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ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

WYNIKI WYBORÓW
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim Mieszkańcom, Pracownikom
SAMORZĄDOWYCH
i Przyjaciołom Gminy Szczytniki wielu radosnych chwil w gronie najbliższych, prawdziwej rodzinnej
W
GMINIE SZCZYTNIKI
bliskości i wzajemnej życzliwości przy łamaniu się tradycyjnym białym opłatkiem,
wymarzonych upominków pod świąteczną choinką wypełniającą swoją leśną wonią cały dom,
Wybory- święto demokracji już za
a także pomyślnego Nowego Roku 2019.
nami. Samorządowcy VIII Kadencji
Niech cud nocy betlejemskiej otworzy nasze serca na Prawdę, która nigdy nie przemija;
rozpoczynają pracę.
umocni ludzkie relacje oraz napełni ufnością, iż warto zgodnie współpracować
Czytaj s. 2
dla dobra wspólnoty społecznej, w której żyjemy.
GMINNE OBCHODY 100.
Wójt Marek Albrecht wraz z Sekretarzem Dariuszem Wawrzyniakiem,
ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ
Przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Augustyniakiem i Radnymi Gminy Szczytniki
POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
I WYBUCHU POWSTANIA
WIELKOPOLSKIEGO
Konkursy, śpiew i uczniowski teatr
na wysokim artystycznym poziomie
uświetniły w Marchwaczu wyjątkowe
w tym roku Narodowe Święto
Niepodległości.
Czytaj s. 14
UROCZYSTA MSZA ŚW.
W IWANOWICACH Z OKAZJI
100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ
POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
O pomyślność Ojczyzny modlili się
mieszkańcy parafii Iwanowice oraz
władze samorządowe
w 100.
Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Po d z i ę k o w a n i e

Czytaj s. 17

RAJD ROWEROWY Z OKAZJI
100LECIA ODZYSKANIA PRZ EZ
Bardzo dziękuję za udział w tegorocznych wyborach samorządowych i oddanie na mnie głosu
POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚC I
przez liczne grono wyborców, a także za udzielenie poparcia dla rekomendowanych przeze mnie
Radnych. Składam również serdeczne podziękowanie Wszystkim, którzy zaangażowali się Z
uśmiechami
na
twarzy
w moją kampanię wyborczą.
i w pięknym,
jesiennym
słońcu
Obdarzenie mnie po raz kolejny tak dużym zaufaniem to duże wyróżnienie i najlepsza motywacja pojechali
gminnymi
szlakami
uczestnicy Rajdu rowerowego dla
do dalszej rzetelnej pracy dla dobra naszej Gminy.
Niepodległej.
Z wyrazami wdzięczności i szacunku

Szanowni Mieszkańcy Gminy Szczytniki!

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht

`

Czytaj s. 19
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SPRAWY GMINNE
WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE SZCZYTNIKI
Radni Rady Gminy Szczytniki 2018-2023
Lp.

Radnego

w Radzie Gminy

Nazwa komitetu
wyborczego
zgłaszającego do
wyborów

2

3

4

Imię i nazwisko

1
1

Bogdan

Funkcje

Wiesław
WRÓBEL

3

Andrzej
KUPAJ

4

Wioleta Anna

Kazimierz Jan

Tadeusz
Paweł

I Wiceprzewodniczący
Rady

KWW Prawo
i Sprawiedliwość

4

Antonin, Chojno,
Główczyn

II Wiceprzewodniczący
Rady

KWW Prawo
i Sprawiedliwość

3

Borek, GuzdekDaniel,
Korzekwin,
Pośrednik

Radna

KWW Prawo
i Sprawiedliwość

9

Gorzuchy,
Tymieniec,
Mroczki Wielkie

Radny

KW Polskie
Stronnictwo Ludowe

1

Joanka,
Niemiecka Wieś,
Sobiesęki
Pierwsze

Radny

KW Polskie
Stronnictwo Ludowe

15

Marcjanów,
Murowaniec

Radny

KW ,,Wolni
i Solidarni”

12

Cieszyków,
Krowica Pusta,
Krowica
Zawodnia

Radna

KWW Prawo
i Sprawiedliwość

2

Sobiesęki Drugie,
Sobiesęki Trzecie

Radny

KWW Prawo
i Sprawiedliwość

8

Szczytniki

Radny

KW Polskie
Stronnictwo Ludowe

13

Radliczyce

Radna

KWW Prawo
i Sprawiedliwość

7

Popów

Radny

KWW Prawo
i Sprawiedliwość

10

Kościany-Lipka

Radna

KWW Prawo
i Sprawiedliwość

14

Marchwacz,
MarchwaczKolonia, Trzęsów

Radna

KWW Prawo
i Sprawiedliwość

6

Kuczewola

Radny

KW Polskie
Stronnictwo Ludowe

5

Iwanowice,
Iwanowice II

DOMAGAŁA

8

Angelika
KACZMAREK

9

Tomasz Mariusz
LESZKA

10

Kazimierz
LEWANDOWSKI

11

Urszula
MŁYNEK

12

Dariusz
SPYCHAŁA

13

Danuta Barbara
ŚWIĄTEK

14

Kinga
WĄSIK

15

Piotr Jan ZIMNY

6
Staw

BUCHWALD
7

5
11

BĄCZYK

6

Granice okręgu
wyborczego

KWW Prawo
i Sprawiedliwość

BALCERCZYK
5

Nr okręgu

Przewodniczący Rady

AUGUSTYNIAK
2

wyborczego

WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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PODZIĘKOWANIE ZA WYWIESZENIE FLAGI PAŃSTWOWEJ
Szanowni Państwo! Bardzo dziękuję za wywieszenie flagi państwowej przy swoich domach w miesiącu
listopadzie i grudniu br. jako symbol uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Włączenie się w tę wspólną akcję, oprócz innych cennych inicjatyw, to wyraz naszej patriotycznej postawy
i dobry przykład dla młodego pokolenia.
Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht

KALENDARIUM WÓJTA
1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków, Gmina Szczytniki złożyła do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie projekt taryfy
na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w terminie wymaganym przepisami prawa. Państwowe Gospodarstwo
Wodne nie wniosło zastrzeżeń i zatwierdziło przedłożone taryfy. Pozytywna decyzja została ogłoszona na stronie „Wód
Polskich” w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. W czerwcu ruszył rządowy program „Dobry start”. Każdy uczeń do 21 roku życia, a osoby niepełnosprawne do 24 roku –
od pierwszej klasy szkoły podstawowej mogły otrzymać jednorazowo wyprawkę szkolną w kwocie 300 zł. Do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach trafiło 238 wniosków na łączna kwotę 312.300 zł.

3. Zakończono przebudowę dróg: Sobiesęki Drugie, Cieszyków, Mroczki Wielkie, Poręby I etap i Kuczewola łącznie z placem
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

przy świetlicy wiejskiej. Koszt całkowity zadania to kwota ponad 1.250 tys. zł.
Zakończono przebudowę ciągu dróg gminnych Szczytniki – Popów, koszt całkowity zadania to kwota 1.720 tys. zł. Gmina
na zadanie otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.360.000 zł w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.
Wykonano Otwarte Strefy Aktywności przy ZS w Szczytnikach, Iwanowicach oraz Stawie. Urządzenia są już dostępne dla
mieszkańców. Kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu to 67.500 zł, wkład własny Gminy 67.622 zł.
Otrzymaliśmy grant z LGD Długosz Królewski na remont sali OSP w Kuczewoli. Koszt całego zadania to 49 tys. zł, natomiast
kwota dofinansowania 31,7 tys. zł. Termin realizacji do końca marca 2019. W ramach zadania zostanie zmienione poszycie
dachowe i zostaną wymienione okna.
Otrzymaliśmy dofinansowanie na świetlicę wiejską w Stawie z „Odnowy Wsi” PROW w kwocie 500 tys. zł. Zadanie dotyczy
przebudowy całego obiektu, tj.: wymiany stropu, poszycia dachowego, przy przebudowie zostanie zwiększona
powierzchnia części operacyjnej dla OSP w Stawie, projekt uzyskał pozytywną opinię konserwatora zabytków. Obecnie jest
przygotowywany przetarg.
Otrzymaliśmy dofinansowanie na dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych z biologii, matematyki i innych
przedmiotów w zależności od wskazanych potrzeb. W ramach projektu będą zakupione pomoce dydaktyczne. Ogólna
kwota zadania to 1.046. tys. zł, w tym z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymaliśmy 889 tys. zł
i budżet państwa 103 tys. zł. Wkładem własny gminy będzie udostępnienie sal lekcyjnych na przeprowadzane zajęć
w kwocie 53 tys. zł.
Wszystkim jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych przekazano zakupiony z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości
sprzęt, tj.: pilarki, defibrylatory, parawany, przenośne zestawy oświetleniowe (najaśnice). Kwota dofinansowania
to 54.836,80 zł, a wkład własny Gminy wyniósł 554 zł.
Jak corocznie dzieci z Gminy Szczytniki brały udział w akcji „Sprzątanie Świata 2018” i zebrały 440 kg śmieci. W tym
miejscu apelujemy: „Dbajmy o nasze środowisko i piętnujmy naganne zachowania”. Śmieci zostawiane w miejscach
publicznych wystawiają nam jako obywatelom i mieszkańcom Gminy niechlubną opinię.
Starostwo Powiatowe w Kaliszu zwróciło się do Wójta i Rady Gminy o dofinansowanie kosztów projektu przebudowy drogi
Cieszyków, Radliczyce, Koźminek. Wójt wydzielił z budżetu kwotę 20 tys. zł, a Rada Gminy podjęła Uchwałę udzielając
Powiatowi dotacji na to zadanie. Jednocześnie Starostwo złożyło wniosek o dofinansowanie przebudowy tej drogi
w 2019 r. w kwocie 754.415 zł. Projekt został przedłożony do Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Poziom segregacji odpadów komunalnych za miesiąc sierpień wyniósł 35,47%, we wrześniu 31,19% , w październiku
27,11%. O spadku odzysku zdecydował odbiór śmieci wielkogabarytowych i opon, których łącznie odebrano prawie 100
ton. Firma EKO nadal sprawdza czy śmieci są segregowane zgodnie z deklaracjami.
GOPS wypłacił od lipca do października następujące świadczenia:
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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lipiec

sierpień

Wrzesień

Październik

Kwota

23 118,33

24 930,33

23 932,33

24 930,33

Liczba

42

46

44

46

Kwota

4 330,36

3 731,80

4 251,31

3 731,80

Liczba

11

9

10

9

Kwota

7 600,00

3 900,00

21 500,00

3 900,00

Liczba

30

11

39

11

Kwota

240 336,88

253 127,10

309 247,06

253 127,10

Liczba

630

638

632

638

Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego

Kwota

14 450,00

14 450,00

15 100,00

14 450,00

Liczba

26

26

26

26

Świadczenie

Kwota

520 629,40

527 742,20

527 329,30

527 742,20

500+

Liczba

647

651

651

651

Dodatki mieszkaniowe

Kwota

232,19

231,24

172,25

231,24

Liczba

9

9

9

9

Kwota

78,85

100,92

129,31

100,92

Liczba

4

5

7

5

stypendia

Kwota

0

0

1 240,00

0

Karta Dużej Rodziny

Liczba

14

0

11

0

Wielkopolska Karta
Rodziny

Liczba

0

0

11

0

żywność FEAD

Kg

0

0

0

0

Świadczenie 300+

Kwota

0

298 500,00

13 800,00

0

Liczba

0

201

37

0

zasiłki stałe

Zasiłki okresowe

Zasiłki celowe

Świadczenia rodzinne

Dodatek energetyczny

14. Przekazuję serdeczne wyrazy podziękowania za włączenie się w różnorodne akcje na terenie Gminy Szczytniki w związku
z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Dzięki
zaangażowaniu i uczestnictwu w tych akcjach licznego grona osób - możemy mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku
wobec naszej Ojczyzny.

FORUM PYTAŃ DO WÓJTA
1) Czy w nowej kadencji zamierza Pan kontynuować, oprócz działań gospodarczych, również przedsięwzięcia
patriotyczne?
- Oczywiście, że tak; ponieważ nie wyobrażam sobie życia społecznego bez upamiętniania ważnych wydarzeń
historycznych oraz bohaterstwa Polaków. Mam ogromną satysfakcję z tego, że w tym roku na terenie naszej Gminy
tak wiele osób zaangażowało się w godne uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości i wybuchu
Powstania Wielkopolskiego, a podjęte działania były naprawdę różnorodne (np. jubileuszowe przedstawienie
w Marchwaczu, sejmik uczniowski w Iwanowicach, koncerty, gminne konkursy, rajd rowerowy z inicjatywy
RG Szczytniki, okolicznościowe apele i akcje).
2) W jakim stopniu przywiązanie do regionalnej i polskiej tradycji uznaje Pan za sprawę priorytetową?
- Jako Polak, który czuje dumę z tego, że żyje właśnie w tym kraju, i oczywiście w Gminie Szczytniki – zawsze staram się
nawiązywać do rodzimej tradycji. Znajduje to odzwierciedlenie w organizowanych imprezach gminnych (np. dożynki
czy tzw. Pyrczok) jak również w moich przekonaniach wyniesionych z domu rodzinnego, np. tradycyjna polska choinka
podczas Świąt Bożego Narodzenia, postna wigilia, sianko i biały opłatek na świątecznym stole, ale także piątki bez

WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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mięsa i wiele innych. Uważam, że jeżeli odrzucimy to, czego nauczyli nas nasi rodzice i praojcowie, jeśli zapomnimy
o tradycjach i przeszłości; to wtedy staniemy się – tak jak nauczał Jan Paweł II – narodem bez przyszłości.

SESJE RADY GMINY SZCZYTNIKI
W dniu 18 października 2018 roku odbyła się LIII Sesja
Rady Gminy Szczytniki. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Pan
Bogdan Augustyniak. Rada zapoznała się z informacją o pracy Wójta
i poszczególnych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym,
zapoznawała się z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz
odpowiedziami udzielanymi przez Pana Wójta lub jego Zastępcę.
W sesji udział wzięło 15 radnych. Przedmiotem obrad było:
- omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych Gminnej Biblioteki publicznej oraz Gminnego
Ośrodka Kultury w Szczytnikach za I półrocze 2018 roku.
Przewodniczący Rady stwierdził, że radni w ustawowym terminie
otrzymali „Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2018 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej, informację o przebiegu wykonania planów
finansowych Gminnej Biblioteki publicznej oraz Gminnego Ośrodka
Kultury w Szczytnikach za I półrocze 2018 roku”, zapoznał z treścią
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu Nr SO-0953/2Ka/2018 z dnia 2 października br.
W sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta informacji
o wykonaniu budżetu za I półrocze 2018 r., zwrócił się o podjęcie
dyskusji, zgłaszanie uwag w powyższej sprawie. Rada nie zgłosiła
uwag.
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas
oznaczony w trybie bezprzetargowym, lokali użytkowych
w Ośrodkach Zdrowia w m. Iwanowice i Staw na rzecz
dotychczasowego najemcy. Przewodniczący Rady Pan Bogdan
Augustyniak omówił projekt uchwały w powyższej sprawie, zwrócił
się o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji. Wójt Pan Marek
Albrecht poinformował, że umowa zostanie podpisana na takich
samych warunkach jak dotychczas. Wobec braku uwag
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej
uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr LIII/ 296 / 2018 (głosowało 14 radnych).
- podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Kalisz zadania
publicznego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów
mostowych. Z-ca wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt
uchwały w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie
ewentualnych uwag i propozycji. Wobec braku uwag
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej
uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr LIII/ 297 / 2018 (głosowało 14 radnych).
- podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych. Z-ca wójta Pan
Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały w powyższej sprawie,
zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji. Wobec braku
uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr LIII/ 298 / 2018 (głosowało 14 radnych).
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej. Z-ca wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt
uchwały w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych
uwag i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LIII/ 299 / 2018 (głosowało 14
radnych).
- podjęcie uchwały „w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi
powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny – Sobiesęki Drugie etap
II”. Z-ca wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały
w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag
i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LIII/ 300 / 2018 (głosowało 14
radnych).
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania „Opracowanie
dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4617
P na odcinku Koźminek – Cieszyków”. Z-ca wójta Pan Dariusz
Wawrzyniak omówił projekt uchwały w powyższej sprawie, zwrócił
się o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji. Wobec braku
uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr LIII/ 301 / 2018 (głosowało 14 radnych).
- podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w 2018 roku. Z-ca Wójta Pan Dariusz
Wawrzyniak omówił projekt uchwały w powyższej sprawie, zwrócił
się o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji. Wobec braku uwag
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej
uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr LIII/ 302 / 2018 (głosowało 14 radnych).
W dniu 18 października 2018 roku odbyła się LIV uroczysta
Sesja Rady Gminy Szczytniki. Sesję prowadził Przewodniczący
Rady Pan Bogdan Augustyniak. W sesji udział wzięło 15 radnych.
Przedmiotem obrad było:
- otwarcie sesji. Otwarcia sesji o godz. 17.10 dokonał
Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan Bogdan Augustyniak
i stwierdził, że na ustawowy ogólny stan 15 radnych na sesję
przybyło 15, zapewniając tym samym quorum wymagane dla
prawomocności obradowania oraz podejmowanych uchwał. Powitał
przybyłych gości: Posła na Sejm RP Pana Tomasza Ławniczaka,
Wicewojewodę Wielkopolskiego Panią Marlenę Maląg, Starostę
Kaliskiego Pana Krzysztofa Nosala, Radnego i Członek Zarządu
Powiatu Kaliskiego Pana Benedykta Owczarka,
Dyrektora

WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL

5

WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 32

Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu Panią Violettę Słupianek
oraz wszystkich pozostałych uczestników uroczystości.
- odczytanie Stanowiska Rady Gminy Szczytniki przyjętego na sesji
w dniu 14 czerwca 2018 roku z okazji obchodów 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100-lecia wybuchu
Powstania Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy odczytał
Stanowisko Rady Gminy Szczytniki przyjęte na sesji w dniu 14
czerwca 2018 roku z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości oraz 100-lecia wybuchu Powstania
Wielkopolskiego.
- okolicznościowa akademia przygotowana przez nauczycieli
i uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu.
Okolicznościową akademię rozpoczął Wójt Gminy Szczytniki Pan
Marek Albrecht, nawiązując do odzyskania przez Polskę
niepodległości, wspomniał również o ogromnym znaczeniu „cudu
nad Wisłą” oraz bohaterstwie naszych rodaków i naszych
powinnościach wobec Ojczyzny. Następnie w kolejnej części
obchodów uczniowie i przedszkolaki Zespołu Szkół im. Jana Pawła
II w Marchwaczu zaprezentowali okolicznościowe przedstawienie
przygotowane pod kierunkiem swoich nauczycieli.. Patriotyczne
sceny, związane również z historią Marchwacza i rodziną
Niemojowskich; przeplatane wspaniale dobranymi utworami
muzycznymi – poruszyły serca wszystkich uczestników uroczystości;
co znalazło swoje odzwierciedlenie w licznych owacjach oraz
wystąpieniach przybyłych gości. W trakcie uroczystości zostały
również ogłoszone wyniki konkursów gminnych ogłoszonych przez
Wójta Gminy Szczytniki w związku z 100. Rocznicą Odzyskania
przez Polskę Niepodległości i Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
okolicznościowe
wystąpienia
gości.
Okolicznościowe
przemówienia nawiązujące do 100. Rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego
wygłosili: Wicewojewoda Wielkopolski Pani Marleny Maląg, Poseł
na Sejm RP Tomasz Ławniczak i Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.
– zakończenie sesji. W związku z omówieniem wszystkich
punktów porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 18.30
zamknął sesję, zwrócił się do radnych o przemieszczenie się
po zakończeniu uroczystości przed wejście do Zespołu Szkół celem
posadzenia „Dębu Niepodległości”. Na pamiątkę tak ważnego
i wyjątkowego jubileuszu, przed szkołą został posadzony dąb
niepodległości - przez Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka
Albrechta i Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki Pana
Bogdana Augustyniaka z udziałem Radnych Gminy Szczytniki.
W dniu 15 listopada 2018 roku odbyła się LV Sesja Rady
Gminy Szczytniki. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Pan
Bogdan Augustyniak. Rada zapoznała się z informacją o pracy
Wójta i poszczególnych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym,
zapoznawała się z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz
odpowiedziami udzielanymi przez Pana Wójta lub jego Zastępcę.
W sesji udział wzięło 15 radnych. Przedmiotem obrad było:

RODZINNYCH ŚWIĄT

- sprawozdanie wójta poprzedniej kadencji o stanie gminy. Wójt
Pan Marek Albrecht złożył sprawozdanie o stanie Gminy, zwrócił się
o zgłaszanie uwag, pytań odnośnie swojego wystąpienia. Rada nie
zgłosiła uwag i zapytań.
- omówienie sprawy analizy oświadczeń majątkowych przez
Naczelników Urzędów Skarbowych. Przewodniczący Rady zapoznał
radnych z treścią pisma dot. analizy oświadczeń majątkowych
przesłanych do Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu, analizy
dokonanej w oparciu o uregulowania prawne zawarte w ustawie
o samorządzie gminnym. Czynności organu podatkowego w zakresie
analizy oświadczeń majątkowych oparte były na porównaniu treści
złożonych oświadczeń z oświadczeniami z lat poprzednich,
z zeznaniami podatkowymi, a także z innymi dokumentami
będącymi w posiadaniu Urzędu Skarbowego. Nieprawidłowości
wykazane w analizie wskazują na brak dokładności w wypełnianiu
oświadczeń majątkowych przez niektóre osoby do tego zobowiązane.
Poinformował, że Naczelnik Urzędu Skarbowego zwrócił się
o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania błędów
wynikających z braku należytej staranności przy wypełnianiu tych
oświadczeń przez osoby zobowiązane.
- podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu
Gminy. Z-ca wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt
uchwały w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie
ewentualnych uwag i propozycji. Po dyskusji Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały ze zmianą,
w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LV/ 303 /
2018 (głosowało 15 radnych).
- podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r. na obszarze Gminy
Szczytniki. Z-ca wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt
uchwały w powyższej sprawie, poinformował, że projekt został
pozytywnie zaopiniowany przez Izbę Rolniczą i Komisje Rady,
zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji. Wobec
braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr LV/ 304 / 2018 (głosowało 15 radnych).
- podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na obszarze Gminy Szczytniki na 2019 rok. Z-ca
wójta Pan Dariusz Wawrzyniak
omówił projekt uchwały
w powyższej sprawie, poinformował, że projekt został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisje Rady, zwrócił się o zgłaszanie
ewentualnych uwag i propozycji. Wobec braku uwag
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej
uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr LV/ 305 / 2018 (głosowało 15 radnych).
- Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych
stawek podatkowych od środków transportowych na 2019 rok. Z-ca
wójta Pan Dariusz Wawrzyniak
omówił projekt uchwały
w powyższej sprawie, poinformował, że projekt został pozytywnie
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zaopiniowany przez Komisje Rady, zwrócił się o zgłaszanie
ewentualnych uwag i propozycji. Wobec braku uwag
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej
uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr LV/ 306 / 2018 (głosowało 15 radnych).
- podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych. Z-ca wójta Pan
Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały w powyższej sprawie,
zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji. Wobec
braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr LV/ 307 / 2018 (głosowało 15 radnych).
– podsumowanie kadencji Rady Gminy. Przewodniczący Rady
zapoznał z treścią informacji w brzmieniu poniżej:
Informacja o odbytych sesjach Rady Gminy i posiedzeniach
Komisji Rady Gminy w czasie kadencji 2014-2018
Rada Gminy Szczytniki:
1.

Ilość odbytych sesji – 55, w tym 2 uroczyste (z okazji 1050lecia Chrztu Polski i 100-lecia Odzyskania Niepodległości),
2. Ilość podjętych uchwał przez Radę Gminy – 307,
3. Ilość zajętych stanowisk – 3 (z okazji 1050-lecia Chrztu
Polski i 100-lecia Odzyskania Niepodległości), w sprawie
sytuacji w rolnictwie).

Komisja Rewizyjna:
1.
2.

Ilość posiedzeń – 35,
Ilość podjętych uchwał – 4 (w sprawie wniosku
o udzielenie absolutorium dla Wójta).

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
Gospodarki
Komunalnej, Porządku Publicznego, Usług i Handlu, Budżetu
i Mienia Gminy – 59 posiedzeń, 2 stanowiska w sprawie sytuacji
w rolnictwie, opinie w sprawie projektów uchwał. Komisja
Zdrowia, Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu – 59
posiedzeń, opinie w sprawie projektów uchwał.
Rada obradowała na sesjach ogółem 129 godzin; średnia frekwencja
to ponad 95%.
– zakończenie sesji. Przewodniczący Rady Pan Bogdan
Augustyniak stwierdził, że dobiega końca VII kadencja Rady, że to
jest już ostatnia planowana sesja Rady Gminy Szczytniki tej
kadencji, podziękował wszystkim radnym oraz Panu Wójtowi,
Zastępcy Wójta i Skarbnikowi Gminy za 4-ro letnią pracę
i współpracę, wszystkim nowowybranym życzył osiągnięcia jak
najlepszych wyników, podziękował inspektorowi Biura Rady Gminy
Panu Mirosławowi Kowalskiemu za prowadzenie Biura Rady
i obsługi administracyjnej Rady, pomoc w organizowaniu,
przygotowywaniu, prowadzeniu sesji Rady, za
29 lat pracy
z organami Gminy, W związku z omówieniem wszystkich punktów
porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 9.50 zamknął sesję.
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(Opracowano na podstawie protokołów z sesji, podjętych przez Radę
Gminy uchwał oraz uzasadnień do tych uchwał - Mirosław
Kowalski)

INAUGURACYJNA SESJA RADY GMINY
SZCZYTNIKI VIII KADENCJI (2018-2023)
Najstarsza wiekiem radna obecna na sesji, Radna
Senior Pani Danuta Świątek w dniu 22 listopada 2018 r.
o godz. 9.15 otworzyła I Sesję Rady Gminy Szczytniki VIII
Kadencji. Stwierdziła, że na ogólny stan 15 radnych w sesji
uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum wymagane dla
prawomocności obradowania oraz podejmowanych uchwał.
Radna Senior powitała wszystkich przybyłych na sesję
i poinformowała, że obrady Rady Gminy Szczytniki są
transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy zgodnie
z art. 20, ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 - tekst jednolity ze zm.)
Następnie zwróciła się do radnych o złożenie ślubowania.
Poprosiła najmłodszą wiekiem radną Panią Kingę Wąsik,
aby po odczytaniu przez nią roty ślubowania odczytała listę
radnych, a każdego wyczytanego radnego o potwierdzenie
roty ślubowania słowem „Ślubuję” lub słowami „Ślubuję. Tak
mi dopomóż Bóg”. Zwróciła się do wszystkich obecnych na
sali o powstanie i odczytała rotę ślubowania: „Wierny
Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców”. Wszyscy radni obecni na sesji potwierdzili
powyższą rotę ślubowania słowami „Ślubuję. Tak mi
dopomóż Bóg”. Radna Senior ogłosiła, że wszyscy radni
Rady Gminy Szczytniki złożyli ślubowanie, zgodnie z art.
23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, objęli mandaty
i przystąpili do wykonywania mandatu Radnego Rady Gminy
Szczytniki. Prowadząca obrady Radna Senior Pani Danuta
Świątek poinformowała zebranych, że objęcie obowiązków
przez Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy
ślubowania. Poprosiła wszystkich zebranych o powstanie.
Zwróciła się do wybranego wójta Pana Marka Albrechta
o złożenie ślubowania o treści ustalonej w art. 29a ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Wybrany Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht wobec
Rady Gminy Szczytniki (w obecności 15 radnych) złożył
ślubowanie o następującej treści: „Obejmując urząd wójta
gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawował będę tylko dla dobra
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publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi
dopomóż Bóg”. Prowadząca obrady Radna Senior ogłosiła
objęcie obowiązków Wójta Gminy Szczytniki przez Pana
Marka Albrechta. Po ślubowaniu Wójta Radna Senior
zwróciła się do Rady o ustalenie porządku obrad I Sesji.
Stwierdziła, że projekt porządku obrad radni otrzymali wraz
z zawiadomieniem o sesji. Zwróciła się do Rady o zgłaszanie
uwag, wniosków i propozycji do projektu porządku
dziennego. Wobec braku uwag i propozycji w sprawie
porządku obrad prowadząca obrady poinformowała, że Rada
będzie obradować w dniu dzisiejszym według porządku
dziennego w brzmieniu jak niżej:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Szczytniki i stwierdzenie
prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Szczytniki.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki.
7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy
Szczytniki prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
8. Wybór
Wiceprzewodniczących
Rady
Gminy
Szczytniki.
9. Zakończenie sesji.
W związku z ustaleniem porządku obrad sesji prowadząca
obrady zaproponowała przystąpienie do jego dalszej realizacji.
Stwierdziła, że punkty 1 do 4 zostały już zrealizowane,
zaproponowała przystąpić do omówienia następnych punktów
porządku obrad”.
- powołanie Komisji Skrutacyjnej- Prowadząca obrady
zaproponowała powołać trzyosobową komisję Skrutacyjną dla
przeprowadzenia wyborów organów Rady. Poinformowała, że
osoby kandydujące do organów Rady Gminy nie mogą
wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej. Zwróciła się
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o zgłaszanie uwag w powyższej sprawie. Wobec braku uwag
zarządziła głosowanie nad wnioskiem w sprawie
trzyosobowego składu komisji skrutacyjnej, w wyniku którego
Rada jednogłośnie wniosek przyjęła/ głosowało 15 radnych/.
Następnie prowadząca obrady zwróciła się do Rady
o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Jako
kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono:
1.
2.
3.

radną Panią Urszulę Młynek,
radną Panią Wiolettę Balcerczyk,
radnego Pana Kazimierza Bączyka.

Wszyscy w/w kandydaci do Komisji Skrutacyjnej wyrazili
zgodę na kandydowanie. Wobec braku uwag do
zaproponowanego składu Komisji Skrutacyjnej prowadząca
obrady zarządziła głosowanie w sprawie wyboru Komisji
Skrutacyjnej do wyboru organów Rady, w wyniku którego
Rada powołała Komisję w powyższym składzie:
(jednogłośnie, głosowało 15 radnych). Następnie prowadząca
obrady zarządziła przerwę w celu ukonstytuowania się
Komisji. Po przerwie obrady wznowiła Radna Senior Pani
Danuta Świątek, stwierdziła że w sesji bierze udział 15
radnych. Komisja Skrutacyjna poinformowała, że na
Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej została wybrana radna
Pani Urszula Młynek.
– wybór Przewodniczącego Rady Gminy. Prowadząca obrady
Radna Senior zwróciła się o zgłaszanie kandydatów oraz
ewentualnie o ich przedstawienie. Stwierdziła, że zgłoszony
kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie
i każdorazowo będzie zwracała się z zapytaniem do
zgłoszonej osoby, czy wyraża zgodę na kandydowanie.
Następnie prowadząca obrady zarządziła zgłaszanie
kandydatur na stanowisko Przewodniczącego Rady.
-

radny Pan Wiesław Wróbel – zgłosił kandydaturę radnego
Pana Bogdana Augustyniaka Przewodniczącego Rady
minionej kadencji,
kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.

Wobec braku zgłoszenia następnych kandydatów prowadząca
obrady Radna Senior zarządziła tajne głosowanie
bezwzględną
większością
głosów
na
stanowisko
Przewodniczącego Rady, zarządziła sporządzenie kart do
głosowania przez Komisję Skrutacyjną i oznaczenie ich
pieczęcią Rady Gminy Szczytniki, zleciła opracowanie
projektu zasad głosowania, zleciła Komisji Skrutacyjnej
przeprowadzenie głosowania. Przewodnicząca Komisji
Skrutacyjnej Pani Urszula Młynek przedstawiła projekt zasad
głosowania, zwróciła się o zgłaszanie ewentualnych uwag
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i propozycji. Wobec braku uwag w powyższej sprawie Radna
Senior poddała pod głosowanie projekt zasad głosowania przy
wyborze Przewodniczącego Rady Gminy, za przyjęciem
projektu głosowało 15 radnych. Prowadząca obrady
stwierdziła, że Rada jednogłośnie ustaliła zasady głosowania
przy wyborze Przewodniczącego Rady. Komisja Skrutacyjna
sporządziła i rozdała karty do głosowania. Głosy zostały
wrzucone do urny. Po podliczeniu głosów Przewodniczący
Komisji Skrutacyjnej radna Pani Urszula Młynek odczytała
protokół. Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej
prowadząca obrady Radna Senior Pani Danuta Świątek
stwierdziła, że Przewodniczącym Rady Gminy Szczytniki
wybrany został jednogłośnie Pan Bogdan
Augustyniak
otrzymując 15 głosów, Rada podjęła Uchwałę Nr I/1/2018.
– przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki
prowadzenia sesji od Radnego Seniora - Prowadząca obrady
Radna Senior „w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku”
podziękowała za prowadzenie sesji, złożyła gratulacje
wybranemu Przewodniczącemu Rady
i przekazała
prowadzenie sesji. Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan
Augustyniak podziękował Radzie za wybór na stanowisko.
Podziękował Radnej Senior za sprawne prowadzenie obrad.
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projekt zasad głosowania, w wyniku którego Rada
jednogłośnie w/w zasady przyjęła (głosowało 15 radnych).
Następnie zarządził sporządzenie kart do głosowania przez
Komisję Skrutacyjną i oznaczenie ich pieczęcią Rady oraz
przeprowadzenie
głosowania.
Komisja
Skrutacyjna
sporządziła i rozdała karty do głosowania. Po zebraniu do
urny
kart
Komisja
ustaliła
wyniki
głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół.
Na podstawie
protokołu
Komisji
Skrutacyjnej
Przewodniczący Rady stwierdził, że Wiceprzewodniczącymi
Rady zostali wybrani radny Pan Wiesław Wróbel otrzymując
10 głosów i radny Pan Andrzej Kupaj otrzymując 9 głosów.
Rada podjęła Uchwałę Nr I / 2 / 2018. Przewodniczący Rady
Pan
Bogdan
Augustyniak
poinformował,
że
I Wiceprzewodniczącym Rady będzie Wiceprzewodniczący,
który otrzymał największa liczbę głosów - radny Pan
Wiesław Wróbel. Przewodniczący Rady złożył gratulacje
swoim zastępcom.

– wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przewodniczący
Rady
Pan
Bogdan
Augustyniak
poinformował Radę, że zgodnie ze Statutem Gminy
Szczytniki
trzeba
będzie
wybrać
dwóch
Wiceprzewodniczących Rady. Zwrócił się o zgłaszanie
kandydatur na Wiceprzewodniczących. Jako kandydatów
zgłoszono:
- radnego Pana Wiesława Wróbla,
- radnego Pana Andrzeja Kupaja,
- radnego Pana Tadeusza Buchwalda,
zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Wobec braku zgłoszenia dalszych kandydatur na stanowiska
Wiceprzewodniczących Rady Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie tajne bezwzględną większością głosów w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczących Rady. Zawrócił się do
Komisji Skrutacyjnej
o opracowanie i przedstawienie
projektu zasad głosowania. Przewodnicząca Komisji
Skrutacyjnej Pani Urszula Młynek przedstawiła projekt zasad
głosowania przy wyborze Wiceprzewodniczących Rady
Gminy, zwróciła się do radnych o zgłaszanie uwag
i propozycji w sprawie projektu zasad głosowania. Wobec
braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie

– zakończenie sesji - Przewodniczący Rady Pan Bogdan
Augustyniak poinformował, że do Rady wpłynęło pismo
informujące o utworzeniu Klubu Radnych Rady Gminy
Szczytniki „Gmina Dla Wszystkich”. Przewodniczącym
Klubu jest radny Pan Paweł Domagała, członkami Klubu są
radni - Panowie: Kazimierz Bączyk, Tadeusz Buchwald,
Kazimierz
Lewandowski,
Piotr
Zimny. Następnie
Przewodniczący Rady poinformował, że na wszystkich
radnych ciąży obowiązek złożenia w ciągu 30 dni od objęcia
mandatu radnego oświadczenia o stanie majątkowym, druki
oświadczeń majątkowych są dostępne w Biurze Rady,
zwrócił się o ich wypełnienie i złożenie, zwrócił się
o zgłaszanie zapytań, wolnych wniosków, uwag, interpelacji.
W związku z brakiem zapytań i wniosków oraz w związku
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad
Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 10.50.
(Opracowano na podstawie projektu protokołu z sesji,
podjętych przez Radę Gminy uchwał: Mirosław Kowalski)

SPOTKANIE SOŁTYSÓW
W dniu 3 października 2018 r. w sali posiedzeń Urzędu
Gminy w Szczytnikach odbyło się spotkanie z Sołtysami
z terenu Gminy Szczytniki. Pan Marek Albrecht – Wójt
Gminy Szczytniki wraz z Zastępcą p. Dariuszem
Wawrzyniakiem w imieniu władz samorządowych Gminy
Szczytniki powitał wszystkich zaproszonych i przybyłych na
spotkanie Sołtysów. Mimo, iż 4- letnia kadencja sołtysów
(2015-2019) upływa w przyszłym roku, p. Wójt na
zakończenie swojej 4-letniej kadencji oraz kadencji Rady
Gminy Szczytniki (2014-2018) podziękował sołtysom za
odpowiedzialną i pełną poświęcenia pracę na rzecz własnego
sołectwa. Pozostając z wyrazami szacunku życzył im
realizacji dalszych zamierzeń w pracy na rzecz Gminy oraz
sukcesów, zadowolenia, pomyślności w życiu osobistym
i zawodowym. W następnej części spotkania Pan Wójt
przedstawił porządek spotkania i złożył sprawozdanie
z działalności za okres kadencji 2014-2018 z uwzględnieniem
pozyskanych przez gminę środków zewnętrznych na cele
inwestycyjne. Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat
remontu i budowy dróg w przyszłej kadencji Rady Gminy
i Wójta 2018-2023, a niezakończonych. Poruszono również
temat wysokości inkasa dla sołtysów za pobór podatku;

–
p. Wójt odpowiedział, że niezakończone inwestycje
pozostawia do realizacji Wójtowi wybranemu na nową
kadencję, gmina Szczytniki będzie również uczestniczyła
w kosztach budowy drogi powiatowej przez las – Sobiesęki
Drugie do Brzezin na odcinku ok. 800 m – p. Zastępca
odpowiedział, że z perspektywy czasu podatek płacony
u sołtysa będzie zanikał, ponieważ większość wpłat podatnicy
płacą w banku, gminie oraz dokonują płatności w wersji
elektronicznej z własnego rachunku bankowego, ale są tacy,
którzy płacą u sołtysa. Być może będzie zwiększona dieta dla

RODZINNYCH ŚWIĄT

sołtysa i wynagrodzenie będzie za wykonywanie określonych
czynności jako sołtysa i nie będzie tak zróżnicowane.
Następnie p. Wiesław Wróbel – jako radny i prezes
stowarzyszenia sołtysów gminy Szczytniki podziękował
p. Wójtowi za owocną współpracę w okresie 4-letniej kadencji
na rzecz sołectw i mieszkańców gminy oraz zaproponował
w przyszłym roku w marcu 2019 r., kiedy już ukonstytuują się
nowe organa: uchwałodawczy – Rada Gminy Szczytniki
i wykonawczy – Wójt Gminy, po wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.
Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast zarządzonych - w dniu 21 października 2018 r., na
święto
Sołtysa,
wspólne
spotkanie
integracyjne
i inauguracyjne nowej władzy z pożegnaniem sołtysów, którzy
zakończą swoją działalność w 2019 r., i tych którzy zostaną
wybrani na nową kadencję 2019-2023. Po zakończonej
dyskusji p. Wójt wręczył wszystkim sołtysom pamiątkowe
tabla na zakończenie kadencji i zaprosił wszystkich do udziału
w wyborach 21 października 2018 r. Poprosił o zabranie
kurend i obwieszczeń dotyczących wyborów samorządowych
nowej kadencji. (Grażyna Kuchnicka)

MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W KUCZEWOLI

W dniu 3 października 2018 r. Wójt Marek Albrecht podpisał
umowę powierzenia grantu dla Gminy Szczytniki ze
Stowarzyszeniem „Długosz Królewski” na „Modernizację
świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczewola”. W ramach
zadania ma zostać wymienione poszycie dachowe i stolarka
okienna. Koszt całego zadania 49,9 tys. zł; wysokość grantu
31,7 tys. zł. Termin realizacji do końca marca 2019.
(Dariusz Wawrzyniak)

UMOWA NA REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W STAWIE
W dniu 19.10.2018 r. Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht
i Skarbnik Gminy Małgorzata Bloch podpisali w Urzędzie
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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Marszałkowskim
Województwa
Wielkopolskiego
z Marszałkiem Krzysztofem Grabowskim reprezentującym
Urząd Marszałkowski umowę na remont świetlicy wiejskiej
i strażnicy OSP w Stawie w ramach operacji „Inwestycje
w obiekty pełniące funkcje kulturalne” pod nazwą „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”. Kwota
otrzymanej dotacji to 500 tys. zł, a całkowity koszt inwestycji
990 tys. zł. W ramach zadania budynek zostanie gruntownie
przebudowany poprzez wymianę stropu, dachu, okien, drzwi
wejściowych, elewacji, instalacji sanitarnych i elektrycznych.
Prace powinny zostać wykonane do końca 2019 roku.
(Dariusz Wawrzyniak)

RODZINNYCH ŚWIĄT

z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem
i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia
przestępstwem”. W ramach naboru istniała możliwość
zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do
udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu
popełnienia przestępstwa.W dniu 28 września 2018 r.
w Poznaniu została podpisana umowa na powierzenie
realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
W ramach tej umowy Gmina Szczytniki zakupiła sprzęt do
ratownictwa o łącznej wartości 55 390,80 zł. Pozyskana
dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 54 836,80 zł., wkład
własny do projektu w wysokości 1% wyniósł 554 zł. W ramach
pozyskanych środków zakupiono następujący sprzęt dla
jednostek OSP:

OSP Główczyn: agregat prądotwórczy,
OSP Joanka: agregat prądotwórczy,
OSP Radliczyce: agregat prądotwórczy,
OSP Sobiesęki Trzecie: agregat prądotwórczy,
OSP Sobiesęki Drugie: agregat prądotwórczy, maszt
oświetleniowy,

PRZEKAZANIE SPRZĘTU DO RATOWNICTWA
DLA OSP W RAMACH DOTACJI
Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI
W dniu 21 listopada 2018 roku w zastępstwie Wójta Gminy
Szczytniki - Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak
w asyście władz Zarządu Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
w Szczytnikach przekazał przedstawicielom jednostek OSP
działających na terenie Gminy Szczytniki zakupiony sprzęt do
ratownictwa ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach
ogłoszonego
Programu I, Priorytetu IIIB: „Wsparcie i rozwój systemu
instytucjonalnego
pomocy
osobom
pokrzywdzonym
przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki
sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych

OSP Marcjanów: przenośny zestaw oświetleniowy,
najaśnica akumulatorowa,
OSP Krowica Zawodnia: przenośny zestaw
oświetleniowy- najaśnica akumulatorowa,
OSP Kuczewola: przenośny zestaw oświetleniowy,
najaśnica akumulatorowa,
OSP Mroczki Wielkie: pilarka do drewna marki STIHL,
OSP Szczytniki: pilarka do drewna marki STIHL,
przenośny zestaw oświetleniowy, najaśnica
akumulatorowa, parawan do osłony miejsca wypadku
i zasłaniania ofiar wypadku,
OSP Iwanowice: defibrylator AED, parawan do osłony
miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadku,
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OSP Staw: defibrylator AED, parawan do osłony miejsca
wypadku i zasłaniania ofiar wypadku, sprzęt do
oznakowania terenu akcji M FLARE.
Pozyskany sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności
podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania
pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.
(Anna Stasiak)

RODZINNYCH ŚWIĄT

wyjazdowa stała się wspaniałą okazją do międzyszkolnych
spotkań i rozmów oraz do wspólnego delektowania się
artystycznymi doznaniami podczas oglądania operetki,
w której nie brakowało również licznych akcentów
humorystycznych, a także morału, iż kłamstwo nigdy
nie popłaca. (Redakcja)

GRATULACJE DLA NAGRODZONYCH Z OKAZJI
DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
GRATULACJE Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
Serdecznie gratuluję wszystkim Dyrektorom, Gronu
Pedagogicznemu i Pracownikom Zespołów Szkół Gminy
Szczytniki – przyznanych nagród z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, jakimi były Nagrody Wójta i Nagrody
Dyrektora.

WYDARZENIA
GMINNY DZIEŃ EDUKACJI
W tym roku szkolnym, zgodnie z tradycją, Gminny Dzień
Edukacji Narodowej świętowano poprzez
uczestnictwo
w wydarzeniu kulturalnym poza terenem gminy. W dniu
14 października pracownicy związani z gminną oświatą mieli
możliwość uczestniczenia w wyjeździe na operetkę Zemsta
nietoperza do Teatru Wielkiego w Łodzi. Organizatorami
imprezy byli Dyrektorzy Zespołów Szkół, natomiast głównym
koordynatorem Pani Honorata Szymańska Dyrektor Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu, z pomocą Pani Anny
Przybylskiej Dyrektora Zespołu Szkół w Szczytnikach.
Zaproponowana przez dyrektorów wyjazdowa forma
świętowania cieszy się aprobatą środowiska związanego
z oświatą. W gminnej imprezie wzięli także udział zaproszeni
samorządowcy: Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht,
Sekretarz Pan Dariusz Wawrzyniak, Przewodniczący Rady
Gminy Pan Bogdan Augustyniak i Przewodniczący Komisji
Oświaty Pan Wiesław Wróbel; którzy jak co roku obdarowali
wszystkich uczestników słodkim upominkiem. Za słodki
poczęstunek dziękujemy również Pani kierownik referatu UG
związanego z gminną oświatą - Grażynie Kuchnickiej.
W trakcie imprezy Pan Wójt w imieniu zaproszonych gości
złożył gronu pedagogicznemu, pracownikom i emerytom
życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej. Impreza

Jednocześnie
pragnę
przekazać
informację
o przyznanych w tym roku wyróżnieniach zewnętrznych:
 Pani Małgorzata Gajewska,
nauczycielka
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu –
Nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
(na wniosek dyrektora szkoły);
 Pani Joanna Łaska, nauczycielka Zespołu Szkół
w Iwanowicach - Nagroda Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty
(na wniosek dyrektora szkoły);
 Pani Jolanta Leszka, nauczycielka Zespołu Szkół
w Iwanowicach - Medal Srebrny za Długoletnią
Służbę (na wniosek dyrektora szkoły);
 Pani Alicja Łukacka, nauczycielka Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Marchwaczu - Medal
Brązowy za Długoletnią Służbę
(na wniosek dyrektora szkoły).
Serdecznie
gratuluję
przyznanych
odznaczeń!
Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz przekazuję wyrazy
uznania i życzę dalszych sukcesów zawodowych oraz
dużo satysfakcji osobistej z wykonywanej pracy.
Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI
NARODOWEJ OD WÓJTA
I SAMORZĄDOWCÓW
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę przekazać
wyrazy uznania wraz z serdecznymi podziękowaniami Dyrektorom i Nauczycielom pracującym w Zespołach
Szkół Gminy Szczytniki – za rzetelne wypełnianie misji
nauczania
i wychowywania
młodego
pokolenia
w poszanowaniu wartości patriotycznych i ludzkiej
godności.
Podziękowania składam także Pracownikom obsługi
i opieki zdrowotnej, Pedagogom, Rodzicom oraz tym
wszystkim, którzy wspierają placówki oświatowe naszej
gminy w realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych.
Dziękuję również szanownym Emerytom i Rencistom za
istotny wkład pracy wniesiony w rozwój oświaty na
terenie naszej gminy oraz przekazywanie swojego
cennego
doświadczenia
zawodowego
kolejnym
pokoleniom.

W tym roku przypada 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na
papieża. Uczniowie przygotowali montaż słowno - muzyczny
ukazujący papieża-Polaka jako nauczyciela patriotyzmu.

W dniu tego wspaniałego święta życzę Wszystkim
wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, wielu sukcesów
oraz optymizmu i życzliwości ze strony otoczenia. W tym
roku 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości i Wybuchu Powstania Wielkopolskiego niech nauczanie dzieci i młodzieży w sposób szczególny
owocuje prawdziwą postawą patriotyczną u młodego
pokolenia, zgodnie ze słowami Jana Pawła II „To wy,
młodzi, musicie zmienić świat dzięki przykładowi życia
w sprawiedliwości i braterstwie”.

OBCHODY DNIA PAPIESKIEGO W KOŚCIELE
PARAFIALNYM W IWANOWICACH

Przypomniano
najważniejsze
słowa Jana Pawła II
wypowiedziane podczas pielgrzymek do Ojczyzny.
W uroczystościach brał udział wójt gminy Szczytniki pan
Marek Albrecht. Po uroczystej mszy św. odprawionej przez
księdza kanonika Pawła Jabłońskiego pan wójt wraz
z młodzieżą i dyrektorem szkoły panią Janiną Nowak złożyli
kwiaty pod pomnikiem naszego patrona. (Emilia Wietrzyk)

WSPOMNIENIE ŚW. JANA PAWŁA II

W dniu 14.10.2018 r. społeczność
Zespołu Szkół
w Iwanowicach uroczyście uczciła obchody Dnia Papieskiego
oraz święto patrona gimnazjum - Księdza Kardynała Karola
Wojtyły w kościele parafialnym w Iwanowicach.

W niedzielę poprzedzającą wspomnienie liturgiczne św. Jana
Pawła II w dniu 22 października odbyła się uroczysta Msza
św. pod przewodnictwem Proboszcza Parafii Rajsko ks.
Kanonika Piotra Bałoniaka z udziałem ks. Jędrzeja Zaczyka.
We Mszy św. uczestniczyli uczniowie, przedszkolaki, rodzice,
grono pedagogiczne, nauczyciele i Dyrektor Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Marchwaczu Honorata Szymańska.
Społeczność szkolna w ten sposób pragnęła podziękować za
zaszczytny patronat Jana Pawła II, który traktowany jest
w szkole jako najlepszy nauczyciel i przyjaciel. (Redakcja)
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PAMIĘĆ O POMORDOWANYCH W CZASIE
II WOJNY ŚWIATOWEJ
MIESZKAŃCACH MARCHWACZA
W Dzień Zaduszny tradycyjnie już została odprawiona Msza
święta przy Mogile Pomordowanych Mieszkańców
Marchwacza podczas II wojny światowej. Mszy świętej
przewodniczył Proboszcz Parafii Rajsko ks. Kanonik Piotr
Bałoniak oraz ks. Jędrzej Zaczyk. Uczestniczyli w niej
członkowie rodzin, mieszkańcy miejscowości, samorządowcy
- Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht, miejscowa
radna Pani Danuta Świątek, sołtys Pani Janina Kwaśniewska,
a także dyrektor, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Marchwaczu. Godny podkreślenia jest fakt,
iż pamięć o tym tragicznym wydarzeniu
jest ciągle
pielęgnowana
i corocznie gromadzi wielu uczestników
pragnących oddać hołd poległym i ofiarować modlitwę w ich
intencji. (Krzysztof Pietrzykowski)

GMINNE OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI I WYBUCHU
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W ZESPOLE
SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W MARCHWACZU

RODZINNYCH ŚWIĄT

Zastępca Wójta Gminy Szczytniki Dariusz Wawrzyniak;
Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Bogdan Augustyniak;
Radni Gminy Szczytniki: Danuta Świątek, Urszula Młynek,
Wioletta Balcerczyk, Paweł Domagała, Maciej Ziółkowski,
Dariusz Spychała, Tadeusz Buchwald, Andrzej Kupaj, Tomasz
Leszka, Wiesław Wróbel, Piotr Szczepaniak, Piotr Zimny,
Kazimierz Bączyk i Roman Siciarek; Komendant gminny OSP
w Szczytnikach Jerzy Majas; Prezes OSP w Krowicy Zawodniej
Arkadiusz Jakubek; sołtysi: Janina Kwaśniewska, Krzysztof
Wójtowicz, Bogusław Jaśkiewicz; Dyrektor Biblioteki Gminnej
w Szczytnikach Małgorzata Majas; Dyrektor Zespołu Szkół
w Iwanowicach Janina Nowak; Dyrektor Zespołu Szkół
w Szczytnikach Anna Przybylska; Przewodnicząca Rady
Rodziców miejscowej szkoły Barbara Nowak; Kierownicy
referatów UG w Szczytnikach: Grażyna Kuchnicka i Elżbieta
Biernat; zasłużony społecznik Mieczysław Walczykiewicz;
Mieczysław Juraszek – darczyńca wielu tomów książek do
miejscowej biblioteki szkolnej;
Prezes Akcji Katolickiej
w Parafii
Rajsko i ceniony fotograf Robert Lis;
przedstawiciele: Policji, Koła Gospodyń Wiejskich, Koła
Emerytów i Rencistów; grono pedagogiczne, pracownicy,
rodzice, uczniowie i przedszkolaki.

W dniu 18 października 2018 r. w Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Marchwaczu odbyły się Gminne Obchody 100.
Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i Wybuchu
Powstania Wielkopolskiego zainaugurowane hymnem
państwowym.

Na początku uroczystości Dyrektor szkoły Honorata
Szymańska powitała wszystkich uczestników w następującym
gronie: Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht; Poseł na Sejm
RP Tomasz Ławniczak; Wicewojewoda Wielkopolski Marlena
Maląg; Starosta Powiatu Kaliskiego Krzysztof Nosal; Radny
i członek Zarządu Powiatu Kaliskiego Benedykt Owczarek;
Dyrektor Delegatury KO w Kaliszu Violetta Słupianek;

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki
Bogdan Augustyniak, który otwierając uroczystą sesję odczytał stanowisko Rady Gminy Szczytniki na temat
jubileuszowych obchodów, podkreślając duże znaczenie tego
wydarzenia historycznego. Potem wystąpił Wójt Gminy
Szczytniki Marek Albrecht, który nawiązując do odzyskania
przez Polskę niepodległości, wspomniał również o ogromnym
znaczeniu „cudu nad Wisłą” oraz bohaterstwie naszych
rodaków i naszych powinnościach wobec Ojczyzny: „Iluż
polskich bohaterów pochowała nie tylko nasza polska ziemia,
ileż łez wylały matki Polki; jakże wielką cenę musieliśmy
zapłacić za wolność. To wszystko skłania nas do oddawania
wielkiej czci tym, którzy polegli za wolną Ojczyznę; ale też
zobowiązuje do wiernego służenia Polsce w czasach pokoju,
do szukania dobrych rozwiązań niezależnie od różnych
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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poglądów.” W kolejnej części obchodów uczniowie
i przedszkolaki Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu
zaprezentowali
okolicznościowe
przedstawienie
przygotowane pod kierunkiem nauczycieli: Krzysztofa
Pietrzykowskiego, Małgorzaty Gajewskiej i Agnieszki
Pogorzelec. Godny podkreślenia jest fakt, iż scenariusz
do tego przedstawienia napisany przez nauczyciela Krzysztofa
Pietrzykowskiego został nagrodzony przez ODN w Kaliszu.

Patriotyczne sceny, związane również z historią Marchwacza
i rodziną Niemojowskich; przeplatane wspaniale dobranymi
utworami muzycznymi – poruszyły serca wszystkich
uczestników uroczystości; co znalazło swoje odzwierciedlenie
w licznych owacjach oraz pięknych wystąpieniach przybyłych
gości: Wicewojewody Wielkopolskiego Marleny Maląg, Posła
na Sejm RP Tomasza Ławniczaka i Starosty Powiatu Kaliskiego
Krzysztofa Nosala.

Miłym gestem było także przywiezienie w darze dla szkoły
przez Posła na Sejm RP Tomasza Ławniczaka piłek z okazji
niedawnego oddania do użytku nowej sali gimnastycznej,
a wcześniej przekazanie nagród konkursowych dla
przedszkolaków. Nowa sala gimnastyczna w Marchwaczu
została poświęcona w dniu 6 czerwca br. podczas XVI Zjazdu
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Kaliskiej przez

RODZINNYCH ŚWIĄT

JE Księdza Biskupa Edwarda Janiaka; więc podczas
październikowej uroczystości powinnością społeczności
szkolnej było podziękowanie za tę salę gminnemu
samorządowi poprzez wręczenie
okolicznościowych dyplomów i albumów.

Podziękowania wraz z pluszowymi misiami zostały
przekazane również Wicewojewodzie Marlenie Maląg
i Posłowi Tomaszowi Ławniczakowi; a także kierownikowi
referatu UG w Szczytnikach zajmującego się inwestycjami –
Elżbiecie Biernat.

Dyrektor szkoły, przekazując upominkowe pluszowe misie,
w imieniu społeczności szkolnej pogratulowała również
nauczycielom: Małgorzacie Gajewskiej, która w tym właśnie
dniu odebrała nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
oraz Alicji Łukackiej, której został przyznany Medal Brązowy
za Długoletnią Służbę. Wspomniała także, z upoważnienia
Wójta Gminy Szczytniki, o jeszcze dwóch innych
nagrodzonych nauczycielach w gminie w tym roku, do których
należą: Joanna Łaska (nagroda WKO) i Jolanta Leszka (Medal
Srebrny) z Zespołu Szkół w Iwanowicach. W trakcie
uroczystości zostały również ogłoszone wyniki konkursów
gminnych ogłoszonych przez Wójta Gminy Szczytniki Marka
Albrechta w związku z 100. Rocznicą Odzyskania przez Polskę
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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Niepodległości i Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Laureatami
Gminnego
Konkursu
Plastycznego
dla
Przedszkolaków „Moja mała Ojczyzna” zostali: I miejsce Katarzyna Dorabialska ZS w Stawie (opiekun: Elżbieta
Żubrowska); II miejsce - Lena Szymańska ZS im. Jana Pawła II
w Marchwaczu (opiekun: Agnieszka Szczęsna); III miejsce Gabriela Matuszczak ZS w Radliczycach (opiekun: Emilia
Strzelec).

Laureaci Gminnego Konkursu Plastycznego dla Uczniów klas
1-3 Szkół Podstawowych „Moja Ojczyzna Polska” to: I miejsce
- Mikołaj Szymański ZS im. Jana Pawła II w Marchwaczu
(opiekun: Jolanta Łuczak); II miejsce - Gabriela Dorabialska ZS
w Stawie (opiekun: Kinga Kurczyńska); III miejsce - Kacper
Sobkowiak ZS w Iwanowicach (opiekun: Elżbieta Bednarek).
Miano laureatów Gminnego Konkursu Literackiego dla
Uczniów Klas 4-6 Szkół Podstawowych „Kocham Polskę”
uzyskali: I miejsce - Nadia Olejnik ZS w Radliczycach (opiekun:
Karolina Kisiurska); II miejsce - Angelika Wojtczak
ZS w Szczytnikach (opiekun: Anna Dryka); III miejsce Aleksandra Łańduch ZS im. Jana Pawła II w Marchwaczu
(opiekun: Małgorzata Pietrzykowska). W gronie laureatów
Gminnego Konkursu Historycznego dla Uczniów Klas 7-8 Szkół
Podstawowych i Klas Gimnazjalnych „Mój bohater z dziejów
odzyskania przez Polskę Niepodległości”/ „Mój bohater
Powstania Wielkopolskiego” znaleźli się: I miejsce - Liliana
Gajewska ZS im. Jana Pawła II w Marchwaczu (opiekun:
Krzysztof Pietrzykowski); II miejsce - Małgorzata Płóciennik
ZS w Stawie (opiekun: Justyna Domagalska) i Filip
Jędrzejewski ZS im. Jana Pawła II w Marchwaczu (opiekun:
Krzysztof Pietrzykowski); III miejsce - Daria Drewniak
ZS w Szczytnikach (opiekun: Emilia Chróstek),
Marita
Michalska ZS w Iwanowicach (opiekun: Wioletta Mikołajczyk)
i Magdalena Nowak ZS im. Jana Pawła II w Marchwaczu
(opiekun: Krzysztof Pietrzykowski).
Na pamiątkę tak wyjątkowego jubileuszu, przed
szkołą został posadzony dąb niepodległości - przez Wójta
Gminy Szczytniki Marka Albrechta i Przewodniczącego Rady
Gminy Szczytniki Bogdana Augustyniaka, z udziałem Radnych

RODZINNYCH ŚWIĄT

Gminy Szczytniki. Po uroczystości wszyscy uczestnicy zostali
zaproszeni na skromny poczęstunek, podczas którego snując
patriotyczne refleksje, wyrażali jednocześnie swój podziw
i uznanie dla szkolnych aktorów i ich nauczycieli.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim, którzy pomogli
w przygotowaniu uroczystości; a także tym, którzy
uczestniczyli w tak ważnych gminnych obchodach. Jesteśmy
przekonani, iż wyjątkowy patron Jan Paweł II hojnie
wynagrodzi każdemu za każdą chwilę poświęconą dla dobra
innych i naszej Ojczyzny. Pamiętajmy, że Polska potrzebuje
naszych serc i naszych rąk; wierności nieprzemijającym
ideałom i mądrości w naszych słowach i czynach.
(Honorata Szymańska)
WYSTĄPIENIE WÓJTA W MARCHWACZU PODCZAS
GMINNYCH OBCHODÓW 100. ROCZNICY
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
I WYBUCHU POWSTANIA WI ELKOPOLSKIEGO
Gminne Obchody 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości i Wybuchu Powstania Wielkopolskiego
w dniu 18 października 2018 r. w Zespole Szkół
im. Jana Pawła II w Marchwaczu
Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie! Bardzo serdecznie
witam wszystkich uczestników naszych Gminnych Obchodów
100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
i Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Jednocześnie pragnę
podziękować wszystkim za uczestnictwo w tym
jubileuszowym
wydarzeniu,
a
organizatorom
za
przygotowanie dzisiejszej uroczystości.
Możemy chlubić się z naszej historii, chociaż jest ona
często trudna i przełomowa, przesączona krwią i blizną.
Polacy zawsze umieli walczyć o ideały, o to, co dobre;
cechując się niezłomnych duchem wiary i odwagi. Każdy zna
historię związaną z dniem 11 listopada 1918 roku, a także
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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związaną
z przebiegiem
zwycięskiego
Powstania
Wielkopolskiego. Jednakże warto pamiętać również o tym,
iż wkrótce po odzyskaniu niepodległości nasza wolność
znowu została poważnie zagrożona i gdyby nie „cud nad
Wisłą” w dniu 15 sierpnia 1920 roku, o czym kiedyś
zabraniano uczyć w szkołach – losy naszej Ojczyzny
potoczyłyby się zupełnie inaczej. W Bitwie Warszawskiej
bolszewicy zamierzali opanować Polskę, a następnie inne
kraje; aby rozprzestrzenić komunizm na całą Europę i świat.
Początkowo armia polska została rozbita przez bolszewików
i wycofywała się w popłochu; a dyplomaci przenieśli się
z Warszawy do Poznania. Przygnębiony takim biegiem
wydarzeń nasz bohater narodowy Józef Piłsudski zaapelował
o przydzielenie dobrych kapelanów dla armii, aby podnieść
żołnierzy na duchu. W wyniku tego apelu – wielu księży
stanęło w szeregach wojska, a wśród nich młody kapłan
Ignacy Skorupka, który poszedł na front razem z batalionem
młodzieży gimnazjalnej. Kiedy pod Ossowem zobaczył
cofających się żołnierzy wraz z dowódcą - krzyknął, aby szli
naprzód, sam świecąc przykładem. Niestety, wkrótce zginął
rażony granatem; jednakże chwila jego śmierci stała się
punktem zwrotnym w wojnie 1920 roku, i dlatego został
uznany za bohatera narodowego. Ten kulminacyjny moment
w bitwie pod Warszawą nazwano „cudem nad Wisłą”. Od tej
pory bolszewicy uciekali przed Polakami – w bezładzie,
w różne strony; opowiadając potem o niebieskiej husarii,
która pojawiła się rankiem 15 sierpnia 1920 roku nad Wólką
Radzymińską – dowodzonej przez tajemniczą kobietę
przypominającą Maryję. Bolszewicy byli tak przerażeni,
że przestali
w ogóle liczyć się z konsekwencjami
wynikającymi z dezercji - błagając pobliskich rolników
o ukrycie ich gdziekolwiek w zagrodzie, nawet w budzie dla
psa.
Warto pamiętać, że Bitwa Warszawska, a dużo wcześniej
również zwycięstwo pod Chocimiem czy Wiedniem - nie
wiązały się tylko z obroną jednego narodu przed potężnym
zagrożeniem. Polacy zawsze słynęli z waleczności i pokory
swoich przywódców, do dzisiaj z podziwem wspominamy
chociażby słowa Jana III Sobieskiego wypowiedziane
po zwycięskiej bitwie pod Wiedniem „Przybyłem, zobaczyłem,
Bóg zwyciężył.” Iluż polskich bohaterów pochowała nie tylko
nasza polska ziemia, ileż łez wylały matki Polki; jakże wielką
cenę musieliśmy zapłacić za wolność. To wszystko skłania nas
do oddawania wielkiej czci tym, którzy polegli za wolną
Ojczyznę; ale też zobowiązuje do wiernego służenia Polsce
w czasach pokoju, do szukania dobrych rozwiązań niezależnie
od różnych poglądów. Kocham Cię Ojczyzno ma, Polsko!
Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht

RODZINNYCH ŚWIĄT

UROCZYSTA MSZA ŚW. W IWANOWICACH Z OKAZJI
100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI
W dniu 11 listopada 2018 r. w Iwanowicach miała miejsce
uroczysta Msza św. z okazji obchodów Jubileuszu 100lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę pod
przewodnictwem
Proboszcza
Parafii
Iwanowice
Ks. Kanonika Pawła Jabłońskiego.

Uroczystość rozpoczęła się pochodem złożonym z pocztów
sztandarowych szkół i jednostek OSP z terenu gminy,
orkiestry OSP w Iwanowicach, strażaków, zaproszonych gości
oraz uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół
w Iwanowicach i mieszkańców.

Wśród gości znaleźli się Poseł na Sejm RP Tomasz
Ławniczak, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Pani Wizytator Magdalena Grzelińska oraz przedstawiciel
Rady Powiatu Kaliskiego Pan Benedykt Owczarek. Przy
obelisku upamiętniającym ofiary II wojny światowej Wójt
gminy Marek Albrecht i przewodniczący Rady Gminy
Szczytniki Bogdan Augustyniak złożyli kwiaty.
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Uczniowie szkoły dla wszystkich osób przybyłych na
uroczystości przygotowali kotyliony, które rozdawali przed
rozpoczęciem Mszy św.

O godz. 15.00 rozpoczął się w kościele Koncert Pieśni
Patriotycznych przygotowany przez chór szkolny, chór
kościelny i orkiestrę dętą OSP w Iwanowicach. Prowadzili go
nauczycielka historii Pani Wioletta Mikołajczyk i prezes OSP
w Iwanowicach Pan Jerzy Majas. Następnie ks. Kanonik
Paweł Jabłoński odprawił w intencji Ojczyzny uroczystą Mszę
św.

Po obrzędach zakończenia Mszy św. do wiernych przemówili
Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, przedstawiciel Rady
Powiatu Kaliskiego Pan Benedykt Owczarek oraz Wójt
Gminy Szczytniki Marek Albrecht. Po wyjściu z kościoła
nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego i poświęcenie
Memoriału Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Pod
memoriałem wmurowano kapsułę czasu, która zawierała tekst
memoriału: „Na większą chwałę Boga w Trójcy Świętej
Jedynego wzywając opieki Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski i Świętych Patronów naszej Ojczyzny oraz na
duchowy pożytek wiernego Ludu Bożego Iwanowickiej Ziemi,
umieszczamy tę kapsułę czasu jako świadectwo wiary i miłości
do Ojczyzny, oraz wdzięczności dla wszystkich pokoleń, które

RODZINNYCH ŚWIĄT

o tę wolność walczyły, ofiarowywały dla niej swoje życie
i przelewały swoją cenną krew.

Przesłanie to, nas współczesnych, kierujemy do przyszłych
pokoleń, które będą żyły po nas na tej Iwanowickiej Ziemi,
składając w ich ręce ten cenny dar wolności, prosząc aby
o niego się troszczyły i przekazywały z miłością przyszłym
pokoleniom.

Dzieje się to 11 listopada 2018 roku w Iwanowicach w 100.
rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości podczas
uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny,
gdy Prezydentem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej jest Pan
Andrzej Duda, Premierem Rządu Pan Mateusz Morawiecki,
Wójtem Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht, przy udziale
przedstawicieli Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej Pana
Posła Tomasza Ławniczaka, Pana Posła Piotra Kalety,
przedstawiciela Rady Powiatu Kaliskiego Pana Benedykta
Owczarka, Radnych Gminy Szczytniki, Dyrektorów Szkół
naszej Gminy, Sołtysów, Rady Parafialnej, zaproszonych
Gości, wszystkich Parafian obecnych na uroczystości
i łączących się z nami duchowo. Akt ten podpisujemy, gdy na
Stolicy Apostolskiej zasiada Papież Franciszek, Biskupem
Kaliskim jest Edward Janiak, Proboszczem parafii ks.
Kanonik Paweł Jabłoński, a Wikariuszem ks. Paweł Kubiak.
Pod niniejszym Aktem składamy nasze podpisy i pieczętujemy
go pieczęcią Parafii Iwanowice", a także monety z obecnego
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roku, gazetę , medal okolicznościowy 100-lecia odzyskania
niepodległości, komplet guzików od munduru strażackiego,
medal zasłużony dla pożarnictwa, medal uczestnictwa
w zawodach pożarniczych, emblemat Orkiestry OSP
Iwanowice, periodyk na temat gminy Szczytniki. Na
zakończenie obchodów wszyscy uczestnicy uroczystości
zaśpiewali wspólnie „Rotę”. (Jolanta Leszka)

WYSTĄPIENIE WÓJTA W IWANOWICACH
PODCZAS UROCZYSTEJ MSZY ŚW. Z OKAZJI
100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI
Uroczysta Msza św. z okazji 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości
w dniu 11 listopada 2018 r. w Iwanowicach
Pragnąc uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
trudno nie pamiętać o tym, że Polski nie było na mapach
świata aż przez 123 lata. Przegrane powstania, dotkliwe
represje, Sybir, konfiskaty majątków, germanizacja,
rusyfikacja, życie w ciągłym strachu - jak to się stało, że
przetrwaliśmy jako naród? Czy bez wiary byłoby to możliwe?
Powinniśmy zawsze pamiętać, że Polski Kościół Katolicki miał
swój wielki wkład w walce o wolność naszej Ojczyzny i nadal
pomaga w budowaniu ducha patriotyzmu. Czyż wizerunek
Matki Bożej Licheńskiej tulącej do swego serca białego orła
w koronie nie jest wymownym znakiem miłości do narodu
polskiego?
Polacy w XIX wieku kilkakrotnie podejmowali walkę
o odzyskanie niepodległości, pomimo doznawanych represji
ze strony zaborców. Jedną z takich represji była zsyłka na
Sybir - nazwany „nieludzką ziemią”. Dla wygnańców kościół
katolicki stanowił największą ostoję polskości, czego
przykładem była między innymi parafia w Irkucku, w której
posługę kapłańską pełnił o. Krzysztof Szwernicki - zakonnik
ze Zgromadzenia Marianów, a wcześniej uczestnik powstania
listopadowego, ranny w bitwie pod Stoczkiem, a potem pod
Nową Wsią. Po święceniach kapłańskich pomagał osobom
głuchoniemym, które uważano wówczas za chore psychicznie.
Za rozprowadzanie książek patriotycznych został aresztowany
przez policję carską i osadzony w Cytadeli warszawskiej,
a następnie postawiony przed sądem wojskowym i skazany
na zsyłkę w guberni irkuckiej pod nadzorem policyjnym.
O. Krzysztof Szwernicki gorliwie zabiegał o to, aby kościół
irkucki był dla Polaków ośrodkiem życia religijnego
i patriotycznego;
odbył liczne podróże duszpasterskie
i podnosił na duchu swoich parafian; podtrzymywał więź
zesłańców z Ojczyzną; udostępniał książki z biblioteki
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parafialnej; w okresie swojej posługi przygarnął wiele sierot.
Wstawiał się za skazanymi i nie bał się pisać w ich sprawach
do władz; przygotowywał na śmierć zesłanych powstańców
i towarzyszył im przy rozstrzelaniu. W styczniu 1894 roku
został napadnięty i ciężko pobity, nie odzyskując już zdrowia.
Całe życie poświęcił w służbie dla innych. Papież Leon XIII
nazwał go ,,chlubą misjonarzy katolickich, ozdobą marianów
i radością serca papieskiego”.
Historia Polski naznaczona jest wieloma wzorcami
bohaterów, którzy z narażeniem swojego życia ratowali
umiłowaną Ojczyznę. Troska o losy Polski i zachowanie
dziedzictwa, które wyrosło z chrześcijańskich korzeni –
stanowi
także
dzisiaj
najważniejsze
posłannictwo
i zobowiązuje nas, aby również następnym pokoleniom
przekazać miłość do polskiej Ziemi, okupionej krwią wielu
tysięcy Polaków - zgodnie ze słowami św. Stanisława
Papczyńskiego: ,,Narodziliśmy się nie dla samych siebie, lecz
dla Ojczyzny”.
Polsko, Ojczyzno moja, dla Ciebie warto żyć! Polsko,
Ojczyzno nasza – oby nigdy nie zabrakło nam siły
w wypełnianiu misji przekazanej nam przez św. Jana
Pawła II: ,,O prawdziwej sile człowieka świadczy wierność,
z jaką potrafi dawać świadectwo Prawdzie, nie zważając na
pochlebstwa, pogróżki, niezrozumienie i szantaże, a nawet
prześladowanie. Oto droga, którą mamy iść za naszym
Odkupicielem”. Tak nam dopomóż Bóg!
Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht

RAJD ROWEROWY Z OKAZJI 100- LECIA
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Sport, Radość i Słońce na 100-lecie odzyskania Niepodległości
Fantastyczna, słoneczna pogoda towarzyszyła wszystkim,
którzy wraz ze swoimi rowerami i motocyklami pojawili się
w sobotę 10 listopada pod szkołą w Stawie na naszym
gminnym
Niepodległościowym
Rajdzie
Rowerowym
odpowiadając na apel organizatorów. Wszystkich powitał
w tym wyjątkowym dniu Wójt Gminy Szczytniki Marek
Albrecht wyrażając radość z tak licznej grupy uczestników
rajdu i życząc szczęśliwego i bezpiecznego przejazdu.
Kilkadziesiąt osób, w tym uczniowie i nauczyciele przedstawiciele wszystkich gminnych szkół, radni, pracownicy
gminnych instytucji i urzędu gminy, strażacy oraz po prostu
mieszkańcy gminy wyruszyli w trasę przyozdabiając rowery
i motory w biało-czerwone balony i wiatraczki, z przypiętymi,
przygotowanymi przez uczniów szkoły w Stawie, kotylionami,
z muzyką graną przez Orkiestrę Dętą w Stawie. Pierwszym
przystankiem była szkoła w Radliczycach, gdzie uczestnicy
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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mogli podziwiać pięknie pokazany, tradycyjny polski taniec
jakim jest polonez, w wykonaniu najstarszych uczniów szkoły.
Przygotowano także dla przybyłych pyszne rogaliki w barwach
narodowych własnoręcznie wypiekane przez pracowników
szkoły.

Kolejnym punktem na mapie rajdu była szkoła
w Marchwaczu. Tutaj przywitano gości specjalną prezentacją
o Powstaniu Styczniowym. I w tym punkcie trasy ważne, by
podkreślić licznych mieszkańców gminy i tych najstarszych
i najmłodszych na rękach swoich rodziców, którzy na trasie
przejazdu wychodzili przed domy i radośnie machali do
rowerzystów. Z Marchwacza rowerowo-motorowa grupa
wyruszyła w stronę Szczytnik, gdzie przy szkole był kolejny
punkt trasy.

Chwili odpoczynku, po wysiłkach dojazdu do szkoły,
towarzyszyła prezentacja przygotowana przez szkołę –
„Kościół w walce o Niepodległość”. Finał rajdu i symboliczną
metę zaplanowano w Iwanowicach, gdzie po 2 godzinach
jazdy wszyscy szczęśliwie i z uśmiechem na ustach dojechali
witani przez mieszkańców Iwanowic, uczniów i pracowników
Zespołu Szkół oraz Orkiestrę Dętą OSP w Iwanowicach. W tej
szkole także przygotowaną specjalną prezentację dotyczącą
Powstania Wielkopolskiego. Przedostatnim elementem rajdu
był słodki poczęstunek w biało-czerwonych barwach
przygotowany przez uczniów szkoły w Iwanowicach, pyszne
pączki autorstwa Pań z grupy „Okupniczanki” w Sobiesękach
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Trzecich, ale także coś na gorąco – fasolka po bretońsku,
którą przygotowały Panie z Zespołu Szkół i Przedszkola
w Iwanowicach.

Fantastyczny, radosny i pełen słońca Rajd zakończyło wspólne
zdjęcie i wypuszczenie w niebo 100 biało-czerwonych
balonów. Pomysłodawcą Rajdu był radny Wiesław Wróbel,
organizatorami Wójt Gminy, Gminny Ośrodek Kultury
i Zespoły Szkół.

A specjalne podziękowania na pomoc w organizacji
i przebiegu rajdu należą się Strażakom z OSP w Iwanowicach
i Stawie, Panu Piotrowi Szczepaniakowi za transport
rowerów, Panu Bogumiłowi Tylskiemu za pilotowanie rajdu
niezwykłym biało - czerwonym busem, Paniom z grupy
„Okupniczanki”, Pracownikom Zespołów Szkół za opiekę nad
uczniami i przygotowanie poczęstunków oraz Orkiestrom
Dętym w Stawie i Iwanowicach. Przede wszystkim jednak
dziękujemy uczestnikom rajdu i tym młodym i troszkę
starszym, ale i najmłodszym, którzy dali radę wspólnie z nami
przejechać ponad 20- km trasę i uczcić to wyjątkowe święto
100- lecia odzyskania Niepodległości. (Mariusz Janiak)
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ZŁOŻENIE KWIATÓW PRZY POMNIKACH
PAMIĘCI W IWANOWICACH I STAWIE
Z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 listopada Wójt
Gminy Marek Albrecht wraz z Przewodniczącym Rady Gminy
Bogdanem Augustyniakiem złożyli kwiaty przy pomnikach
pamięci w Iwanowicach i Stawie, oddając cześć poległym za
naszą Ojczyznę.

Pamięć o wydarzeniach historycznych i pomordowanych
w imię
wolności
Ojczyzny
–
to
nasz
patriotyczny obowiązek. (Redakcja)

RODZINNYCH ŚWIĄT

wszystkich jedenastu gminach,
jest Powiat Kaliski
we współpracy ze Stowarzyszeniem Ludzi Dobrej Woli Ziemi
Kaliskiej, Wydziałem Pedagogiczno – Artystycznym
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Gminami
powiatu kaliskiego.
W uroczystości zorganizowanej w budynku Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Marchwaczu, Powiat Kaliski reprezentował
Wicestarosta Jan Kłysz i Radny Benedykt Owczarek, natomiast
Gminę Szczytniki Wójt Marek Albrecht, a także
Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Augustyniak wraz
z Radnymi Gminy Szczytniki. Nad przebiegiem koncertu
czuwała Prezes Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli Ziemi
Kaliskiej Wioletta Przybylska; o odpowiedni wystrój sali
zadbał Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach
Mariusz Janiak; natomiast fortepianu dla artystów użyczył
Prezes firmy „Pianowera” Arkadiusz Jakubek. Na początku
uroczystości gości powitał Wójt Marek Albrecht, który
jednocześnie podziękował
wszystkim zaangażowanym
osobom za zorganizowanie koncertu również w Gminie
Szczytniki. To jubileuszowe spotkanie stało się
dla
publiczności świetną okazją
do wspólnego śpiewania
poruszających każde polskie serce pieśni patriotycznych.
Natomiast na scenie wraz z artystami mieli możliwość
zaśpiewania przy mikrofonach Wicestarosta Jan Kłysz i Wójt
Marek Albrecht. Dla artystów został przewidziany
poczęstunek przygotowany przez nasze niezawodne Panie
„Okupniczanki”. W poniedziałek, już po koncercie, ciekawe
lekcje historii dla uczniów i przedszkolaków połączone
z prezentacją wystawy historycznej przeprowadził ceniony
historyk Karol Matczak. Bardzo dziękujemy! (Redakcja)

ZAWIERZENIE W NADZWYCZAJNYM ROKU
ŚW. JÓZEFA KALISKIEGO

POWIATOWY KONCERT PATRIOTYCZNY
W GMINIE SZCZYTNIKI
W dniu 26 października 2018 roku w ramach zadania
publicznego
„Śladami
Polski
Niepodległej”,
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa
Wielkopolskiego, odbył się na terenie naszej gminy koncert
patriotyczny „Artyści dla Niepodległości” poświęcony 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Inicjatorem
koncertów patriotycznych, które zostały zaplanowane we

W tym Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego
i Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
- w dniu 25 listopada przypadła czwarta rocznica zawierzenia
Gminy Szczytniki temu wyjątkowemu świętemu. Z tej okazji
w kaliskiej bazylice odbyła się uroczysta Msza św., a po niej
ponowienie Aktu zawierzenia, dokonanego z inicjatywy
Wójta Gminy Szczytniki Marka Albrechta. Święty Józefie, który
jesteś niedoścignionym wzorem życia duchowego,
pracowitości, uczciwości i skromności - bądź naszym
najlepszym orędownikiem we wszystkich naszych sprawach!
(Redakcja)

KULTURA
CZY WARTO BYĆ CIERPLIWYM
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W okresie przedświątecznym warto głębiej zastanowić nad
pewną cnotą, której często brakuje w naszych słowach
i czynach. Tą cnotą jest cnota cierpliwości. Czym jest
cierpliwość? Św. Paweł cnotę cierpliwości nazywa „owocem
ducha” obok miłości, radości, pokoju, uprzejmości, dobroci,
wierności i opanowania. Cnota cierpliwości jest jedną
z siedmiu cnót głównych, nazywana częściej cnotą
łagodności, i nie ma nic wspólnego z naiwnością.
Chrześcijańska definicja cierpliwości mówi, że
cierpliwym jest ten, kto z miłości ku Bogu znosi chętnie
przeciwności tego życia. Jest to podstawowe, a jednocześnie
bardzo ważne stwierdzenie. Ktoś może potraktować tę
definicję, jako „religijną gadkę”, ale zobaczmy na podstawie
własnych doświadczeń, że zdecydowanie łatwiej jest być
cierpliwym, wiedząc po co mam takim być i dla kogo mam
takim być. Natomiast dużo trudniej jest być cierpliwym, nie
wiedząc tak właściwie po co, dlaczego, i dla kogo. Być
cierpliwym z miłości do Boga. Nie dlatego, że Bóg sobie tak
wymyślił i tak ma być, ale dlatego, że On najpierw pokazuje
swoją cierpliwość, pokazuje jak bardzo jest cierpliwy do nas.
Mimo tylu naszych grzechów, zdrad, upadków, niedociągnięć,
On ciągle jest cierpliwy. Najbardziej tę cnotę ukazał Jezus
w swoich cierpieniach, w swojej męce i w swojej śmierci na
Krzyżu. Z cierpliwością znosić powinniśmy przeciwności
życia, choroby, nieszczęścia, ponowne upadki w grzech,
trudności w pracy zawodowej. Jest to o tyle trudne, że
dzisiejszy świat ciągle biegnie do przodu. Dzisiejszy człowiek
ciągle gdzieś się śpieszy i ciągle nie ma czasu. A takie ciągłe
spieszenie się jest najprostszą drogą do utraty cierpliwości, do
bycia niecierpliwym. Wystarczy wtedy, że w naszych planach
jedna rzecz pójdzie nie tak, jak się spodziewaliśmy,
i wszystko się wali. Nie oznacza to jednak, że mamy siedzieć,
nic nie robić i czekać aż wszystko samo przyjdzie i samo się
zrobi. Tak się nie stanie. Gdzie więc znaleźć złoty środek?
Stara sentencja łacińska brzmi: „Festina lente” – spiesz się
powoli. Cierpliwość objawia się również przez to, że nie
gniewamy się i nie smucimy się zbytnio. Człowiek cierpliwy
nie smuci się zbytnio rzeczami ziemskimi. Można skarżyć się
na wielkie niedogodności, cierpienia fizyczne czy duchowe.
Nawet Jezus skarżył się swemu Ojcu na krzyżu. Należy
jednak unikać ciągłego i gwałtownego narzekania i skarg na
problemy, które ostatecznie są jakimiś drobnymi
niedogodnościami. Myślę, że zwłaszcza nam Polakom nie jest
to, niestety, obce. Nie dostrzegamy tego co dobre, co się
udało, ale wszędzie doszukujemy się tego co złe i tego co nie
wyszło. A poza tym, raczej nikt nie chce przebywać
w obecności osoby nieustannie na wszystko narzekającej.
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Cierpliwość to cnota, przez którą łatwo przezwyciężymy
wszelkie pokusy i cierpienia. Św. Teresa Wielka mówiła, że
jeżeli cierpliwie znosimy drobnostki, zyskujemy odwagę i siły
do rzeczy wielkich. Św. Grzegorz Wielki nauczał, że
cierpliwość jest pierwiastkiem i stróżem wszystkich cnót.
Albowiem każdy dobry uczynek napotyka na różne
przeszkody, stąd przezwyciężyć je trzeba cierpliwością.
Pozostaje jeszcze aspekt cierpliwości do drugiego
człowieka. To właśnie w tej dziedzinie często słowa, które
wypowiadamy pokazują, że zdecydowanie zabrakło nam
cierpliwości. Takie sytuacje były, są i pewnie jeszcze nie raz
będą w naszym życiu. Ktoś, świadomie bądź nie, wystawi
naszą cierpliwość na wielką próbę. Trzeba oczywiście
pracować na swoimi „wybuchami”, ale nigdy nie załamywać
się tym, że zdarzył się kolejny. Pozostaje pytanie, jak rozwijać
w sobie cnotę cierpliwości? Odpowiedź na to pytanie będzie
z tej samej dziedziny, z której została wzięta definicja
cierpliwości na początku artykułu, czyli „religijnej gadki”.
W znoszeniu przeciwności życia, codziennych trudności czy
zachowania drugiego człowieka, pomoże nam rozważanie
Męki Pańskiej. Ukazuje ona ogrom cierpień fizycznych
i duchowych o wiele większych niż te, które my musimy
przejść. Św. Bernard pisał, że żołnierz nie będzie zwracał
uwagi na swoje drobne rany, kiedy jego wódz jest ciężko
ranny. W ten sposób patrzmy na Mękę Jezusa, którą przecież
On cierpliwie znosił dla nas. Zakończeniem niech będzie
pewna opowieść: „Pamiętam, kiedy podczas jednej zimy mój
ojciec potrzebował drewna na opał. Więc znalazł martwe
drzewo i porąbał je na mniejsze kawałki. Lecz później, kiedy
nadeszła wiosna, ze zdziwieniem zauważył, że uschnięty
konar zaczął wypuszczać nowe gałązki. I rzekł:<<Byłem
pewien, że to drzewo było martwe. Straciło w zimie wszystkie
swoje liście. Wyglądało tak mizernie, wszystkie jego gałęzie
były połamane i opadły na ziemię, tak jakby w drzewie tym
nie krył się nawet najmniejszy przejaw życia. Teraz jednak
widzę, że ono przetrwało>>.
Zwrócił się do mnie i powiedział: <<Nie zapomnij
tej lekcji. Nigdy nie ścinaj drzew w czasie zimy. Nigdy nie
podejmuj negatywnej decyzji w niesprzyjającym momencie.
Nigdy na nic się nie decyduj, kiedy jesteś w kiepskim
humorze. Poczekaj. Uzbrój się w cierpliwość. Sztorm
przejdzie. Pamiętaj, że wiosna zawsze powraca>>.”
(ks. Jędrzej Zaczyk)

NAUCZANIE JANA PAWŁA II W CYTATACH


Proszę was, abyście cale to duchowe dziedzictwo,
któremu na imię „Polska", raz jeszcze przyjęli
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z wiarą, nadzieją i miłością - taką, jaką zaszczepia
w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie
zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, - abyście nie
podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.


Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi
sumienia! Być człowiekiem sumienia, to znaczy
przede wszystkim w każdej sytuacji swojego
sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać,
choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy
angażować się w dobro i pomnażać je w sobie
i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło.



Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu
jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które
trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę,
o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek,
powinność, od której nie można się uchylić, nie
można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek
prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić,
tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie
i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych.



Nie dajcie się zwodzić wizji szybkiego zysku kosztem
innych. Strzeżcie się wszelkich pokus wyzysku.



Wolność publicznego wyrażania swoich poglądów
jest wielkim dobrem społecznym, ale nie zapewnia
ona wolności słowa. Niewiele daje wolność
mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne.
Jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem,
podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą
dla innych.



Może się zdarzyć, ze człowiek mówi jakąś prawdę po
to, żeby uzasadnić kłamstwo. Wielki zamęt
wprowadza człowiek w nasz ludzki świat, jeśli
prawdę próbuje oddać na służbę kłamstwa.



Trzeba wychowania do wolności, trzeba dojrzałej
wolności. Tylko na takiej wolności może się opierać
społeczeństwo, naród, wszystkie dziedziny jego
życia, ale nie można stwarzać fikcji wolności, która
rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala
i znieprawia.

JESIENNE SPOTKANIE BIESIADNE
Z PRZEBOJAMI OPERETKI I MUSICALU
W sobotę 17 listopada w gościnnej sali OSP w Sobiesękach
Trzecich odbył się tradycyjny „Jesienny Warzywniak
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Biesiadny”. Do wspólnej zabawy, biesiadowania i koncertów
muzycznych zaproszeni zostali przedstawiciele sponsorów,
sołectw przygotowujących tegoroczne stoły biesiadne
i delegacji z chlebami na Dożynki Gminne oraz
współorganizatorzy i Starostwie Dożynek, czyli po prostu Ci,
bez których tegoroczne Dożynki Gminno-Parafialne nie
mogłyby się odbyć.

Właśnie tym wszystkim, zgromadzonym i specjalnie
wymienionym podczas spotkania, dziękował po raz kolejny
Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht, wyrażając swoją
radość z aktywności lokalnych społeczności naszej gminy,
szczególnie należy wspomnieć
iż stoły biesiadne
z poczęstunkiem dla gości dożynkowych przygotowali:
SOŁECTWO Tymieniec, Gorzuchy i Mroczki Wielkie,
SOŁECTWO Sobiesęki Pierwsze, Sołectwo Sobiesęki Drugie,
SOŁECTWO Niemiecka Wieś, Sołectwa Iwanowice,
SOŁECTWA Popów i Szczytniki, Sołectwo i OSP Krowica
Zawodnia, Sołectwo Główczyn, Sołectwa Staw, Cieszyków
i Kościany Lipka oraz poczęstunek dla gości Grupa
Odtworzeniowa „Okupniczanki” z Sobiesęk Trzecich. Panie
z grupy „Okupniczanki” były także, jako gospodynie
spotkania, odpowiedzialne za tradycyjny poczęstunek
w listopadowy wieczór. I jak nakazuje tradycja kulinarna
Panie przygotowały coś co z pewnością może nam się
z jesienią kojarzyć. Była więc zupa grzybowa i czernina. Były
pyrczoki , żelaźnioki i plendze oczywiście z zebranych
ziemniaków, były także praźnioki czy też prażuchy z kapustą .
Także i przygotowane ciasta zawierały w sobie niespodzianki
warzywne z buraków, marchewki itp. Można by zaryzykować
stwierdzenie, że większość gości z tą nieodkrytą
niespodzianką opuszczała salę w Sobiesękach Trzecich
nieświadomych tego, że tak dobrze może smakować ciasto
z warzywami. A muzycznie w tym roku w Sobiesękach
Trzecich mieliśmy prawdziwe spotkanie z wielkim
muzycznym światem operetki i musicalu. A to za sprawą
MIROSŁAWA OWCZARKA - Śpiewaka, Aktora, Reżysera,
absolwenta Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Gość
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specjalny gminnego spotkania biesiadnego w naszej gminie
ma na swoim koncie 150 ról oraz 30 nagród i wyróżnień.
Pracował w Teatrach Dramatycznych i Muzycznych w kraju
i za granicą. Zagrał także w filmach: „Pierwsza Miłość",
„Fala Zbrodni", „Policjantki i Policjanci". Wystąpił na wielu
scenach w kraju i za granicą: Włochy, Niemcy, Francja,
Austria, Szwajcaria, Ukraina, Republika Czeska, USA, a teraz
także w gminie Szczytniki.

RODZINNYCH ŚWIĄT

ukazane są jako fragment zaangażowania Wielkopolan
w polskie walki narodowowyzwoleńcze od 1794 do 1921
roku. Książka ukazuje prawdziwy obraz wydarzeń, które
obrosły legendą, m.in. szturmu na gmach Prezydium Policji
czy rzekomej niechęci marszałka Piłsudskiego do
wielkopolskiego zrywu powstańczego. Oprócz szeroko
zarysowanego tła politycznego zaprezentowano działania
militarne wraz z mało znanymi epizodami (np. walkami
Poznańskiego Batalionu Śmierci). Szczegółowo omówiono
niedoceniany, ogromny wkład wielkopolskich żołnierzy
w powstrzymanie bolszewickiej inwazji. Dodatkowym
walorem książki jest 14 barwnych plansz autorstwa prof.
Andrzeja Jeziorkowskiego, na których szczegółowo
przedstawiono mundury, uzbrojenie, odznaczenia czy
insygnia powstańców.
Witold Tkaczyk, Tomasz Tomaszewski – „Dziś powstanie”
Opowieść graficzna o Powstaniu Wielkopolskim

Mistrzowskie wykonanie,
piękne szlagiery operetkowomusicalowe, a nawet piosenki
z elementami biesiady
wzbogacone o wytworny strój - frak oraz dużo humoru,
dobrej zabawy to atuty dzięki którym występ był przyjęty
niezwykle
entuzjastycznie.
Następnie
w repertuarze
muzyczno- biesiadnym pokazała nam się Kapela „Złote
Kłosy”. Podczas koncertu można było poczuć moc
prawdziwej polskiej biesiady, gdy wspólnie śpiewano i bujano
się przy stołach. Dobrą zabawę kontynuowała
Kapela
Biesiadna „Dysonans”. I tutaj już trzeba było przestawić stoły
i krzesła, by zrobić miejsce do wspólnej zabawy tanecznej,
przy utworach wszystkim doskonale znanych. Prawdziwie
ludowa biesiada trwała do późnych godzin nocnych.
Za przygotowanie sali i pyszny poczęstunku dziękujemy
Paniom z grupy „Okupniczanki” i strażakom z OSP
w Sobiesękach Trzecich, a za doskonałą zabawę naszym
niezawodnym kapelom „Złote Kłosy” i „Dysonans”.
Dziękując także jeszcze raz wszystkim wymienionym za
włączenie
się w organizację tegorocznych dożynek
zapraszamy do współpracy latem 2019 podczas kolejnych
Dożynek Gminnych. (Mariusz Janiak)

PATRIOTYCZNY KĄCIK CZYTELNICZY
Marek Rezler – „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 po 100
latach”
ROZSZERZONE I POPRAWIONE WYDANIE, UWZGLĘDNIAJĄCE
NAJNOWSZE
USTALENIA
DOTYCZĄCE
POWSTANIA!
Opracowanie przygotowane z okazji 100. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego. Wydarzenia z lat 1918–1919

„Dziś Powstanie” to opowieść o dwóch przyjaciołach, Antku
i Franku, którzy zostali wciągnięci w wir zdarzeń
rozgrywających się w Poznaniu i Wielkopolsce na przełomie
1918 i 1919 roku. Chłopcy stają się świadkami wydarzeń,
które zmieniły bieg historii Polski. Oglądają kres pierwszej
wojny światowej i rozpad armii zaborczej, są obecni podczas
przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania,
obserwują walki na ulicach miasta. Pomagają rannym
powstańcom, roznoszą listy i meldunki, a wreszcie
uczestniczą w zwycięskiej bitwie o lotnisko Ławica. Komiks
zawiera czterostronicowy aneks edukacyjny, opisujący
przyczyny wybuchu i przebieg powstania. Wydana z okazji
setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Adresowana do
dzieci i młodzieży do lat 14. (Małgorzata Majas)

ZAWODY SPORTOWE
I STRAŻACKIE
MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI
W BOKSIE
W dniach 14-19.10.2018 r. w Sulejowie odbyły się XXVI
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Boksie. W zawodach
brało udział 131 zawodników z 54 klubów z całej Polski.
Walki przeprowadzone były w 10 kategoriach
wagowych (od 49 kg do 91+ kg) w formule boksu
olimpijskiego, czyli 3 rundy po 3 minuty z 1 minutowymi
przerwami. Z KS ZIĘTEK Team startowało 5 zawodników:
Damian Zaborowski (-91 kg), Bartłomiej Olewicki (-56
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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kg), Maciej Ciotucha (-81 kg), Oskar Skupień (+91 kg)
oraz Aleksander Stawirej (+91 kg). Aleksander Stawirej
stoczył w sumie cztery walki i w żadnej nie dał szans
swojemu rywalowi.

RODZINNYCH ŚWIĄT

drużynowe. Na zdjęciu Kacper Ziętek na III stopniu
podium. (Mariusz Ziętek)

HALOWY TURNIEJ W PIŁKĘ NOŻNĄ DRUŻYN
OSP GMINY SZCZYTNIKI
W sobotę 24 listopada w sali sportowej Zespołu Szkół
w Iwanowicach odbył się „VIII Halowy Turniej w Piłkę
Nożną Drużyn OSP Gminy Szczytniki”. Do rywalizacji
o Puchar Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta
stanęło 5 drużyn, w sumie 33 zawodników reprezentujących
straże ze: Szczytnik, Iwanowic, Mroczek Wielkich, Sobiesęk
Drugich i Kuczewoli. Rozgrywki odbywały się systemem
„każdy z każdym”. Zatem każda drużyna rozegrała
4 spotkania (w sumie odbyło się 10 meczów).

W pierwszej walce jego przeciwnikiem był Aleksijenko
Zahar z klubu KKB RUSHH Kielce. W drugiej walce
spotkał się z Kamilem Lolek z OKB Odra Opole. W walce
o finał wygrał z Filipem Kowalskim z BKS Olimp Szczecin.
W finale w pięknym stylu pokonał Damiana Knyba z BSB
Astoria Bydgoszcz. Pozostałym zawodnikom KS ZIĘTEK
Team nie udało się stanąć na podium, za to świetnie
wzmocnili drużynę przybyłą, by kibicować Olkowi –
aktualnemu Młodzieżowemu Mistrzowi Polski w Boksie
Olimpijskim. (Mariusz Ziętek)

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI
MŁODZIKÓW IM. PAWŁA SZYDŁY

W dniach 23-28.10.2018 r. w Grudziądzu odbyły się VII
Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików im. Pawła
Szydły. Z KS ZIĘTEK Team trzech zawodników
zdobyło brązowe medale tj. Kacper Ziętek w kategorii
wagowej do 40 kg, Szymon Owsiany w kategorii
wagowej do 58 kg i Marcin Zdun w kategorii wagowej
do 90 kg. Klub Sportowy ZIĘTEK Team zajął III miejsce

Mecz trwał 10 minut, a na boisku równocześnie mogło
występować czterech zawodników w każdej drużynie. Zmiany
odbywały się systemem hokejowym. Zwyciężyła drużyna
z Kuczewoli zdobywając 12 pkt, drugie miejsce z wynikiem
7 pkt zajęła drużyna z Mroczek Wielkich (lepszy bilans
bramkowy: 13-8), a trzecie miejsce również z 7 pkt drużyna
ze Szczytnik (bilans bramkowy: 12-10). Na czwartym miejscu
uplasowała się drużyna z Sobiesęk Drugich 3 pkt. Ostatnie
miejsce zajęła drużyna z Iwanowic. Najlepszym zawodnikiem
turnieju został Maciej Dec z Sobiesęk Drugich, który zdobył
12 goli. Sędzią głównym był Dawid Szulc. Sekretariat
zawodów profesjonalnie prowadziła: Aleksandra Skowrońska.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w drużynie
z Iwanowic występowała Aleksandra Gibus – jedyna
dziewczyna w turnieju. Trzeba dodać, że Ola zdobyła również
bramkę dla swojej drużyny. Sponsorami nagród byli: Pan
Marek Albrecht – Wójt Gminy Szczytniki oraz Jerzy Majas
Komendant Gminny OSP, Arkadiusz Jakubek Prezes OSP
Krowica Zawodnia i Zbigniew Banasiewicz Prezes OSP
Szczytniki - jednocześnie Prezes Zarządu Gminnego ZOSP
RP. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Szczytnikach. Organizatorzy składają
podziękowanie Pani Janinie Nowak Dyrektor Zespołu Szkół
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w Iwanowicach oraz personelowi
w organizacji turnieju. (Jerzy Majas)

szkoły

za

pomoc

OŚWIATA
GMINNE KONKURSY OGŁOSZONE PRZEZ WÓJTA
GMINY SZCZYTNIKI Z OKAZJI 100. ROCZNICY
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
I WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
Gminny Konkurs Plastyczny dla Przedszkolaków
„Moja mała Ojczyzna”
Laureatami
Gminnego
Konkursu
Plastycznego
dla
Przedszkolaków „Moja mała Ojczyzna” zostali: I miejsce Katarzyna Dorabialska ZS w Stawie (opiekun: Elżbieta
Żubrowska); II miejsce - Lena Szymańska ZS im. Jana Pawła II
w Marchwaczu (opiekun: Agnieszka Szczęsna); III miejsce Gabriela Matuszczak ZS w Radliczycach (opiekun: Emilia
Strzelec).

Gminny Konkurs Plastyczny dla Uczniów klas 1-3
Szkół Podstawowych „Moja Ojczyzna Polska”
Laureaci Gminnego Konkursu Plastycznego dla Uczniów klas
1-3 Szkół Podstawowych „Moja Ojczyzna Polska” to: I miejsce
- Mikołaj Szymański ZS im. Jana Pawła II w Marchwaczu
(opiekun: Jolanta Łuczak); II miejsce - Gabriela Dorabialska
ZS w Stawie (opiekun: Kinga Kurczyńska); III miejsce - Kacper
Sobkowiak ZS w Iwanowicach (opiekun: Elżbieta Bednarek).

Gminny Konkurs Literacki dla Uczniów Klas 4-6
Szkół Podstawowych „Kocham Polskę”
Miano laureatów Gminnego Konkursu Literackiego dla
Uczniów Klas 4-6 Szkół Podstawowych „Kocham Polskę”
uzyskali: I miejsce - Nadia Olejnik ZS w Radliczycach (opiekun:
Karolina Kisiurska); II miejsce - Angelika Wojtczak
ZS w Szczytnikach (opiekun: Anna Dryka); III miejsce Aleksandra Łańduch ZS im. Jana Pawła II w Marchwaczu
(opiekun: Małgorzata Pietrzykowska).

Gminny Konkurs Historyczny dla Uczniów Klas 7-8
Szkół Podstawowych i Klas Gimnazjalnych
„Mój bohater z dziejów odzyskania przez Polskę
Niepodległości”/ „Mój bohater Powstania
Wielkopolskiego”

RODZINNYCH ŚWIĄT

W gronie laureatów Gminnego Konkursu Historycznego dla
Uczniów Klas 7-8 Szkół Podstawowych i Klas Gimnazjalnych
„Mój bohater z dziejów odzyskania przez Polskę
Niepodległości”/ „Mój bohater Powstania Wielkopolskiego”
znaleźli się: I miejsce - Liliana Gajewska ZS im. Jana Pawła II
w Marchwaczu (opiekun: Krzysztof Pietrzykowski); II miejsce Małgorzata Płóciennik ZS w Stawie (opiekun: Justyna
Domagalska) i Filip Jędrzejewski ZS im. Jana Pawła II
w Marchwaczu (opiekun: Krzysztof Pietrzykowski); III miejsce
- Daria Drewniak
ZS w Szczytnikach (opiekun: Emilia
Chróstek), Marita Michalska ZS w Iwanowicach (opiekun:
Wioletta Mikołajczyk) i Magdalena Nowak ZS im. Jana Pawła
II w Marchwaczu (opiekun: Krzysztof Pietrzykowski).

PIELGRZYMKA DO LICHENIA
W dniu 24 października odbyła się po raz kolejny,
w intencjach szkolnych, pielgrzymka do Lichenia, w której
uczestniczyli uczniowie klasy ósmej i trzeciej gimnazjum wraz
z nauczycielami p. Eweliną Biesiadą, p. Elżbietą Chojnowską,
ks. Jędrzejem Zaczykiem oraz Dyrektorem Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Marchwaczu p. Honoratą Szymańską.
W wyjeździe uczestniczył również jako
przedstawiciel
samorządu gminnego i absolwent szkoły w Marchwaczu Wójt
Gminy Szczytniki p. Marek Albrecht, który pragnął
podziękować za pomyślne wyniki wyborów. Pielgrzymi
uczestniczyli we Mszy św., zwiedzili wybrane miejsca
w Licheńskim Sanktuarium, a także uczcili relikwie Patrona
w kaplicy św. Jana Pawła II. Pielgrzymi trud przepełniony był
duchową radością i wdzięcznością za wspólny wyjazd.
(Redakcja)

DAR NOWOŻEŃCÓW DLA PRZEDSZKOLAKÓW
W bieżącym roku szkolnym nowożeńcy Daria i Tomasz
Jakubowscy, absolwenci gminnych szkół, obdarowali
upominkami przedszkolaków z Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Marchwaczu, a także z Zespołu Szkół
w Iwanowicach.

We tym roku szkolnym przedszkole w Zespole Szkół im.
Jana Pawła II w Marchwaczu odwiedziła para
nowożeńców- absolwentka naszej szkoły Daria Świć
ze swym mężem Tomaszem Jakubowskim. Nowożeńcy
przywieźli ze sobą niezwykłe podarunki dla dzieci.
Swoich gości weselnych poprosili, aby w zamian za
kwiaty zakupili przybory szkolne i materiały papiernicze.
W ten miły i niecodzienny sposób nasze grupy
maluszków i starszaków zostały obdarowane dużą
ilością wspaniałych kredek, farb, pisaków, plasteliny,
kolorowych kartek itp. rzeczy. Nasi goście sprawili
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przedszkolakom ogromną radość, czego sami byli
świadkami. Wszystkie materiały zostaną wykorzystane
w codziennej pracy z dziećmi, a pracując z ich
zastosowaniem zawsze z ogromną sympatią pomyślimy
o
Was.
Przedszkolacy
wraz
z
paniami
wychowawczyniami i z panią dyrektor serdecznie
dziękują młodej parze za te wspaniałe dary, życząc Wam
dużo szczęścia, miłości i zdrowia. Dziękujemy Przedszkolacy. (Agnieszka Szczęsna)

RODZINNYCH ŚWIĄT

śpiewem oraz zabawach ruchowych. Mamy miały okazję
wykazać się w konkursie na najdłuższą „obierkę” z ziemniaka.
Tatusiowie doskonalili szybkość w wyścigach. Po sporej
dawce ruchu był też czas na pieczenie kiełbasek i ziemniaków.
Rodzice wraz z dziećmi wykazali się kreatywnością
i wyobraźnią podczas tworzenia „wesołych stworków
z ziemniaków”. Przepiękne prace które powstały, można było
podziwiać już następnego dnia
na wystawie w szkole.
(Aneta Nowak)

WYSTĘP UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. JANA PAWŁA II W MARCHWACZU
W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

OGNISKO INTEGRACYJNE DLA
PRZEDSZKOLAKÓW
Jeden z pięknych październikowych dni był doskonałą okazją
do obchodów „Święta pieczonego ziemniaka.” Dzieci
z przedszkola w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu wraz z rodzicami miały okazję do wesołej
zabawy i ciekawego spędzenia wolnego czasu.

19 listopada bieżącego roku w Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli
w
Kaliszu
odbyła
się
konferencja
podsumowująca zadanie publiczne „Bliżej domu- drogi do
niepodległości”. Obok wystąpień historyków, otwarcia
wystawy pt. „Legionowe tradycje Szczypiorna” nie zabrakło
wystąpień artystycznych. Jako pierwsi swoje aktorskie
talenty mieli okazję zaprezentować uczniowie z Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu. Przedstawili oni
fragment inscenizacji przygotowanej uprzednio na gminne
obchody stulecia niepodległości w gminie Szczytniki, pod
kierunkiem
Krzysztofa
Pietrzykowskiego,
Małgorzaty
Gajewskiej, Agnieszki Pogorzelec i z obsługą techniczną
Małgorzaty Pietrzykowskiej. Miało ono mocno zarysowane
akcenty regionalne, przypominając zebranym uczestnikom
konferencji o etosie walki zbrojnej (utożsamionej
z życiorysem
braci
Wincentego
i
Bonawentury
Niemojowskich) oraz walki gospodarczej i cywilizacyjnej
z zaborcą (symbolicznie umocowaną w postaci wybitnego
Wielkopolanina- Hipolita Cegielskiego). Wystąpienie uczniów
zostało bardzo dobrze przyjęte, o czym świadczyły długie
owacje zebranej publiczności. Konferencja była również
okazją do wręczenia nagród i wyróżnień uczestnikom
konkursów.
W kategorii
widowisk
związanych
z niepodległościową tradycją regionu nagrodzony został
między innymi scenariusz „Polskie drogi do niepodległości”
autorstwa Krzysztofa Pietrzykowskiego. Scenariusz został
opublikowany
w
okolicznościowym
wydawnictwie,
zawierającym zbiór scenariuszy o tematyce regionalnej.
(Redakcja)

GMINNY SEJMIK UCZNIOWSKI
W IWANOWICACH
Dzięki uprzejmości Prezesa OSP w Krowicy Zawodniej
p. Arkadiusza Jakubka, spotkanie odbyło się przy remizie
strażackiej. Przedszkolaki brały udział w zabawach ze

W dniu 7 listopada 2018 r. w Zespole Szkół w Iwanowicach
odbył się kolejny już, XIV Gminny Sejmik Uczniowski pod
hasłem „Wielkopolska- 123 kroki do niepodległości”.
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Na zakończenie uczniowie Zespołu Szkół w Iwanowicach
przedstawili krótki program artystyczny nawiązujący
do odzyskania niepodległości przez Polskę. Wszyscy
uczestnicy sejmiku spotkali się na słodkim poczęstunku,
przygotowanym
przez
organizatorów.
(Jolanta
Leszka, Wioletta Mikołajczyk)

PROJEKT
„UNIWERSYTET MŁODEGO CHEMIKA”

Swoją obecnością zaszczyciły nas delegacje Zespołów Szkół
z Radliczyc,
Marchwacza
i
Szczytnik.
Uczniowie
przygotowali prezentacje dotyczące procesu odzyskiwania
niepodległości przez Wielkopolskę.

W dniach 24 - 25 listopada szesnastu uczniów klas III
gimnazjum i VIII Zespołu Szkół w Iwanowicach uczestniczyło
w pierwszym etapie
projektu „Uniwersytet Młodego
Chemika”, który realizowany jest przez Wydział Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundację „Przyszłość
w nauce”. Głównym celem projektu jest przybliżenie uczniom
jednej z dziedzin nauk przyrodniczych, jaką jest chemia.
Warunkiem zakwalifikowania się do projektu było wykonanie
przez uczniów plakatu poświęconego roli chemii w życiu
człowieka. Podczas ośmiogodzinnych zajęć prowadzonych
pod kierunkiem wolontariuszy Fundacji i pracowników
Uniwersytetu Warszawskiego uczniowie w sposób praktyczny
poznawali świat chemii, przeprowadzając doświadczenia
i eksperymenty. Warsztaty były okazją do wykorzystania
i utrwalenia nabytych dotychczas
umiejętności oraz
rozwijania bardzo ważnych kompetencji takich jak zdolność
kreatywnego myślenia i współpracy w grupach przy
rozwiązywaniu zadań problemowych.

Po ciekawych wystąpieniach podjęto uchwałę XIV Gminnego
Sejmiku Uczniowskiego i zamknięto sejmik. Organizatorzy
wręczyli uczestnikom podziękowania za udział w sejmiku.

Ważnym aspektem realizowanego przedsięwzięcia było
zapoznanie uczniów z zadaniami i strukturami uczelni wyższej
oraz
pespektywami
rozwojowymi nauk ścisłych
i przyrodniczych. W wyniku przeprowadzonego badania
przyrostu wiedzy ośmiu uczniów ZS w Iwanowicach: Michał
Trzęsowski, Marika Michalska, Ilona Flak, Antonina
Trzęsowska, Małgorzata Łaska, Bartłomiej Józefiak, Weronika
Nowacka, Damian Militowski, zakwalifikowało się do drugiego
etapu projektu. Wyróżnieni uczniowie będą mieć kolejną
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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okazję do poznawania świata chemii w profesjonalnych
laboratoriach Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
Wszystkim uczniom gratulujemy i zachęcamy ich do
rozwijania swoich umiejętności. Wolontariuszom Fundacji
„Przyszłość w nauce” oraz pracownikom naukowym
Uniwersytetu Warszawskiego składamy wyrazy uznania za
czas i trud włożony w przygotowanie i realizację projektu
„Uniwersytet Młodego Chemika”. (Joanna Łaska i Renata
Janicka – Szcześniak)

RODZINNYCH ŚWIĄT

lokalnej. W roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości spotkaliśmy się w nowym
obiekcie sportowym, aby uroczyście go otworzyć
i poświęcić.

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI
W SZCZYTNIKACH

W dniu 11 października 2018 r. przekazano do eksploatacji
Otwartą Strefę Aktywności w Szczytnikach. Wartość całego
przedsięwzięcia inwestycyjnego wynosi 51.525,52 zł.
Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Pracownicy, Uczniowie
i Rodzice Zespołu Szkół w Szczytnikach składają serdeczne
podziękowania Panu Markowi Albrechtowi - Wójtowi
Gminy Szczytniki oraz pracownikom Urzędu Gminy
w Szczytnikach za podjęte działania w celu uruchomienia
Otwartej Strefy Aktywności
na terenie Zespołu Szkół
w Szczytnikach. Miejsce to jest potrzebne w tym środowisku,
wzbogaca naszą bazę sportową,
cieszy się dużym
zainteresowaniem oraz z pewnością wpłynie na poprawę
aktywności fizycznej i samopoczucia dzieci i ich
rodzin.(Dyrektor Zespołu Szkół
w Szczytnikach Anna Przybylska)

UROCZYSTE OTWARCIE SALI
GIMNASTYCZNEJ W RADLICZYCACH
Dzień 12 października 2018 r. to ważna data dla
Zespołu Szkół w Radliczycach oraz całej społeczności

W imieniu Wójta Gminy Szczytniki p. Marka Albrechta
oraz swoim, dyrektor szkoły p. Bogusława Domagała
podziękowała za przyjęcie zaproszenia i przybycie na
uroczystość. Swoją obecnością zaszczycili nas: Poseł na
Sejm RP p. Tomasz Ławniczak, Proboszcz Parafii św.
Michała w Rajsku
Ks. Kan.
Piotr Bałoniak,
Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki p. Bogdan
Augustyniak, Z-ca Wójta Gminy Szczytniki p. Dariusz
Wawrzyniak, Radni Gminy Szczytniki
w osobach:
Danuta Świątek, Wioletta Balcerczyk, Urszula Młynek,
Paweł Domagała, Andrzej Kupaj, Dariusz Spychała,
Wiesław Wróbel, Maciej Ziółkowski, skarbnik Gminy
Szczytniki p. Małgorzata Bloch, kierownik Referatu
IOŚ Gminy Szczytniki p. Elżbieta Biernat, prezes GS
w Szczytnikach p. Irena Ludwiczak, dyrektorzy
Zespołów Szkół Gminy Szczytniki: p. Janina Nowak,
p. Teresa Andruchowicz, p. Anna Przybylska, dyrektor
CUW p. Małgorzata Wielowska, sołtys wsi Krowica
Pusta p. Henryka Ludwiczak, sołtys wsi Radliczyce
p. Andrzej Ekiert, p. Grażyna Sowa pracownik UG
Szczytniki, p. Lech Burchard inspektor nadzoru
budowlanego, p. Gabriel Furmaniak kier. Firmy REKO,
p. Dariusz Haładyn właściciel firmy Eko Term,
p. Janusz Jakubek właściciel piekarni SEZAM.
pielęgniarka szkolna p. Jolanta Korycka – Mizera,
emerytowani nauczyciele oraz rodzice i pracownicy
szkoły. Po przecięciu wstęgi i poświęceniu sali przez ks.
Piotra Bałoniaka głos zabrał Wójt Gminy Szczytniki
dziękując wszystkim, którzy brali czynny udział
w procesie tworzenia projektu oraz przy budowie sali
gimnastycznej. Następnie głos zabrali zaproszeni goście,
m.in. Ks. Piotr Bałoniak- Proboszcz Parafii Rajsko,
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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poseł na Sejm- pan Tomasz Ławniczak, przewodniczący
Rady Gminy Szczytniki- pan Bogdan Augustyniak oraz
pan Lech Burchard- inspektor nadzoru branży
budowlanej,
prezes
Kaliskiego
Towarzystwa
Wioślarskiego,
którzy
gratulowali
władzom
samorządowym podjęcia słusznej decyzji o budowie
tego obiektu i wyrazili swoją aprobatę oraz głęboki
podziw dla tej inwestycji. W każdym przemówieniu
podkreślano wielką wartość sportu.

RODZINNYCH ŚWIĄT

Ministerstwa Sportu i Rekreacji, nasze marzenia
o nowoczesnej bazie do nauki i uprawiania sportu
stały się rzeczywistością. (Karolina Kisiurska)

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
------------------------------------------------------------------------------------------SPRZEDAM DOM
tel. 884817754

W

OPATÓWKU,

cena

299000

zł,

----------------------------------------------------------------------------------Salon Kosmetyki Samochodowej
Pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej, polerowanie,
woskowanie, pranie dywanów, pranie mebli tapicerowanych.
Kuczewola 59A, tel. 669 814 212

Na
koniec
swoje
przemówienie
wygłosiła
przewodnicząca Rady Rodziców- pani Agnieszka
Grzelaczyk, która z okazji zbliżającego się Dnia
Edukacji Narodowej podziękowała nauczycielom za
siłę, wytrwałość i determinację w kształceniu młodych
pokoleń. Po części oficjalnej uczniowie szkoły
zaprezentowali program artystyczny W pierwszej
kolejności odbył się występ wokalny Zuzanny Wietrzykuczennicy z klasy III gim., która zaśpiewała utwór
Eltona Johna pt. „I’ m still standing”. Po niej swoje
umiejętności muzyczne zaprezentowało kółko wokalne.
Następnie uczniowie klas młodszych zatańczyli dla
zgromadzonych gości krakowiaka, po nim wystąpiły
szkolne cheerleaderki. Kolejnym punktem programu był
pokaz gimnastyczny w wykonaniu Olgi Grzelaczykuczennicy klasy II, a uczniowie klasy V zaprezentowali
polkę.
Część
artystyczną
zakończył
polonez
w wykonaniu młodzieży z klasy VIII i III gim. Po części
artystycznej cała społeczność szkolna oraz zaproszeni
goście udali się na poczęstunek. Poświęcenie sali,
uroczyste
przecięcie
wstęgi
oraz
gratulacje,
podziękowania, pamiątkowe zdjęcia na tle nowej sali –
to wszystko zapisze się na kartach historii naszej szkoły,
jako czas radości i pozytywnych wrażeń.
Dzięki
olbrzymiemu
wysiłkowi
władz
samorządowych,
przy
ogromnym
wsparciu

----------------------------------------------------------------------------------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,
Pośrednictwo Finansowe.

Consulting,

Kredyty,

Leasingi,

Dojazd do klienta. Kompleksowa i profesjonalna obsługa podmiotów
gospodarczych, rolników i osób fizycznych. Chełmce 43A, 62-860
Opatówek, Tel.: 516174904, e-mail: biuro.walis@wp.pl
Zadzwoń i umów się na spotkanie!
---------------------------------------------------------------------------------Potrzebujesz strony internetowej?
Zadzwoń: 724 959 262.
Wykonuję strony i sklepy internetowe (od 200 zł), strony na
Facebooku (od50 zł), bieżącą aktualizację stron. NET-PAT Patryk
Wojtczak, Szczytniki 10G, patryk@net-pat.pl
----------------------------------------------------------------------------------Zapraszam do nowo otwartego Zakładu Mechaniki Pojazdowej
i Serwisu Opon SPEED-MECH. Oferuję usługi w zakresie napraw
głównych i bieżących, diagnostyki komputerowej, serwis opon,
wymiany filtrów, oleju i płynów, napraw układu napędowego,
hamulcowego, kierowniczego, wydechowego, wymiana rozrządów,
elektryka, rozruszniki, alternatory, przygotowanie pojazdów do
przeglądów rejestracyjnych oraz sprzedaży, pranie tapicerek
samochodowych. Cezary Krążyński, Główczyn 31, tel. 723152206
Nowy warsztat samochodowy. Naprawy bieżące, serwis
klimatyzacji, serwis opon, wymiana oleju, filtrów i płynów,
diagnostyka komputerowa, kosmetyka samochodowa, wynajem
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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

i czyszczenie rynien, montaż reklam, czyszczenie i malowanie
elewacji; WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH między innymi
z terenu gminy Opatówek. Promocyjne ceny. NR TELEFONU 606 –
254 – 418, 570 – 526 – 023

----------------------------------------------------------------------------------Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów „Bartex” zaprasza na przeglądy
rejestracyjne pojazdy wszystkich rodzajów oraz do
myjni
samochodowej. Czynne w godzinach: Pn-Pt 8.00-18.00, sobota 8.0014.00. Nowy diagnosta Roman Kubisiak!!! Do każdego przeglądu
niespodzianka. Krowica Zawodnia 59, tel. 62 597 11 20

Odkupię stary powóz, bryczkę lub sanie do renowacji. Telefon
kontaktowy 666-307-696

----------------------------------------------------------------------------------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

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------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
-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------Barmańska Obsługa Imprez Koszal-bary
Zapewniamy cały niezbędny sprzęt barmański, mobilne bary, szkło,
zamrażarki, lodówki itd. Przygotowanie i obsługa słodkich stołów,
Obsługa Fontann Czekoladowych. Działamy w naszym regionie od
2012 r. Kontakt: Szymon Koszal, Facebook: Koszal-BARY, tel.
518768552
----------------------------------------------------------------------------------WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE W ZAKRESIE
OPRÓŻNIANIA
ZBIORNIKÓW
BEZODPŁYWOWYCH
I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE
GMINY SZCZYTNIKI
1. Dec Mirosław Usługi Asenizacyjne,
Tymianek 21, 62-840 Koźminek, tel. kom. 501188 877, tel. (062)
763-78-78;
2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna w Kaliszu,
ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz, tel. (062) 767 99 24;
3. Firma Usługowo-Handlowa „JARTEX” Szczepan Jarantowski,
ul. Zakopiańska 12,62-800 Kalisz; tel. (062) 762 37 01, tel. kom.
602382338;
4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach,
Plac Niepodległości 13B,98-235 Błaszki, tel. (043)829-22-41,

SALON FRYZJERSKO – KOSMETYCZNY ,,TATIANA”,
OPATÓWEK UL.KALISKA 3
TEL. 664 – 304 – 005 , CZYNNY WTOREK – PIĄTEK 9 – 17,
SOBOTA 8 – 15
Oferuje usługi z zakresu fryzjerstwa damskiego i męskiego, jak
również usługi kosmetyczne: hennę i regulację brwi oraz rzęs,
paznokcie hybrydowe, paznokcie akrylowe, manicure, pedicure,
peeling dłoni połączony z okładem parafinowym, makijaż dzienny
i wieczorowy, maseczki na twarz, oczyszczanie twarzy –
mikrodermabrazję i kwasy.
----------------------------------------------------------------------------------AUTOLAWETYKALISZ.PL
Wynajem: autolawet, lawet, busa 9- cio osobowego, te. 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 eko groszek, transport
gratis, sprzedaż ratalna.

5. PUH Mag – Trans Magdalena Karpisiewicz, Warszew 8,
62-860 Opatówek,
Tel. 606 254 418, 570 526 023 /UG/
---------------------------------------------------------------------------FIRMA MAG – TRANS
Oferuje usługi - TRANSPORTOWE: busy, wywrotki, ciągniki
siodłowe, niskopodwozie; KOPARKO – ŁADOWARKĄ;
PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM: przycinanie drzew, naprawa
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W BIEŻĄCYM WYDANIU GAZETKI GM INNEJ MOŻNA
PRZECZYTAĆ O NASTĘPU JĄCYCH
SPRAWACH I WYDARZENI ACH:

SPRAWY GMINNE str. 2











Wyniki wyborów samorządowych
Podziękowanie za wywieszenie flagi państwowej
Kalendarium Wójta
Forum pytań do Wójta
Sesje Rady Gminy Szczytniki
Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Szczytniki VIII
Kadencji
Spotkanie sołtysów
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kuczewoli
Umowa na remont świetlicy wiejskiej w Stawie
Przekazanie sprzętu do ratownictwa dla OSP
w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

WYDARZENIA str. 12


















Gminny Dzień Edukacji
Gratulacje dla nagrodzonych z okazji Dnia Edukacji
Narodowej
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Obchody Dnia Papieskiego w kościele parafialnym
w Iwanowicach
Wspomnienie św. Jana Pawła II
Pamięć o pomordowanych w czasie II wojny
światowej Mieszkańcach Marchwacza
Gminne Obchody 100. Rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości i Wybuchu Powstania
Wielkopolskiego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu
Wystąpienie Wójta w Marchwaczu podczas
Gminnych Obchodów 100. Rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości i Wybuchu
Powstania Wielkopolskiego
Uroczysta Msza św. w Iwanowicach z okazji 100.
Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
Wystąpienie Wójta w Iwanowicach podczas
uroczystej Mszy św. z okazji 100. Rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości
Rajd rowerowy z okazji 100- lecia Odzyskania
Niepodległości
Złożenie kwiatów przy pomnikach pamięci
w Iwanowicach i w Stawie
Powiatowy koncert patriotyczny w Gminie Szczytniki
Zawierzenie w Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa
Kaliskiego

KULTURA str. 21


Czy warto być cierpliwym?
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Nauczanie Jana Pawła II w cytatach
Jesienne Spotkanie Biesiadne z przebojami operetki
i musicalu
Patriotyczny kącik czytelniczy

ZAWODY SPORTOWE I STRAŻACKIE str. 24




Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Boksie
Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików im.
Pawła Szydły
Halowy Turniej w Piłkę Nożną Gminnych drużyn OSP

OŚWIATA str. 26












Gminne konkursy ogłoszone przez Wójta Gminy
Szczytniki z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości i Wybuchu Powstania
Wielkopolskiego
Pielgrzymka do Lichenia
Dar nowożeńców dla przedszkola
Ognisko integracyjne dla przedszkolaków
Występ uczniów z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu
Gminny Sejmik Uczniowski w Iwanowicach
Projekt „Uniwersytet Młodego Chemika”
Otwarta Strefa Aktywności w Szczytnikach
Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej
w Radliczycach

OGŁOSZENIA str. 30
INFORMACJE NA GMINNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ S Ą
PRZYJMOWANE PRZEZ SEKRETARIAT
URZĘDU GMINY W SZCZYTNIKACH

REDAKCJA
Opracowanie i redagowanie „Wiadomości Szczytnickich”Honorata Szymańska- edytowanie, Krzysztof Pietrzykowskiskład graficzny, Grażyna Kuchnicka- ds. kontaktów i promocji
gminy.
Informator ten powstaje dzięki dużemu zaangażowaniu
Dyrektorów i Nauczycieli Zespołów Szkół oraz Pracowników
Urzędu Gminy Szczytniki, za co serdecznie im dziękujemy.
Przekazujemy także wyrazy podziękowania dla Wszystkich,
którzy nadesłali teksty do bieżącego wydania gazetki gminnej.
Wszelkie uwagi dotyczące naszego gminnego informatora
przyjmujemy pod adresem gazetkagminna@gmail.com. Prosimy
o przesyłanie artykułów do gazetki - na zasadach określonych
w Regulaminie gazetki gminnej – wyłącznie na tego maila
ZESPÓŁ REDAKCYJNY ŻYCZY RADOSNYCH ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA I DO SIEGO ROKU!
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