddział
przedszkolny – opiekun P. Lena Sowa.

WYROŻNIENIA :
1. Wojciech Bartoszek – Zespół Szkół w Marchwaczu – opiekun
P.Agnieszka Szczęsna
Wszyscy
uczestnicy
otrzymali
dyplomy,
a
laureatom
i wyróżnionym wręczono nagrody książkowe. Dodatkową nagrodę
książkową otrzymał Kamil Militowski za ekspresyjną recytację
wiersza pt. „Stefek Burczymucha”. Nagrodę ufundowała P.
Małgorzata Majas – Dyrektor Gminnej Biblioteki w Szczytnikach.
Recytacji wierszy towarzyszyła miła atmosfera, ale także trema .
Po prezentacji i poczęstunku ufundowanym przez GS „Samopomoc
Chłopska” w Radliczycach, przedszkolaki oddały się wspólnym
zabawom i pląsom.
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursie za
rok.
Małgorzata Sierońska

_______________________________________________________________________________________________________

VIII GMINNY KONKURS JĘZYKA
ANGIELSKIEGO im. JANA PAWŁA II
Dnia 11 grudnia 2012 roku w Zespole Szkół w Marchwaczu odbył się VIII
Gminny Konkurs Języka Angielskiego im. Jana Pawła II dla uczniów klas 1-3
i 4-6 szkół podstawowych oraz dla uczniów klas I-III gimnazjów. W konkursie
wzięło udział 35 uczniów ze szkół Gminy Szczytniki. Uczniowie zostali
wyłonieni do finału przez nauczycieli języka angielskiego. Najwyższe wyniki
w konkursie uzyskali następujący uczniowie:
w kategorii klas 1-3 szkół podstawowych
I miejsce: Zuzanna Wietrzyk kl. 3 Radliczyce (n-l: p. Izabela Ciesielska)
II miejsce: Filip Jędrzejewski kl. 3 Marchwacz (n-l: p. Ewelina Biesiada)
III miejsce: Jędrzej Kasprzak kl. 3 Marchwacz (n-l: p. Ewelina Biesiada)
wyróżnienie: Marita Michalska kl. 3 Iwanowice (n-l: p. Magdalena Owczarek)
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w kategorii klas 4-6 szkół podstawowych
I miejsce: Nikola Błaszczyk kl. 6 Marchwacz
(n l: p. Ewelina Biesiada)
i Piotr Józefiak kl. 6 Iwanowice (n-l: p. Aneta
Rychlik)
II miejsce: Klaudia Suchecka kl. 6 Szczytniki
(n-l: p. Monika Jasiorska)
III miejsce: Agnieszka Łańduch kl. 6 Marchwacz
(n-l: p. Ewelina Biesiada)
w kategorii klas I-III gimnazjów
I miejsce: Emilia Durman kl. III Marchwacz
(n-l: p. Honorata Szymańska)
II miejsce: Kinga Szczepaniak kl. III Szczytniki
(n-l: p. Monika Jasiorska)
III miejsce: Dominika Duleba kl. III Iwanowice
(n-l: p. Aneta Rychlik)
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wyróżnienia: Alicja Olejnik kl. III Radliczyce
(n-l: p. Izabela Ciesielska),
Kamil Kołaciński kl. II Staw (n l: p. Bartosz Olender).
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie
upominki, natomiast laureaci konkursu zostali obdarowani nagrodami
książkowymi, ufundowanymi przez Radę Rodziców Zespołu Szkół
w Marchwaczu.

KONKURSY

SERDECZNE GRATULACJE DLA NAUCZYCIELI
I UCZNIÓW!
w imieniu Komisji Konkursowej:
Honorata Szymańska

Podziękowanie dla Rodziców Uczniów i Przedszkolaków!
Serdecznie dziękujemy Rodzicom za to, że troszczą się zarówno o sprawy dydaktyczne jak i materialne swoich placówek, pozyskując
dodatkowe środki dla uczniów i przedszkolaków oraz na wyposażenie i prace remontowe. Podsumowując ubiegły rok, na podstawie
danych przekazanych przez dyrektorów do „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczytniki w roku szkolnym
2011/2012”, największą kwotę globalnie, spośród dziesięciu szkół, pozyskały Rady Rodziców: Zespołu Szkół w Marchwaczu
(17.693,44 zł), Szkoły Podstawowej w Iwanowicach (8.186,04 zł), Zespołu Szkół w Szczytnikach (6.956,00 zł) oraz Zespołu Szkół
w Radliczycach (6.300 zł). Spośród trzech przedszkoli największą kwotę pozyskało Przedszkole „Tęcza” w Szczytnikach (7.250,00 zł).
Dziękujemy wszystkim Rodzicom za troskę i każdy wkład pracy na rzecz szkół i przedszkoli!
Władze Gminy Szczytniki i Dyrektorzy

CIEKAWOSTKI
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Pierwsza w gminie innowacja
pedagogiczna
Od września bieżącego roku w oddziale przedszkolnym
3i4
latków Zespołu Szkół w Marchwaczu realizowana jest pierwsza
w gminie Szczytniki innowacja pedagogiczna pod nazwą
„Przygoda przedszkolaka z angielskim”.
Innowacja ta została zaakceptowana i zarejestrowana przez
Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Jej autorem jest nauczycielka
wychowania przedszkolnego i języka angielskiego - Pani Paulina
Wenzel.
Program innowacji poprzedzony został wnikliwą diagnozą oczekiwań
i potrzeb rodziców, dzieci oraz nauczycieli. Na jej podstawie
wywnioskowano o silnej potrzebie objęcia najmłodszych dzieci
nauczaniem angielskiego. Jego formy i metody zostały oczywiście
dostosowane do wieku dzieci. Poprzez zabawy oraz różnego rodzaju
aktywności nauczyciel łagodnie wprowadza podopiecznych w świat
języka angielskiego.

W ramach wdrażanej innowacji na przełomie listopada
i grudnia przedszkolaki uczestniczyły w projekcie edukacyjnym
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pt. Święto marchewki, realizując różnorodne zadania i prezentując
nabyte umiejętności także przed zaproszonymi rodzicami. Liczne
konkursy, zabawy, śpiew oraz taniec towarzyszyły przedszkolakom

CIEKAWOSTKI

przez cały tydzień, a wszystko po to by wpoić najmłodszym
podstawowe zasady zdrowego odżywiania.
Krzysztof Pietrzykowski

SPORT
________________________________________________________________________________________________________

LIGA ORLIKA 2012!
W połowie listopada ruszyła Gminna Liga Orlika 2012 w piłce nożnej. Do udziału w zawodach zgłosiło się 7 drużyn . Rozgrywki trwały
cztery tygodnie , ponieważ mecze rozgrywane były systemem ,,każdy z każdym’’, co daje to 21 spotkań.
Czas gry to 2 razy 30 minut w sześcioosobowych składach + 4 rezerwowych. O wyłonieniu zwycięzcy ligi decydowała największa liczba
zdobytych punktów. Zawody cieszyły się dużą popularnością. Na obiekcie sportowym pojawiały się nie tylko drużyny, ale i ich kibice którzy
byli ozdobą każdego pojedynku.
Po zakończeniu rozgrywek i podsumowaniu wyników okazało się , że zwycięzcą Ligi Orlika 2012 zostali zawodnicy KS Korzekwin - zespół
ten zgromadził aż 16 pkt, wicemistrzem została Olimpia Szczytniki z dorobkiem 13 pkt, trzecie miejsce zajęła drużyna Bobek Team
zdobywając 12 pkt. Natomiast pozostałe cztery zespoły uplasowały się na następujących pozycjach Soccer Fighters 11 pkt, Mroczki Wielkie
3 pkt, Szczytnickie ORŁY 3 pkt oraz FC Młodziki 3 pkt. Pamiątkowe medale oraz puchar dla zwycięzcy Ligii wręczył Wójt Gminy Szczytniki
Pan Marek Albrecht . Mamy nadzieję ,że w roku 2013 uda nam się zorganizować nie jedna taką mini ligę, do czego gorąco zachęcamy.
Igor Sowiński

MAMY LIDERA !!! W SZCZYTNIKACH MAMY LIDERA…
Tak też mogą zaśpiewać znana na stadionach całej Polski melodię, sympatycy KS” Szczyt” Szczytniki
Nasz drużyna seniorska pod wodzą Stanisława Chlebowskiego po rundzie jesiennej piłkarskiej „B” klasy zajmuje pierwsze miejsce
w swojej grupie, wyprzedzając drużyny: LISKOWIAKA LISKÓW oraz DRAGON DZIERZBIN. SZCZYT rozegrał wiosną dziesięć spotkań
z czego aż dziewięć zakończyło się zainkasowaniem pełnej puli punktów, natomiast jeden mecz zakończył się remisem. Za nami runda
wiosenna, która pozwala mieć nadzieję, iż w końcu upragniony awans stanie się faktem. Nie należy jednak popadać w nadmierny
„huraoptymizm”, gdyż przed drużyną bardzo trudna runda rewanżowa, przed którą zespół musi bardzo dobrze przepracować zimowy okres
przygotowawczy, aby konsekwentnie poprzez zwycięstwa dążyć do realizacji założeń przedsezonowych. Niestety pozycja lidera tylko pozornie
jest wygodnym miejscem, gdyż bardzo łatwo ulec rozluźnieniu, które skrzętnie może wykorzystać nawet teoretycznie najsłabsza drużyna
w lidze. Dlatego też wiosną nie tylko ważną sprawą będzie forma fizyczna, ale również koncentracja i zaangażowanie w każdym spotkaniu
o punkty. Przed rozpoczęciem sezonu było kilka obaw wynikających z nieplanowanych odejść kluczowych zawodników, jak również ze zmian
organizacyjnych w klubie. Jeżeli chodzi o obawy kadrowe to okazały się one bezpodstawne, gdyż znaleźli się bardzo dobrzy dublerzy, którzy
w 100% wykorzystali swoje szanse i udowodnili, że są wartościowymi zawodnikami niezależnie od pozycji, zaproponowanej przez trenera.
Najlepszy przykładem tego jest Patryk Wojtczak, który z dorobkiem 17 bramek jest obecnie najlepszym strzelcem w naszej drużynie
i wiceliderem najlepszych strzelców w lidze. Jeżeli chodzi o organizację zespołu, na pewno wiele jest jeszcze do zrobienia. Nowy zarząd cały
czas się uczy i szuka pomysłów aby tym, co będzie przyciągać zarówno nowych młodych piłkarzy, nowych sponsorów jak i kibiców do klubu,
była między innymi dobra organizacja. Najważniejsze wyzwania stojące przed zarządem w najbliższym czasie to zapewnienie wspólnie
z władzami gminy płynności finansowej klubu na najbliższy rok, pozwalające nie tylko spokojnie funkcjonować obu drużynom podczas rundy
rewanżowej, ale przede wszystkim w perspektywie gry w wyższej klasie rozgrywkowej. Kolejnym punktem działań na pewno będzie dążenie
do modernizacji istniejącego obiektu, gdyż obecny jego stan dyskwalifikuje nas z rozgrywania meczów, na wyższym poziomie. Tym samy
niezwłocznie również należy znaleźć alternatywny obiekt, na którym będziemy mogli spokojnie reprezentować swoje umiejętności. .Na słowa
uznania zasługuje również drużyna Juniora Starszego SZCZYTU, prowadzona przez trenera Kazimierza Augustyniaka. Chłopcy mieli sporo
obaw przed startem rozgrywek, gdyż była to ich pierwsza runda w rozgrywkach Juniora Starszego, dodatkowo również nękani byli licznymi
kontuzjami, które dezorganizowały grę całego zespołu. Trzeba jednak przyznać, że spisali się dobrze zajmując miejsce w środku tabeli. Trzeba
zaznaczyć, iż młodzi zawodnicy musieli się mierzyć z ekipami bardziej doświadczonymi i niejednokrotnie starszymi od siebie. Tym bardzie
należą się im wielkie brawa, a ich postawa w większości meczów pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłość KS „SZCZYT” SZCZYTNIKI.
Tabela rozgrywek ligi: KALISZ - KLASA B, GRUPA II
SEZON 2012/2013
Lp.
1
2
3
4

Nazwa klubu
SZCZYT Szczytniki
LISKOWIAK Lisków
PELIKAN Nowy Karolew
DRAGON Dzierzbin

Razem
Mecze Pkt. Zw. Rem. Po.
10
28
9
1
0
10
27
9
0
1
10
22
7
1
2
10
21
7
0
3

Bramki
44:10
59:16
20:18
45:15
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5
6
7
8
9
10

KS Kościelna Wieś
WICHER Mycielin
JASKINIOWIEC Rajsko
SPARTA Russów
PANDA Pamięcin
KS Kamień

10
10
10
10
10
10

17
12
12
11
9
3

5
4
4
3
3
1

2
0
0
2
0
0

3
6
6
5
7
9

29:24
29:32
17:32
16:22
13:26
21:42

Po.
1
2
2
3
3
5
3
5

Bramki
37:8
19:12
19:13
26:23
18:29
15:34
14:18
10:21

SPORT

Tabela rozgrywek ligi: KALISZ-JUNIOR STARSZY, KL. A
SEZON 2012/2013
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa klubu
ODOLANOVIA Odolanów
CZARNI Dobrzyca
OGNIWO Łąkociny
SZCZYT Szczytniki
LKS Jankowy
PŁOMIEŃ Opatów
Godziesze-Brzeziny
LKS Czarnylas

Razem
Mecze Pkt. Zw. Rem.
7
18
6
0
7
15
5
0
7
15
5
0
7
8
2
2
7
8
2
2
7
6
2
0
7
6
1
3
7
4
1
1

Wielkie podziękowania należą się piłkarzom obu drużyn oraz ich trenerom za walkę w minionej rundzie. Podziękowania również
należą się wszystkim osobom związanym z klubem: jego kibicom, sponsorom oraz władzom gminy, za wsparcie i pomoc w realizacji celów
sportowych i organizacyjnych. W poprzednim numerze biuletynu zaprezentowaliśmy listę osób, które bezinteresownie wspierają działalność
KS „SZCZYT” SZCZYTNIKI. Nowymi osobami które powiększyły grono „Przyjaciół SZCZYTU” są Pan Andrzej Korach, reprezentujący
SKR w Szczytnikach , Pan Rafał Dąbrowski , Pan Przemysław Bednarek oraz Pan Benedykt Owczarek. Bardzo dziękujemy za pomoc
i wsparcie. Przed Nami okres zimowy. Obecnie zawodnicy mają „wolne” do stycznia, kiedy to wypoczęci i zmobilizowani, spotkają się na
pierwszym treningu. Okres zimowy to również okres jakże ważnych i pięknych Świąt Bożego Narodzenia. Korzystając z okazji
w imieniu Zarządu, Trenerów i Piłkarzy Klubu Sportowego „SZCZYT” Szczytniki chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia
wszystkim mieszkańcom gminy. Dużo zdrowia, szczęścia i radości, a w nadchodzącym roku 2013 samych sukcesów. Sobie natomiast
jak i wszystkim kolegom życzę upragnionego awansu do wyższej klasy rozgrywkowej.
Zapraszamy również do odwiedzania naszej strony internetowej www.szczytszczytniki.futbolowo.pl, na której znaleźć można m.in. informacje
dotyczące rozgrywanych spotkań.
„SZCZYT” TO COŚ WIĘCEJ NIŻ KLUB... SZCZYT TO STYL ŻYCIA!!!
Igor Sowiński

Sprzątamy świat
Dnia 14 września 2012 na terenie Gminy Szczytniki
została przeprowadzona akcja „Sprzątanie Świata” przez Zespoły
Szkół: w Iwanowicach, Marchwaczu, Radliczycach, Stawie
i Szczytnikach. Z ramienia Urzędu Gminy w Szczytnikach
koordynatorem akcji była Nowak Aneta – Podinspektor Referatu
Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Uczniowie powyższych
szkół pod opieką nauczycieli sprzątali tereny wokół szkół,
przystanków, pobocza i rowy przydrożne oraz lasy w pobliżu
szkół. Podczas akcji zebrano ponad 100 trzydziestolitrowych
worków różnego rodzaju odpadów. Firma „Fasada” z Tłokini

Kościelnej zebrane odpady bezpłatnie odebrała ze szkół
i dostarczyła do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych
w Orlim Stawie. Zakład ten bezpłatnie przyjął i zutylizował
zebrane odpady. Jednocześnie należy nadmienić, że tutejszemu
Urzędowi Gminy udało się pozyskać z Nadleśnictwa w Kaliszu
nieodpłatnie 20 sztuk sadzonek drzewek, które w tym samym dniu
uczniowie posadzili na terenach szkół, które reprezentowali.
Podczas akcji „Sprzątania Świata” pogoda dopisała, a uczniowie
wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem. Niewątpliwie takie
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działania aktywnie kształtują świadome postawy
proekologiczne wśród dzieci i młodzieży. Bardzo dziękujemy

SPORT

Dyrektorom Zespółów Szkół, Opiekunom, oraz Wszystkim
zaangażowanym w akcję „Sprzątanie Świata”.
Aneta Nowak

Wycieczka Koła Emerytów do Wrocławia
Skoro świt, bo już o 6.00 rano 24 maja 2012 r., duża grupa
emerytów z Koła Emerytów w Szczytnikach (46 osób) wyjechała
na wycieczkę do stolicy Dolnego Śląska, Wrocławia. Piękną
słoneczną pogodę mieliśmy załatwioną już dawno i nic tego nie
zepsuło. O godz. 9.00 dojechaliśmy do budynku Panoramy
Racławickiej i o 9.30 weszliśmy do tego niezwykłego miejsca.
Panorama to ogromny obraz przedstawiający największą bitwę
powstania kościuszkowskiego. Tadeusz Kościuszko na koniu
prowadzący polskich chłopów z kosami na sztorc do zwycięstwa,
uciekające oddziały rosyjskie, wieśniacy modlący się u stóp
wielkiego drewnianego krzyża - to wszystko otaczające nas ze
wszystkich stron sprawiło, że poczuliśmy się, jakbyśmy nagle
znaleźli się w centrum wydarzeń. Trudno było dostrzec, gdzie
kończy się dekoracja, a gdzie zaczyna płótno... Ogromne,
niezapomniane dzieło plastyczne Styki i Kossaka oraz wielu
innych malarzy zrobiło na wszystkich wielkie wrażenie i nie miało
tu znaczenia, czy ktoś oglądał obraz pierwszy raz czy kolejny. Po
prostu dech zapierało podziwianie kunsztu malarskiego naszych
artystów. Z przewodniczką spotkaliśmy się pod Panoramą
Racławicką. Spod Panoramy zaprowadziła nas nad brzeg Odry,
skąd rozciągał się piękny widok na Ostrów Tumski, gdzie
znajdowały się liczne kościoły, m.in. katedra gotycka z dwiema
wieżami oraz pałac biskupa. Nasza pani przewodnik opowiadała
nam ciekawostki o historii i dniu dzisiejszym Wrocławia. Idąc
brzegiem dotarliśmy na przystań. Tam czekał już na nas
wycieczkowy stateczek „Nereida”, którym przez godzinę
płynęliśmy po Odrze, podziwiając z pokładu zabytki Wrocławia

oraz zielone przybrzeżne ogrody. Mieliśmy czas na wypoczynek.
Następnie udaliśmy się pod Halę 100-lecia (dawniej Ludową)piękną i monumentalną budowlę, w której odbywają się dzisiaj
koncerty, pokazy, targi czy rozgrywki sportowe. Obok hali
podziwialiśmy niezwykłą fontannę multimedialną, która
punktualnie o 14.00 zaczęła tryskać w takt muzyki różnymi
strumieniami wody, a wcześniej oglądaliśmy egzotyczne
i bajecznie kolorowe krzewy w ogrodzie japońskim. Zwiedzaliśmy
różne miejsca, np. kościół greko-katolicki pw. Podwyższenia
Krzyża Pańskiego z pięknym ikonostatem, pałacyk Ossolineum
czy most Tumski obwieszony kłódkami miłości, które umieszczają
na nim zakochani i nowożeńcy, a klucze wrzucają do Odry
w nadziei na wieczną miłość. Pani przewodnik zaprowadziła nas
śladami małych krasnali na wrocławski rynek, pokazała piękne
kamienice i równie kunsztownie odnowiony ratusz. Zwiedziliśmy
wrocławskie Jatki i potem pojechaliśmy do najstarszej części
Wrocławia na Ostrów Tumski. Tam podziwialiśmy dwupiętrowy
kościół św. Krzyża i św. Bartłomieja, a przede wszystkim katedrę
z II poł. XII wieku pw. św. Jana Chrzciciela. Na koniec pobytu we
Wrocławiu zjedliśmy pyszne lody i niestety tylko z okien autobusu
popodziwialiśmy nowy stadion wybudowany na Euro 2012.
Wycieczka była pełna wrażeń, a ciepła, słoneczna pogoda i piesze
wędrówki po starym mieście wszystkich porządnie wymęczyły, co
nie przeszkodziło w „śpiewającym” powrocie do domu. To
wszystko co widzieliśmy, te miejsca gdzie byliśmy na zawsze
pozostaną w naszej pamięci.
Mirosława Krążyńska

AKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ KOŁA EMERYTÓW I RENCISTÓW
Koło Emerytów i Rencistów pod patronatem Pani Grażyny Albrecht zorganizowało w ciągu ostatnich miesięcy kilka spotkań.
W miesiącu sierpniu zwiedziliśmy zabytki Torunia oraz oddychaliśmy przy tężniach Inowrocławia. W miesiącu październiku
pojechaliśmy do kaliskiego teatru na przedstawienie „Szalone nożyczki”. W miesiącu listopadzie bawiliśmy się przy dźwiękach
muzyki na wspólnym wieczorze andrzejkowym. Bardzo dziękujemy zespołowi akordeonistów - p. K. Wójtowiczowi,
p. E. Szramowskiemu, p. W. Owczarkowi i p. A. Dytfeldowi - za umilanie nam uroczystości. Przed nami zaplanowana Wigilia
w grudniu. Zapraszamy!
Danuta Świątek
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OGŁOSZENIA/PODZIĘKOWANIA

PODZIĘKOWANIE
W imieniu swoim i całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Marchwaczu - składam serdeczne podziękowanie dla Koła Emerytów
i Rencistów pod patronatem Pani Grażyny Albrecht za współpracę, życzliwe słowa, udział w uroczystościach środowiskowych
organizowanych przez szkołę, zwłaszcza w Festynie Rodzinnym oraz za pomoc i ufundowanie wspaniałych klocków do zabawy dla
naszych przedszkolaków.
Przy tej okazji pragnę wyrazić podziw i uznanie dla wszystkich należących do Koła oraz wspierających jego działalność za:
podejmowanie wielu pasjonujących inicjatyw, pomysłowość, poczucie humoru i talenty organizacyjne.
Honorata Szymańska

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W GMINIE SZCZYTNIKI
W dniach 4, 5,6 grudnia 2012 r. Gminę Szczytniki odwiedził św. Mikołaj
obdarowując dzieci słodyczami. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych ze środków pozyskanych za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych, które tworzą gminny fundusz wydatkowany na mocy
Ustawy o „wychowaniu w trzeźwości” na profilaktykę i rozwiązywanie problemów
alkoholowych, ufundowała 130 paczek świątecznych. Mikołaj dostarczył je do domów
dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi oraz o niskich dochodach w rodzinie. Nie
zapomniano także o dzieciach niepełnosprawnych. Podarunki w postaci paczek
ze słodyczami sprawiły obdarowanym dużo radości.
Maria Wiączek-Hendler

W następnym wydaniu
„Wiadomości Szczytnickich” szczegółowe wiadomości sportowe!
REDAKCJA
Opracowanie i redagowanie „Wiadomości Szczytnickich”- Wioletta Przybylska i Krzysztof Pietrzykowski./ Skład graficzny gazetyWioletta Przybylska.
Nadzór nad wydaniem pełni Zastępca Wójta Gminy Szczytniki Dariusz Wawrzyniak.
Informator ten powstaje dzięki zaangażowaniu dyrektorów i nauczycieli szkół gminy Szczytniki, za co serdecznie im dziękujemy.
Wszelkie uwagi do strony internetowej gminy oraz gminnego informatora przyjmujemy pod adresem gazetkagminna@gmail.com.
Na tego maila można przesyłać również artykuły do gazetki - na zasadach określonych w Regulaminie gazetki gminnej.
Wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz spełnienia wszystkich planów i zamierzeń w Nowym Roku
życzy REDAKCJA
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