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ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Mieszkańcom, Pracownikom
i Przyjaciołom Gminy Szczytniki zadumy nad pięknem życia,
dużo rodzinnego czasu wypełnionego polskimi tradycjami,
życzliwości i szczerego pojednania przy dzieleniu się białym opłatkiem,
wymarzonych upominków pod choinką napełniającą cały dom
leśnym aromatem; a także pomyślnego Nowego Roku 2020
Wójt Marek Albrecht wraz z Sekretarzem Dariuszem Wawrzyniakiem,
Przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Augustyniakiem i Radnymi Gminy Szczytniki

www.szczytniki.ug.gov.pl

WYNIKI WYBORÓW
PARLAMENTARNYCH
W GMINIE SZCZYTNIKI
Stosunkowo
wysoka
frekwencja
i zwycięstwo partii rządzącej- tak
w skrócie
można
scharakteryzować
wybory do parlamentu na terenie naszej
gminy.
Czytaj s. 7
GMINNE OBCHODY 80. ROCZNICY
WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
I POWSTANIA POLSKIEGO
PAŃSTWA PODZIEMNEGO ORAZ
40. ROCZNICY I PIELGRZYMKI
JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY
Mieszkańcy gminy po raz kolejny godnie
uczcili istotne dla zachowania tożsamości
narodu rocznice. Uroczystość odbyła się
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu.
Czytaj s. 13
GMINNE OBCHODY NARODOWEGO
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Tegoroczne
Gminne
obchody
Narodowego
Święta
Niepodległości
odbyły się tradycyjnie w Iwanowicach.
Licznie wzięli w nich udział mieszkańcy
oraz władze samorządowe.
Czytaj s. 17
JUBILEUSZ STULECIA
GMINNEJ SPÓŁDZIELNI
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA”
Działalność spółdzielcza ma w Polsce
długą i bogatą historię. Spółdzielcy
z terenu naszej gminy świętowali w tym
roku 100. rocznicę powstania.
Czytaj s. 10
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SPRAWY GMINNE
PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W WYBORACH PARLAMENTARNYCH

PODZIĘKOWANIE
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZCZYTNIKI
w związku z wyborami parlamentarnymi
Szanowni Państwo! Pragnę przekazać moje podziękowanie Mieszkańcom Gminy Szczytniki za wzięcie
licznego udziału w wyborach parlamentarnych, które odbyły się w dniu 13 października 2019 r.
Mieszkańcy Gminy Szczytniki wykazali duże zrozumienie, iż udział w wyborach to nie tylko podstawowe prawo,
ale również współuczestniczenie w przyjęciu odpowiedzialności za przyszłość Polski.
Troska o dobro naszej Ojczyzny jest powinnością każdego Polaka. Bardzo dziękuję Wszystkim, którzy odpowiedzieli
na mój apel konkretnym czynem i patriotyczną postawą.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht

KALENDARIUM WÓJTA
1. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna przesłały podpisane protokoły przekazania działek w mc. Radliczyce:
2.

3.
4.

5.
6.

ze studnią i drogą; pozostało jeszcze zawarcie aktu notarialnego przekazania ww. nieruchomości, który powinien
zakończyć ponad ośmioletni proces.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach
programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W związku
z powyższym rozesłano kurendy do mieszkańców gminy, aby zorientować się o ilości posiadanych odpadów typu: folia
rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz Big Bag. Zainteresowani składali do 12
listopada w Urzędzie Gminy formularz informacyjny o ilości posiadanych ww. odpadów. Gmina musi złożyć do Funduszu
wniosek o dofinansowanie w terminie, najpóźniej do 20.12.2019 r.
W dniu 03.10. podpisałem umowę z firmą Tech-Fen Grzegorz Osiewała z Gostyczyny na przebudowę i zmianę sposobu
użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły w Sobiesękach Drugich z przeznaczeniem na potrzeby publicznego
przedszkola na kwotę 195.570 zł, termin realizacji zadania 28.02.2020 r.
30.09.2019 r. dokonano odbioru dróg w mc Chojno, Poręby, Krzywda (Iwanowice) oraz parkingu przy szkole
w Iwanowicach. Uwagi dotyczyły zjazdów na pola w mc. Krzywda oraz zabezpieczenie przepustu.
Zjazdy
na najtrudniejszych podjazdach zostały wykonane, wykonano także zabezpieczenia przepustu. Koszt zadania 904.090 zł,
w tym dotacja na drogę w mc. Krzywda z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 144.000 zł.
Łącznie w tym roku przebudowano 4,06 km dróg za kwotę 1.408.083 zł.
18.11.2019 r. podpisałem umowę z firmą Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z Błaszek na zadanie „Przebudowa ciągu
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
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dróg gminnych: nr 675703P (Grab – Marchwacz), oraz nr 675535P (Krowica Zawodnia – Kolonia Marchwacz – Trzęsów)”,
koszt 2.860.527,06 zł droga dofinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych, umowę na dofinansowanie podpisałem
07.11.2019 r. z Wicewojewodą p. Anetą Niestrawską; termin wykonania do 30.06.2020 r.
Podpisałem umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjnego KAN-WOD Sp zoo. z Ostrowa Wielkopolskiego
na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Popowie, koszt inwestycji 683.211,80 zł. Realizacja
zadania jest dofinansowana w ramach środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO)
w kwocie 420.513,72 zł, termin realizacji: 20.03.2020 r.
Wskaźnik odzysku frakcji segregowanej z odpadów komunalnych wyniósł: w miesiącu sierpniu 47,65%, wrześniu 37,64%
i październiku 36,89 %, upust jaki otrzymaliśmy w ostatnim miesiącu to 42 zł. na tonie, średnia ilość śmieci miesięcznie
83,17 tony.
Dokonano odbioru prac przy rewitalizacji centrum miejscowości Staw wraz z oświetleniem, prace wykonała firma TechFen Grzegorz Osiewała z Gostyczyny, koszt zadania 246.000 zł, dotacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich –
107.296 zł.
07.10.2019 r. dokonano odbioru Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej przy szkole w Radliczycach, do prac nie
wniesiono uwag, wykonawcą była firma Fit Park z Torunia, wartość robót montażowych wyniosła 38 499,00 zł, zadanie
dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Rekreacji w kwocie 31.000 zł.
09.10.2019 r. dokonano odbioru przebudowy Świetlicy Wiejskiej w Stawie, koszt zadania 1.146.372 zł. Prace wykonała
firma Zakład Budowlany S. Patyna z ul. Obozowej w Kaliszu, projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW) w kwocie 500.000 zł.
Zakończono prace budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły na potrzeby
publicznego przedszkola w Radliczycach. Wykonawcą prac był Zakład Budowlany Piotr Frontczak z Kalisza. Koszt
zadania to kwota 187.560,94 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił następujące świadczenia:
Rodzaj świadczenia
zasiłki stałe

27.07.2019 r. do 15.10.2019 r.
50.212,10
43

Zasiłki okresowe

11.156,19
14

Zasiłki celowe

15.823,38
34

Świadczenia rodzinne

537.348,28

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

25.450,00

595

24
Świadczenie

1.565.006,20

500+

894

Dodatki mieszkaniowe

3.921,59
8

Dodatek energetyczny

69,52
4

Stypendia i zasiłki szkolne

620,00
1

KDR

58

WKR

0

FEAD

649,36 kg

Świadczenie 300+

274.500,00
898
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Z programu ,,Posiłek w szkole i w domu” korzysta łącznie 135 uczniów.

14. W miesiącu październiku zostały zorganizowane w Marchwaczu Gminne obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny
światowej i powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz I pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny; natomiast
w listopadzie w Iwanowicach – obchody Narodowego Święta Niepodległości. Bardzo dziękuję za godne uczczenie tak
ważnych wydarzeń patriotycznych.

FORUM PYTAŃ DO WÓJTA
1/ Jak ocenia Pan podjęte działania patriotyczne w tym roku na terenie naszej gminy?
- Oceniam je bardzo pozytywnie i co więcej – jestem dumny, iż nasza gmina wyróżnia się w tym zakresie na tle innych
społeczności. Warto podkreślić, iż nasze działania są podejmowane corocznie i systematycznie, co nie ma nic wspólnego
ze sporadycznymi
akcjami
–
dla
wywołania
efektu.
W moim
przekonaniu
mieszkańcy
naszej
gminy traktują te sprawy bardzo poważnie, wręcz priorytetowo.
W tym roku, oprócz licznych drobniejszych przedsięwzięć, największą inicjatywą było zorganizowanie Gminnych obchodów 80.
rocznicy wybuchu II wojny światowej i powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz 40. rocznicy I pielgrzymki Jana Pawła II
do Ojczyzny, które odbyły się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu w dniu 3 października 2019 r. Z kolei liderem
w zorganizowaniu obchodów Święta Niepodległości, jak co roku, była Parafia w Iwanowicach we współpracy z miejscową
szkołą i Gminnym Ośrodkiem Kultury. Przy tej okazji bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie
tych oraz innych patriotycznych uroczystości, które miały miejsce w tym roku na terenie naszej gminy.
2/ Jakie drogi w gminie są przewidziane do modernizacji w najbliższym czasie?
- Ostatnio, w dniu 7 listopada podpisałem w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu umowę na przebudowę kolejnych dróg
gminnych, tym razem Grab – Marchwacz; Krowica Zawodnia- Kolonia Marchwacz – Trzesów. Infrastruktura drogowa
w obecnych czasach staje się jednym z istotnych priorytetów społecznych. Jednakże poprawa tej infrastruktury to bardzo
kosztowna sprawa i dlatego uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. Cieszy fakt, iż dzięki podpisaniu kolejnej
umowy możliwa będzie modernizacja kolejnych dróg na terenie naszej gminy.

PODZIĘKOWANIE DLA PANI DYREKTOR SZKOŁY W MARCHWACZU
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SESJE RADY GMINY SZCZYTNIKI
W dniu 12 września 2019 roku odbyła się XI Sesja Rady Gminy
Szczytniki. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Pan Bogdan
Augustyniak. Poinformował, że głosowania jawne będą odbywały się
za pomocą urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie
imiennego wykazu głosowań radnych, imienne wykazy głosowań
radnych będą upubliczniane. Obrady Rady Gminy są transmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz
podlegają
upublicznieniu
w
BIP
Gminy
Szczytniki
https://www.youtube.com/ Rada zapoznała się z informacją
o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym, informacjami o pracach
Komisji, zapytaniami radnych oraz odpowiedziami udzielanymi przez
Pana Wójta lub Sekretarza Gminy. W sesji udział wzięło 13 radnych.
Przedmiotem obrad było między innymi rozpatrzenie projektów
stanowisk, uchwał, głosowania, podjęcie uchwał:
a) w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków
i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe
warunki ich obliczania i wypłacania - Przewodniczący Rady
przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, stwierdził,
że sprawa była omawiana na ostatnim wspólnym posiedzeniu
komisji, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków
w sprawie projektu przedmiotowej uchwały, otworzył dyskusję.
Wobec braku uwag i propozycji Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku
którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XI /66 / 2019
(głosowało 13 radnych).
b) w sprawie ustalenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości
jako lokale mieszkalnePrzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej
sprawie, stwierdził, że sprawa była omawiana na ostatnim wspólnym
posiedzeniu komisji, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag
i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały, otworzył
dyskusję. Wobec braku uwag i propozycji Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie,
w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XI / 67 /
2019 (głosowało 13 radnych).
c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
gruntu na okres 10 lat-Przewodniczący Rady przedstawił projekt
uchwały w powyższej sprawie, stwierdził, że sprawa była omawiana
na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji, zwrócił się o zgłaszanie
ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej
uchwały, otworzył dyskusję. Wobec braku uwag i propozycji
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały

w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XI / 68 / 2019 (głosowało 13 radnych).

d) w sprawie uznania „Powiatowego Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest”- Przewodniczący Rady przedstawił
projekt uchwały w powyższej sprawie, stwierdził, że sprawa była
omawiana na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji, zwrócił się
o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu
przedmiotowej uchwały, otworzył dyskusję.
Wobec braku uwag
i propozycji
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad
projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XI / 69 / 2019 (głosowało 13
radnych).
e) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zrzeczenia się
odszkodowania- Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały
w powyższej sprawie, stwierdził, że sprawa była omawiana
na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji, zwrócił się o zgłaszanie
ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej
uchwały, otworzył dyskusję. Wobec braku uwag i propozycji
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały
w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XI / 70 / 2019 (głosowało 13 radnych).
f) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej
sprawie, stwierdził, że sprawa była omawiana na ostatnim wspólnym
posiedzeniu komisji zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag
i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały, otworzył
dyskusję. Wobec braku uwag i propozycji Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie,
w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XI / 71 /
2019 (głosowało 13 radnych).
g) w sprawie zmian budżetowych- Sekretarz Gminy Pan Dariusz
Wawrzyniak
omówił projekt uchwały w powyższej sprawie,
stwierdził, że sprawa była omawiana na ostatnim wspólnym
posiedzeniu komisji. Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie
ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej
uchwały. Wobec braku uwag i propozycji Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie,
w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XI / 72 /
2019 (głosowało 11 radnych).
h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej- Sekretarz
Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak
omówił projekt uchwały
w powyższej sprawie, stwierdził, że sprawa była omawiana na
ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji. Przewodniczący Rady
zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie
projektu przedmiotowej uchwały. Wobec braku uwag i propozycji
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały
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w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XI / 723/ 2019 (głosowało 11 radnych).
W dniu 17 października 2019 roku odbyła się XII Sesja Rady Gminy
Szczytniki. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Pan Bogdan
Augustyniak. Poinformował, że głosowania jawne będą odbywały się
za pomocą urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie
imiennego wykazu głosowań radnych, imienne wykazy głosowań
radnych będą upubliczniane. Obrady Rady Gminy są transmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz
podlegają
upublicznieniu
w
BIP
Gminy
Szczytniki
https://www.youtube.com/watch?v=zqLTkPUT1mw Rada zapoznała
się z informacją o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym,
informacją Przewodniczących Komisji o pracach Komisji.
W sesji udział wzięło 15 radnych. Przedmiotem obrad było między
innymi rozpatrzenie projektów stanowisk, uchwał, głosowania,
podjęcie uchwał:
a) w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach
na ławników do sadów powszechnych- Przewodniczący Rady
poinformował, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach
komisji Rady Gminy i został zaopiniowany pozytywnie. Zwrócił się do
Rady o zgłaszanie ewentualnych uwag w sprawie przedłożonego
projektu uchwały. Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku
którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XII/ 74 /2019
(głosowało 15 radnych).
b) w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w KaliszuPrzewodniczący Rady w myśl uchwalonego regulaminu głosowania
w wyborach na ławników poinformował, że wyboru na ławnika do
Sądu Rejonowego w Kaliszu dokonuje trzyosobowa Komisja
Skrutacyjna wybrana spośród Rady. Przewodniczący zaproponował
do składu Komisji Skrutacyjnej następujące kandydatury: radną
Panią Danutę Świątek na przewodniczącą Komisji, radną Panią
Wiolettę Balcerczyk na członka Komisji i radnego Pana Kazimierza
Lewandowskiego na członka Komisji, wszyscy w/w wyrazili zgodę na
kandydowanie. Przewodniczący Rady zwrócił się do zebranych
o zgłaszanie innych propozycji w powyższej sprawie. Wobec braku
uwag Przewodniczący rady zarządził głosowanie w sprawie
powołania Komisji Skrutacyjnej do wyboru ławnika, w wyniku
którego Rada jednogłośnie dokonała powołania w/w Komisji
(głosowało 15 radnych). Następnie Przewodniczący Rady
poinformował, że zgłoszony jeden kandydat na ławnika Pan
Sylwester Maciej Grabowski został pozytywnie zaopiniowany przez
powołany przez Radę Zespół do zaopiniowania kandydata
na ławnika i zarządził przeprowadzenie głosowania tajnego
w sprawie jego wyboru na ławnika. Komisja Skrutacyjna zgodnie
z regulaminem przeprowadziła tajne głosowanie. Sporządziła
i rozdała karty do głosowania, po oddaniu głosu na kandydata,

RODZINNYCH ŚWIĄT

każdy z wyczytanych radnych wrzucił kartę do urny. Komisja ustaliła
wyniki głosowania, a następnie sporządziła i odczytała protokół
z przeprowadzonego wyboru na ławnika. Wszyscy radni
jednogłośnie wybrali na ławnika do Sądu Rejonowego w Kaliszu Pana
Sylwestra Grabowskiego. Przewodniczący Rady na podstawie
protokołu Komisji Skrutacyjnej poinformował, że jednogłośnie
w głosowaniu tajnym Rada dokonała wyboru ławnika i podjęła
Uchwałę Nr XII/ 75 /2019 (głosowało 15 radnych).
c) w sprawie wyrażenia intencji zawarcia porozumienia między
Gminą Szczytniki w zakresie realizacji zadań dotyczących
organizacji publicznego transportu zbiorowego a Powiatem
Kaliskim- Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały był
omawiany na posiedzeniach komisji Rady Gminy i został
zaopiniowany pozytywnie. Zwrócił się do Rady o zgłaszanie
ewentualnych uwag. Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały,
w wyniku, którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XII/ 76
/2019 (głosowało 15 radnych).
d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
położonych w m. Górki (obręb Iwanowice) w drodze przetargu
ograniczonego- Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały
był omawiany na posiedzeniach komisji Rady Gminy i został
zaopiniowany pozytywnie. Zwrócił się do Rady o zgłaszanie
ewentualnych uwag. Po dyskusji wobec braku dalszych uwag
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej
uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XII/ 77 /2019 (głosowało 15 radnych).
e) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
położonych w m. Górki (obręb Iwanowice) w drodze przetargu
nieograniczonego- Projekt uchwały omówiła Kierownik referatu
Pani Elżbieta Biernat. Poinformowała, że gmina nie posiada planu
zagospodarowania przestrzennego, dlatego też niezbędny jest
przetarg nieograniczony, aby dowiedzieć się kto zostanie nabywcą,
inwestorem danej działki i jakie będzie przeznaczenie sprzedanej
nieruchomości oraz w jakiej kwocie. Przewodniczący Rady stwierdził,
że projekt tej uchwały również był omawiany na posiedzeniach
komisji Rady Gminy i został zaopiniowany pozytywnie. Zwrócił się do
Rady o zgłaszanie ewentualnych uwag. Wobec braku uwag
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej
uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XII/ 78 /2019 (głosowało 15 radnych).
f) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjów
wchodzących w skład zespołów szkół prowadzonych przez Gminę
Szczytniki- Przewodniczący Rady stwierdził, że przedłożony projekt
uchwały jest tylko deklaratoryjnym stwierdzeniem zakończenia
działalności pięciu gimnazjów wchodzących
w strukturę
organizacyjną danego zespołu szkół funkcjonujących w gminie.
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W związku z czym zwrócił się do Rady o zgłaszanie ewentualnych
uwag. Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XII/ 79 /2019 (głosowało 15
radnych).
g) w sprawie zmian budżetowych- Przewodniczący Rady stwierdził,
że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji Rady
Gminy i został zaopiniowany pozytywnie. Zwrócił się do Rady
o zgłaszanie
ewentualnych
uwag.
Wobec
braku
uwag
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej
uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XII/ 80 /2019 (głosowało 15 radnych).
h) w sprawie zmiany uchwały Nr XI/71/2019 Rady Gminy
Szczytniki z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego w 2019 roku- Przewodniczący Rady
stwierdził, że przedłożony projekt uchwały jest uzupełnieniem
Uchwały Nr XI/71/2019 podjętej na ostatniej sesji. Zwrócił się do
Rady o zgłaszanie ewentualnych uwag. Wobec braku uwag
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr XII/ 81 /2019 (głosowało 15 radnych).
W dniu 7 listopada 2019 roku odbyła się XIII Sesja Rady Gminy
Szczytniki. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Pan Bogdan
Augustyniak. Poinformował, że głosowania jawne będą odbywały się
za pomocą urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie
imiennego wykazu głosowań radnych, imienne wykazy głosowań
radnych będą upubliczniane. Obrady Rady Gminy są transmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz
podlegają
upublicznieniu
w
BIP
Gminy
Szczytniki
https://www.youtube.com/ W sesji udział wzięło 14 radnych.
Przedmiotem obrad było między innymi rozpatrzenie projektów
stanowisk, uchwał, głosowania, podjęcie uchwał:
a) w sprawie opracowania i przekazania projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania do
organu regulacyjnego- Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy

RODZINNYCH ŚWIĄT

Pan. Dariusz Wawrzyniak, poinformował, że w związku ze zmianą
przepisów wszelkie regulaminy dotyczące dostarczania wody
i odprowadzania ścieków muszą być zaopiniowane przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Poznaniu, stąd wymagane jest podjęcie
uchwały i przesłanie jej wraz z regulaminem w formie załącznika do
zaopiniowania przez organ regulujący, poinformował, że gmina jest
zobowiązana do zaopatrzenia mieszkańców w wodę tylko na cele
bytowe i jest ustalona tylko jedna stawka ceny za wodę,
wykorzystując wodę na cele produkcyjne indywidualny odbiorca
powinien zgłosić ten fakt do gminy i wskazać ilość poboru wody
w przybliżeniu na ten cel, na te chwilę nie ma odrębnej stawki za
wodę na cele produkcyjne. Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIII/ 82 /2019 (głosowało
14 radnych).
b) w sprawie zmian budżetowych- Sekretarz Gminy Pan Dariusz
Wawrzyniak
omówił projekt uchwały w powyższej sprawie,
wyjaśnił, że w wyłożonej na sesji radnym informacji w uzasadnieniu
do uchwały zapisano czego dotyczą zmiany budżetowe, zwiększono
dochody i wydatki budżetu z tytułu: dotacji celowej
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyborów ławników do
sądów powszechnych; z tytułu sprzedaży lokali w miejscowości
Radliczyce; na wykonanie dokumentacji projektowych dla zadania
„Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy
Szczytniki poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Popów
i sieci wodociągowej w m. Antonin, Główczyn, Mroczki Wielkie,
Kościany”; bieżącego utrzymania dróg oraz zwiększono plan dotacji
celowych na rok 2019 z przeznaczeniem na zadania wynikające
z ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu
dzieci. Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku,
którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIII/ 83 /2019
(głosowało 14 radnych).
/Opracowano na podstawie projektów protokołów z sesji, podjętych
przez
Radę
Gminy
uchwał
Mirosław
Kowalski/

WYNIKI WYBORÓW PARLAMENTARNYCH
W GMINIE SZCZYTNIKI
W wyborach do Sejmu i Senatu udział wzięło 58,92% uprawnionych mieszkańców Gminy Szczytniki, co uplasowało gminę
w czołówce powiatu kaliskiego w zakresie frekwencji wyborczej. Wyniki wyborów do Sejmu: KW Prawo i Sprawiedliwość 68,92%, KW PSL - 13%, KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - 7,87%, KKW Koalicja Obywatelska PO, N IPL Zieloni - 6,46%,
KW Konfederacja Wolność i Niepodległość – 3,74%. Trzy najwyższe wyniki uzyskali posłowie: Marlena Maląg (838 głosów),
Jan Dziedziczak (598 głosów) i Piotr Kaleta (328 głosów).
Wyniki wyborów do Senatu: Andrzej Wojtyła – 72,02%, Janusz Pęcherz – 27,98%.

(Honorata Szymańska)
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GRATULACJE DLA PANI MINISTER
MARLENY MALĄG

REWITALIZACJA CENTRUM MIEJSCOWOŚCI
STAW WRAZ Z OŚWIETLENIEM

o nawierzchni z kostki granitowej w obrębie skweru
przykościelnego, alejki żwirowe, granitowe obrzeża i oporniki
wzdłuż alejek i trawników, nasadzenia oraz małą architekturę
(ławki oraz kosze na śmieci), wybudowano również
oświetleniową linię kablową wraz z latarniami. (Grażyna
Sowa)

ŚWIETLICA WIEJSKA W STAWIE

Zakończono prace, polegające na Rewitalizacji centrum
miejscowości Staw wraz z oświetleniem. Operacja została
zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata
2014-2020. Wykonawcą prac była firma TECH-FEN Grzegorz
Osiewała Gostyczyna 4, 63-460 Nowe Skalmierzyce. Wartość
robót budowlanych wyniosła 246 000,00 zł brutto, w tym
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości
138 704 zł. W ramach zadania wykonano m.in. główną alejkę

Zakończono prace polegające na realizacji inwestycji pn.
Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy
Szczytniki poprzez przebudowę, nadbudowę istniejącego
budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Stawie.
Operacja została zrealizowana w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,
objętego PROW na lata 2014-2020. Wykonawcą prac był
Zakład Budowlany Stanisław Patyna Spółka Komandytowa,
ul. Obozowa 62, 62-800 Kalisz. Wartość robót budowlanych
wyniosła 1 146 372,56 zł brutto, w tym dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej w wysokości 500 000 zł.
W ramach zadania wykonano przebudowę, nadbudowę
istniejącego budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP
w Stawie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej
wokół świetlicy. Wykonano roboty branży sanitarnej
(demontaże i rozbiórki, roboty budowlane, instalacje wodno –
kanalizacyjne,
instalację grzewczą), roboty branży
elektrycznej (tablice rozdzielcze, instalację wewnętrzną,
instalację odgromową, pomiary instalacji elektrycznych),
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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roboty branży budowlanej (roboty rozbiórkowe, roboty
budowlane stanu surowego, więźbę dachową, roboty
wykończeniowe, stolarkę drzwiową i okienną, elewację oraz
zagospodarowanie terenu). (Grażyna Sowa)

RODZINNYCH ŚWIĄT

+ biegacz (1 szt.), podciąg nóg + twister (1 szt.), wioślarz
+ wahadło (1 szt.), prasa nożna + rowerek (1 szt.); słupy
montażowe (6 szt.), b) urządzenia strefy relaksu: stół
betonowy do gry w piłkarzyki (1 szt.), stół betonowy do gry
w szachy (1 szt.), ławki stalowe z oparciem (4 szt.), kosze na
śmieci (2 szt.), tablicę informacyjną (1 szt.), nasadzenia drzew
(2 szt.). Wykonawcą prac była firma FIT PARK Sp. z o.o. Sp.k.
z Torunia. Całkowity koszt zadania wyniósł: 39 099,00 zł;
z czego dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 26 910,00 zł.
(Grażyna Sowa)

MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W TYMIEŃCU
Zakończyła się realizacja zadania pod nazwą „Modernizacja
świetlicy wiejskiej w Tymieńcu”. Całkowity koszt zadania
wyniósł 48 994,04 zł, z czego dotacja Samorządu
Województwa Wielkopolskiego wyniosła 21 000,00 zł,
wysokość wkładu własnego mieszkańców 14 920,00 zł.
Wykonanie prac nie byłoby możliwe bez czynnego udziału
mieszkańców sołectwa. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy
będą mogli spotykać się i miło spędzać czas. Projekt został
zrealizowany w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska
Wieś – IX edycja”. (Grażyna Sowa)

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ
DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE
GEODEZYJNYM IWANOWICE
W dniu 30 września 2019 r. dokonano odbioru nowej drogi
dojazdowej
do
gruntów
rolnych
w
obrębie
geodezyjnym Iwanowice o nawierzchni z kruszywa łamanego
o długości 1,295 km. Wykonawcą robót była firma „ROLDRÓG” Zakład Usługowo-Produkcyjny Roboty DrogowoBudowlane inż. Rafał Świątek Rajsko 2, 62-860 Opatówek.
Całkowita wartość robót budowlanych wyniósł 329 126,98 zł.
Gmina Szczytniki na realizację inwestycji otrzymała pomoc
finansową w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w wysokości 144 000 zł.
(Grażyna Sowa)

ZAKOŃCZONA BUDOWA OTWARTEJ STREFY
AKTYWNOŚCI W RADLICZYCACH
W dniu 7 października 2019 r. odbył się odbiór prac,
polegających na Budowie Otwartej Strefy Aktywności przy
Szkole Podstawowej w Radliczycach. W ramach zadania OSA
została wyposażona w następujące elementy: a) urządzenia
siłowni plenerowej: wyciąg górny + wyciskanie siedząc (1 szt.),
prostownik pleców + duże koło tai chi (1 szt.), orbitrek

UMOWA NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI
„PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH”
W dniu 7 listopada 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim
w Poznaniu została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą
Wielkopolskim a Gminą Szczytniki na dofinansowanie
inwestycji pn. Przebudowa ciągu dróg gminnych: nr 675703P
(Grab – Marchwacz) oraz nr 675535P (Krowica Zawodnia –
Kolonia Marchwacz – Trzęsów) w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych. Umowę podpisali: Wicewojewoda Aneta
Niestrawska, Wójt Gminy Marek Albrecht oraz Skarbnik
Gminy Małgorzata Bloch. W ramach zadania wykonane
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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zostanie m.in. poszerzenie jezdni, odcinek ciągu rowerowego,
zatoki autobusowe z peronami, wyniesione przejście dla
pieszych wraz z aktywnym oznakowaniem. Długość
przebudowanego ciągu dróg wyniesie 4,850 km. Wartość
projektu po rozstrzygnięciu postepowania przetargowego
wynosi 2 860 527,06 zł, natomiast wysokość dofinansowania
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie
1 716 316,24 zł (60 % wartości kosztów kwalifikowalnych).
Gmina Szczytniki w poprzednich latach otrzymała również
znaczne wsparcie finansowe na przebudowę dróg gminnych:

RODZINNYCH ŚWIĄT

również szkolenia dla nauczycieli (86 osób) mające na celu
podniesienie ich kompetencji zawodowych. (Aleksandra
Krążyńska-Dial)

WYDARZENIA
JUBILEUSZ STULECIA GMINNEJ SPÓŁDZIELNI
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA”

- w 2016 r. z Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 kwotę 573 377,00 zł
na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej Chojno –
Iwanowice,
- w 2018 r. z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej kwotę 1 360 000,00 zł na Przebudowę
ciągu dróg gminnych Szczytniki (nr 675734P) – Popów
(nr 675712P) wraz z przebudową miejsc postojowych w ciągu
drogi nr 675712P. (Grażyna Sowa)

PROJEKT „ROZWIJAMY KOMPETENCJE
KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ
W GMINIE SZCZYTNIKI”
Od września 2018 r. w pięciu Zespołach Szkół Gminy Szczytniki
realizowany jest projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie
8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, pn.:
„Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół w Gminie
Szczytniki”. Kwota dofinansowania: 993.241,86 zł, w tym ze
środków europejskich: 889.440,76 zł, ze środków z dotacji
celowej: 103.801,10 zł. Termin realizacji projektu: 01.09.2018 r.
– 30.06.2020 r. W pierwszym roku trwania projektu został
zakupiony sprzęt komputerowy i multimedialny do szkół,
doposażono pracownie przyrodnicze i matematyczne w sprzęt
do przeprowadzenia doświadczeń i eksperymentów oraz
w pomoce do rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów
i prowadzenia terapii. Łącznie we wszystkich szkołach 526
uczniów uczęszcza na dodatkowe zajęcia przedmiotowe
(j. angielski, j. niemiecki, informatyka, matematyka, chemia,
fizyka, przyroda, geografia, zajęcia logopedyczne, zajęcia
psychoedukacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne). Odbywają się

W bieżącym roku kalendarzowym
Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska” Szczytniki z siedzibą w Radliczycach
obchodziła jubileusz stulecia działalności spółdzielni. Na
uroczystość zaproszono wszystkich członków spółdzielni,
pracowników, emerytów, ważniejszych dostawców oraz wielu
gości. Krajową Radę Spółdzielczą reprezentował Marek Kowalski
–zastępca prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej. Obecni
również byli: Krzysztof Nosal - starosta kaliski, Jan Kłysz przewodniczący Rady Powiatu, Dariusz Wawrzyniak – sekretarz
gminy, Bogdan Augustyniak - przewodniczący Rady Gminy oraz
spółdzielcy: Ireneusz Bęcki prezes i Zenon Piotrowski
przewodniczący Rady Nadzorczej Regionalnego Związku
Rewizyjnego w Kaliszu, Stanisław Matuszak przewodniczący
R. N. naszej Spółdzielni. Swoją obecnością na uroczystości
zaszczycili nas księża z parafii Rajsko: ks. kanonik Piotr Bałoniak
proboszcz i ks. Jędrzej Zaczyk prefekt. Przybyli również prezesi
sąsiednich Spółdzielni i przedstawiciele różnych instytucji z terenu
gminy. Historia naszej Spółdzielni rozpoczyna się w 1919 roku,
kiedy to staraniem proboszcza parafii Rajsko ks. Józefa
Mężnickiego utworzono Stowarzyszenie Spożywców „Bratnia
Pomoc”. Spółdzielnia rozwijała się zaopatrując swoich członków
w artykuły spożywcze i przemysłowe. Z czasem poszerzono
asortyment sprzedaży o węgiel, drewno opałowe i nawozy
sztuczne. W 1946 roku powstała Gminna Spółdzielnia „Sch”
w Radliczycach. Obie spółdzielnie tj. „Bratnia Pomoc”
i „Samopomoc Chłopska” połączyły się w grudniu 1948 roku,
a spółdzielnią przejmującą została Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska” w Radliczycach. W następnych latach
spółdzielnia się rozwijała. Szczególnie dynamiczny rozwój
przypadł na lata 60-te i 70 – te XX wieku. W lipcu 1974 roku
w wyniku połączenia 3 spółdzielni „Sch” tj. GS Radliczyce, Staw
i Iwanowice powstała Gminna Spółdzielnia „Sch” Szczytniki
z siedzibą w Radliczycach. Od chwili powstania były dla
Spółdzielni lata chude i dobre. Jednakże budowa nowych
placówek handlowych na terenie naszej i sąsiednich gmin przez
sieci handlowe, zakaz sprzedaży w niedzielę, agresywna kampania
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reklamowa w mediach spowodowała, że działalność handlowa
w mniejszych sklepach na terenie wiejskim stała się bardzo trudna.
Spółdzielnia jest swoistym wyznacznikiem cen w sklepach
i w magazynie artykułów masowych. Mamy stałych dostawców,
organizujemy promocje na niektóre towary. Mamy placówki
w 7 miejscowościach naszej gminy, blisko mieszkańców. Szkoda
by było, żeby mieszkańcy naszej gminy jeździli do odległych
marketów po codzienne zakupy, gdy nasze sklepy nie wytrzymają
konkurencji z tak dużymi placówkami. My sprzedajemy polskie
warzywa, polskie owoce, polskie mięso wspierając tym samym
naszych rolników, ogrodników i hodowców. Nasza Spółdzielnia
bierze udział w życiu społecznym naszej gminy. Wspiera
strażaków, uczestniczy w lokalnych imprezach jak dożynki, Dzień
Kobiet, wspiera imprezy szkolne.
W imieniu zarządu, pracowników i członków Spółdzielni
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę
naszym klientom i wszystkim mieszkańcom gminy Szczytniki
dobrego zdrowia, radosnych i spokojnych świąt oraz wszelkiej
pomyślności w 2020 roku.

RODZINNYCH ŚWIĄT

są dwie orkiestry istniejące w gminie Szczytniki: Orkiestra
Dęta OSP Iwanowice, Młodzieżowa Orkiestra Dęta
w Stawie, Urząd Gminy w Szczytnikach oraz GOK
w Szczytnikach, a pomysłodawcami całego przedsięwzięcia:
Jan Cichy – kapelmistrz orkiestry w Stawie, trębacz orkiestry
z Iwanowic oraz Zbigniew Solarek- basista z orkiestry
z Iwanowic. I Festiwal Gminny Orkiestr Dętych odbył się we
wrześniu 2018 roku w Stawie. W niedzielę 15 września 2019
roku odbył się II Gminny Festiwal Orkiestr Dętych, tym razem
w Szczytnikach. Orkiestry z Iwanowic, Stawu, Godziesz
Wielkich oraz z Kościelnej Wsi spotkały się w Parku

Irena Ludwiczak
Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Sch” Szczytniki

FESTIWAL GMINNYCH ORKIESTR DĘTYCH
W SZCZYTNIKACH
"…niby nic, zwyczajne pa pa pa,
jest w orkiestrach dętych jakaś siła!"

Festiwal Gminnych Orkiestr Dętych realizowany w Gminie
Szczytniki
staje
się
cyklicznym
wydarzeniem,
przyczyniającym się do popularyzacji i zwiększenia
zainteresowania oryginalną formą muzyki wykonywanej przez
orkiestry dęte. Ponadto, jest doskonałą okazją do wymiany
doświadczeń pomiędzy orkiestrami i międzypokoleniowych
spotkań muzyków. Festiwal nie ma charakteru konkursu.
Przybyłe orkiestry nie rywalizują ze sobą, tylko wspólnie
przeżywają miłe chwile i prezentują swój dorobek artystyczny,
ukazując jak ciekawa i przyjemna w odbiorze może być
muzyka grana na instrumentach dętych. Organizatorami

w Szczytnikach. Festiwal rozpoczął się od uroczystej defilady,
w której orkiestry zaprezentowały się w utworze marszowym,
a następnie wspólnie wykonały dwa utwory. Koncerty dla
zaproszonych gości oraz zgromadzonej publiczności
zainicjowała Orkiestra Dęta OSP Iwanowice pod batutą Pawła
Janiaka, wspólnie z Mażoretkami pod kierownictwem Arlety
Piotrowskiej, następnie mogliśmy wysłuchać Młodzieżowej
Orkiestry Dętej OSP z Godziesz Wielkich pod batutą Marka
Kubery, po niej wystąpiła Orkiestra Dęta OSP Kościelna Wieś
pod batutą Marcina Wieczorka, a na koniec zagrała
Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Stawie, którą dyryguje Jan
Cichy. Wszystkie występy zostały nagrodzone gromkimi
brawami publiczności, a orkiestry otrzymały okolicznościowe
puchary. W następnym roku spotkamy się na festiwalu
w Iwanowicach. Festiwal został sfinansowany z budżetu
Gminy Szczytniki oraz GOK w Szczytnikach. Organizatorzy
składają również serdecznie podziękowania KGW z Iwanowic
i Niemieckiej Wsi oraz Okupniczankom za pomoc
w zorganizowaniu poczęstunku oraz następującym sponsorom:
Benedykt Owczarek, Gminna Spółdzielnia Samopomoc
Chłopska, Sklep MAGDA w Szczytnikach, „Jurex"
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Krzysztof Nowak,
FHU KaRyS Ryszard Kasperczak, Transport osobowy Jacek
Olszewski, Przewóz osób Ryszard Zimniak. (Anna Tylska)
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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ORKIESTRA DĘTA OSP IWANOWICE
W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ
W ZAKOPANEM

OSP Iwanowice https://www.facebook.com/orkiestra.iwanowic
e/, aby zobaczyć fotorelację z tego wydarzenia. (Anna Tylska)

Z inicjatywy naszego kapelmistrza Pawła Janiaka w dniach 1920 października b.r. przebywaliśmy w stolicy polskich Tatrw Zakopanem. Celem wyjazdu było ubogacenie naszym
występem niedzielnej Mszy Świętej w Sanktuarium Matki
Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem.
Sanktuarium to upodobało sobie wiele orkiestr dętych z całej
Polski, teraz również i nasza. W wyjeździe uczestniczyły
również nasze mażoretki z najstarszej grupy wiekowej oraz
gościnnie nasz przyjaciel z Węgier- waltornista Márk Cobus
Csete.

W niedzielę, 29 września w Muzeum Historii Przemysłu
w Opatówku odbyło się tradycyjne, coroczne Powiatowe
Spotkanie z Kulturą. Wydarzenie było znakomitą okazją
do uhonorowania działających na terenie powiatu kaliskiego
osób, zespołów ludowych, orkiestr dętych, kół gospodyń
wiejskich i stowarzyszeń za wkład i zaangażowanie
w działalność na rzecz rozwoju i promocji powiatu kaliskiego
w dziedzinie kultury za 2018 rok. Uchwałą Zarządu Powiatu
Kaliskiego, na wniosek Wójta Gminy Szczytniki, nagrodę
finansową otrzymał Oddział „Turków” Iwanowice - Straż
Wielkanocna. Oddział „Turków” Iwanowice - Straż
Wielkanocna to formacja w składzie: Marek Jakóbczak, Adam
Łaski, Paweł Janiak, Maciej Celer, Maciej Garnczarek,
Krzysztof Błaszczyk, Marcin Błaszczyk, Mateusz Nielaba.
Turki” z Iwanowic z Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
to formacja, która szczyci się około 200 - letnią tradycją
trzymania straży przy Grobie Pańskim na Wielkanoc. Grupa
ta jest swoistym fenomenem kulturowym i etnograficznym
regionu i kraju. Do końca 2018 r. grupa Turków liczyła 9 osób.
Obecnie liczy 13 osób, w tym 12 żołnierzy i dowódcę Pana
Marka Jakóbczaka. Turcy uzbrojeni są w piki i topory oraz
drewniane miecze. Turki oprócz trzymania straży od Wielkiego
Piątku do 6.00 rano w Niedzielę Wielkanocną biorą udział
w procesji Bożego Ciała oraz w ważnych wydarzeniach z życia
Parafii. Turki biorą udział w Przeglądach Straży
Wielkanocnych organizowanych na terenie całego kraju, przez
co promują gminę Szczytniki i powiat kaliski.

Był to dla nasz szczególny występ, ponieważ przypadł
on w niedzielę, tuż po Dniu Papieża Jana Pawła II,
w Sanktuarium, które jest „wotum wdzięczności za ocalone
życie Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 13 maja 1981 roku".
Święty Jan Paweł II przybył do Sanktuarium 7 czerwca 1997 r.,
by dokonać uroczystej konsekracji kościoła i osobiście
podziękować za modlitwy w jego intencji. Dlatego podczas
Mszy Świętej nie mogło zabraknąć „Barki”, utworu tak
ukochanego przez Ojca Świętego. Uczestnictwo w tej Mszy
Świętej było dla nas ogromnym przeżyciem i dumnie
reprezentowaliśmy naszą parafię, diecezję, gminę i powiat.
W trakcie pobytu w Tatrach odwiedziliśmy także Dolinę
Chochołowską oraz muzykowaliśmy u naszych góralskich
gospodarzy
wzbudzając
zainteresowanie
okolicznych
mieszkańców, którzy na co dzień obyci są raczej z muzyką
smyczkową. Mamy nadzieję, że te wyjazdy wpiszą się w naszą
tradycję, gdyż było to dla nas bardzo cenne doświadczenie.
Takie wyjazdowe występy pokazują, że w budowaniu
prawdziwej orkiestry nie liczy się tylko pasja muzykowania
i chęci, ale również wspólne zaufanie, wielopokoleniowe więzi
oraz odpowiedzialność za to co tworzymy. Serdecznie
dziękujemy Staroście Kaliskiemu Krzysztofowi Nosalowi oraz
Przewodniczącemu Rady Powiatu Kaliskiego Janowi Kłyszowi
za pomoc w dofinansowaniu kosztów transportu tego wyjazdu.
Dziękujemy również wszystkim przyjaciołom orkiestry
za pomoc w organizacji. Zapraszamy na stronę Orkiestry Dętej

NAGRODA DLA „TURKÓW” Z IWANOWIC

Turki z Iwanowic jako pierwsi z Wielkopolski brali udział
w ogólnopolskich przeglądach na Podkarpaciu w Nowej Dębie;
w Radomyślu nad Sanem, w Gniewczynie Łańcuckiej,
w Nowej Sarzynie, Grodzisku Dolnym oraz w Majdanie
Zbydniowskim. W tym roku taki przegląd odbył się w Gminie
Dębica w miejscowości Latoszyn. Również jako pierwsi
zorganizowali I Wielkopolski Przegląd Straży Grobu
Pańskiego, który odbył się w Iwanowicach. II Wielkopolski
Przegląd odbył się w Wielowsi Klasztornej, III w Stawiszynie,
a IV odbył się jeszcze raz w Iwanowicach 9 czerwca 2019 r.,
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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gdzie stawiły się pododdziały z Iwanowic, Stawiszyna,
Wielowsi Klasztornej, Chocza, Kalisza, Dobrzeca i Brzezin.
W 2020 roku V Wielkopolski Przegląd odbędzie się
w Wielowsi Klasztornej. Dowodem twórczości kulturowej
„TURKÓW” Iwanowice są załączone do wniosku osiągnięcia
w formie otrzymanych dyplomów i podziękowań:
 5.05.2013 r. – Gratulacje od Wicewojewody
Podkarpackiego za udział w Paradzie Straży
Grobowych „Turki 2013” w Nowej Dębie;
 11.05.2014 r. – Dyplom uznania od władz
samorządowych za udział w XI Ogólnopolskiej i XXII
Podkarpackiej Paradzie Straży Wielkanocnych
„TURKI 2014” w Radomyślu nad Sanem;
 19.04.2015 r. – Dyplom za udział w XII
Ogólnopolskiej
i XXIII Podkarpackiej Paradzie
Straży
Wielkanocnych
„TURKI
2015”
w Gniewczynie;
 10.04.2016
r.
–
Dyplom
uznania
władz
samorządowych Nowego Sarzyna za udział
w XIII Ogólnopolskiej
i XXIV Podkarpackiej
Paradzie Straży Wielkanocnych „TURKI 2016”;
 30.04.2017
r.
–
Dyplom
uznania
władz
samorządowych Grodziska Dolnego za udział
w XIV Ogólnopolskiej
i XXV Podkarpackiej
Paradzie Straży Wielkanocnych „TURKI 2017”;
 05.05.2019 r. – Podziękowanie od władz
samorządowych
gminy
Dębica
za
udział
w XVI Ogólnopolskiej
i XXVII Podkarpackiej
Paradzie Straży Wielkanocnych „TURKI 2019”.
(Grażyna Kuchnicka)

GMINNE OBCHODY 80. ROCZNICY WYBUCHU
II WOJNY ŚWIATOWEJ I POWSTANIA POLSKIEGO
PAŃSTWA PODZIEMNEGO ORAZ 40. ROCZNICY
I PIELGRZYMKI JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY
Ileż trzeba było trudu, wyrzeczeń i poświęcenia,
aby spełniły się o wolnej Polsce marzenia!

RODZINNYCH ŚWIĄT

W dniu 3 października 2019 r. w Gminie Szczytniki odbyły się
Gminne obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej
i powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz 40. rocznicy
I pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, które zostały
zorganizowane w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu.

W tej ważnej uroczystości m. in. udział wzięli: Wójt Gminy
Szczytniki Marek Albrecht, radna sejmiku wojewódzkiego
i Prezes PFRON-u Marlena Maląg, radny sejmiku
wojewódzkiego Andrzej Plichta, radni powiatu kaliskiego –
Alicja Skrzybalska i Benedykt Owczarek, wizytator kaliskiej
delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu Jolanta Stasiak –
Dróżdż, Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Bogdan
Augustyniak oraz radni - Danuta Świątek, Urszula Młynek,
Wioletta Balcerczyk, Angelika Kaczmarek, Dariusz Spychała,
Andrzej Kupaj, Tomasz Leszka, Piotr Zimny i Kazimierz Bączyk,
sołtysi z terenu Gminy Szczytniki, w tym sołtysi z najbliższych
okolic – Janina Kwaśniewska, Krzysztof Wójtowicz i Marek
Suchecki, przedstawiciele OSP wraz z komendantem gminnym
Jerzym Majasem, liczne grono Koła Emerytów i Rencistów,
Prezes Akcji Katolickiej i niezawodny fotograf Robert Lis,
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta
Kupaj, pracownicy Urzędu Gminy w Szczytnikach oraz
kierownicy referatów – Grażyna Kuchnicka i Elżbieta Biernat,
dyrektor Biblioteki Gminnej Małgorzata Majas, dyrektorzy
Zespołów Szkół – Janina Nowak, Jolanta Leszka i Bogusława
Domagała, nauczyciele, rodzice, przedszkolaki i uczniowie
Zespołu Szkół w Iwanowicach, Szczytnikach, Radliczycach
i Stawie, społeczność szkolna Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu wraz z przewodniczącą Rady Rodziców Beatą
Kuświk i skarbnikiem Angeliką
Małolepszą, poprzednia
wieloletnia przewodnicząca RR Barbara Nowak oraz lokalni
mieszkańcy. Natomiast specjalne życzenia z tej okazji
przekazali posłowie na Sejm RP – Tomasz Ławniczak, Jan
Dziedziczak i Jan Mosiński; a także dyrektor kaliskiej
delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu Violetta Teresa
Słupianek, która w swoim piśmie podkreśliła, iż „Dzisiejsza
uroczystość jest wspomnieniem o tamtych wydarzeniach,
a jednocześnie
przykładem jak
należy
respektować
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i kultywować wartości, którymi byli wierni ich bohaterowie.
Jest również zobowiązaniem do godnego wypełniania naszych
obowiązków.” Po przywitaniu wszystkich uczestników przez
Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu
Honoratę Szymańską, głos zabrał Wójt Gminy Szczytniki Marek
Albrecht, który w swoim przemówieniu nawiązał m. in. do
heroicznej obrony Westerplatte i bohaterskiej postawy
żołnierzy polskich, a także do wojennej gehenny, jaką musiał
przeżyć naród polski:

Gajewskiej
i Agnieszki
Pogorzelec.
To
patriotyczne
przedstawienie, rozpoczynające się od słów dyrektora szkoły
zawartych w autorskim wierszu „Ojczyzna”, ukazało wciąż
aktualne przesłanie przekazane przez Papieża Polaka podczas
I pielgrzymki do Ojczyzny, a także dramatyczne sceny związane
z obroną Westerplatte i Powstaniem Warszawskim.
Przedstawiony spektakl słowno – muzyczny, modlitwa
za poległych, ukazany obraz zamykającej się księgi ziemskiego

„W czasach pokoju – może trudno sobie niektórym wyobrazić
te koszmary, z którymi trzeba było zmierzyć się w okresie
wojny każdego dnia. Przerażenie, stosy ruin, palące się domy,
płacz dzieci i matek w obozach koncentracyjnych, gettach;
masowe łapanki na ulicach, bestialskie przesłuchania,
egzekucje, naloty, huk bomb, wycie syren – i ten ciągły
dręczący strach oraz niepewność jutra. Jako naród polski
mamy szczególny obowiązek, aby o tym wszystkim pamiętać,
aby czcić pamięć bohaterów i pielęgnować ducha patriotyzmu,
ponieważ to nasz dług wdzięczności wobec minionych
pokoleń.”

życia Jana Pawła II, śpiew Roty – wywarły głębokie wzruszenie
i duży aplauz publiczności. Słowa szczerego uznania za tak
wspaniały występ przekazali w bardzo ciepłych i ujmujących
słowach zaproszeni goście: radna sejmiku wojewódzkiego
i Prezes PFRON-u Marlena Maląg, radny sejmiku
wojewódzkiego Andrzej Plichta, wizytator Kuratorium Oświaty
Jolanta Stasiak – Dróżdż, a także Przewodniczący Rady Gminy
Szczytniki Bogdan Augustyniak, który w imieniu swoim, Rady
Gminy i Wójta Gminy obdarował młodych artystów słodkimi
upominkami.

Po tym poruszającym przemówieniu została zaprezentowana
część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Marchwaczu, która została przygotowana pod
kierunkiem i według własnego scenariusza nauczycieli szkoły –
Krzysztofa Pietrzykowskiego, Katarzyny Pichiewicz, Małgorzaty

Bardzo miłym akcentem było również przekazanie przez
Prezesa PFRON-u Marlenę Maląg podarunku wraz
z okolicznościowym pismem dla głównych organizatorów
uroczystości – dla Wójta Gminy Szczytniki Marka Albrechta
oraz dla
Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu Honoraty Szymańskiej.
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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W swoim piśmie Pani Prezes akcentuje, iż „Każde święto
o charakterze patriotyczno – historycznym łączy lokalną
społeczność oraz dowodzi naszego wielkiego szacunku
i przywiązania do narodowej historii. Dlatego tak ważne jest
wspólne przeżywanie rocznic ważnych wydarzeń, oddawanie
czci bohaterom, obchody świąt narodowych i lokalnych. To
kształtuje naszą narodową tożsamość, więź z krajem
i regionem oraz poczucie przynależności do zbiorowości, do
narodu.”

W czasie uroczystości zostały również wręczone dyplomy
i nagrody dla laureatów następujących gminnych konkursów,
ogłoszonych w ramach Gminnej Akcji Patriotycznej „Uczmy się
kochać Polski od Jana Pawła II” przez Wójta Gminy Szczytniki
Marka Albrechta z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny
światowej i powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz
40. rocznicy I pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny:

Gminny Konkurs Plastyczny dla Przedszkolaków Portret
Papieża Jana Pawła II Nadia Banach Zespół Szkół
w Iwanowicach (opiekun – Pani Joanna Łaska), Aleksandra
Bryś Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu (opiekun –
Pani Aneta Nowak), Amelia Drewniak Zespół Szkół w Stawie
(opiekun - Pani Agnieszka Rogozińska), Stanisław Rykowski
Zespół Szkół w Szczytnikach (opiekun - Pani Mariola Małecka);
Gminny Konkurs Plastyczny dla uczniów klas I-III Jan Paweł II

RODZINNYCH ŚWIĄT

w Ojczyźnie Natalia Grabowska
Zespół Szkół
w Iwanowicach (opiekun - Pani Justyna Łakomy), Filip
Markowski Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu
(opiekun - Pani Małgorzata Gajewska), Amelia Barczyńska
Zespół Szkół w Radliczycach (opiekun - Pani Grażyna Olejnik),

Rozalia Miongowska Zespół Szkół w Stawie (opiekun - Pani
Kinga Kurczyńska), Jakub Nijak Zespół Szkół w Szczytnikach
(opiekun – Pani Grażyna Militowska); Gminny Konkurs
Plastyczny dla uczniów klas IV-VI Jan Paweł II orędownikiem
pokoju - Wiktoria Michalska Zespół Szkół w Iwanowicach
(opiekun - Pan Jaromir Sowa), Milena Nieborak Zespół Szkół
im. Jana Pawła II w Marchwaczu (opiekun – Pani Agnieszka
Szczęsna), Małgorzata Lazarek Zespół Szkół w Radliczycach
(opiekun – Pan Rafał Paczkowski), Weronika Raczak Zespół
Szkół w Stawie (opiekun – Pani Marlena Krzesińska), Anna
Kubicka Zespół Szkół w Szczytnikach (opiekun – Pan Jaromir
Sowa); Gminny Konkurs Plastyczny dla uczniów klas VII-VIII
Bohaterska obrona naszej Ojczyzny - Natalia Sobkowiak
Zespół Szkół w Iwanowicach (opiekun – Pan Jaromir Sowa),
Natalia Drewniak
Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu (opiekun – Pan Krzysztof Pietrzykowski), Jakub
Krzesiński Zespół Szkół w Stawie (opiekun – Pan Rafał
Paczkowski), Marta Nijak Zespół Szkół w Szczytnikach
(opiekun – Pan Jaromir Sowa). Godny pochwały jest fakt,
iż wszyscy laureaci konkursów wzorowo uczestniczyli
w gminnych obchodach oraz mogli odebrać osobiście należne
im dyplomy i nagrody. Nie zabrakło nikogo, za co należą się
wszystkim laureatom podwójne gratulacje, i co stanowi
bardzo dobry przykład dla innych. Po zakończeniu części
oficjalnej wszyscy uczestnicy gminnych obchodów zostali
zaproszeni na poczęstunek zorganizowany przez Radę
Rodziców szkoły. Organizatorzy uroczystości serdecznie
dziękują za wypełnienie patriotycznego obowiązku – za
wszelką pomoc, udział w tak ważnym wydarzeniu, i w sposób
szczególny za pełną refleksji część artystyczną.
Nic – ani zawrotne tempo życia, ani liczne problemy, ani
niepokojące doniesienia medialne – nie mogą nas zwolnić
z obowiązków wobec Ojczyzny. Pamiętajmy o nauczaniu Jana
Pawła II, który również i dzisiaj przestrzega cały naród polski,
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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apelując do nas: „Abyście nie utracili ducha wolności!”
(Honorata Szymańska)

Bardzo dziękujemy uczniom Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Marchwaczu
Aktorzy i obsługa przedstawienia: Maksymilian Barczewskimajor Henryk Sucharski, powstaniec warszawski;
Mateusz
Jakubek- kapitan Franciszek Dąbrowski; Jakub Kasprzakobrońca Westerplatte, powstaniec warszawski; Maksymilian
Szarzała- obrońca Westerplatte, powstaniec warszawski; Weronika
Mikołajczyk- pani Anna; Nadia Barczewska- Kasia; Mateusz
Olejnik- powstaniec warszawski; Natalia Drewniak- powstaniec
warszawski, mama Kasi;
Aleksandra Łańduch- powstaniec
warszawski;
Natalia
Nowackapowstaniec
warszawski
(sanitariuszka); Łukasz Pastok- powstaniec warszawski, żołnierz
niemiecki;
Kacper Nowacki- żołnierz niemiecki;
Jakub
Warzecha- powstaniec warszawski;
Weronika Falkowskapowstaniec warszawski; Wojciech Bartoszek, Jakub Warzecha
i Mikołaj Suchecki- obsługa sprzętu nagłaśniającego i efektów
specjalnych;
Jakub Rodziak, Szymon Wójtowicz, Maja
Menderska i Milena Nieborak- obsługa kurtyny.
Chór: Bartosz Dytfeld, Alan Nowicki, Hanna Pietrzykowska,
Nadia Małolepsza, Roksana Kasprzak, Julia Szarzała,
Katarzyna Łatkowska, Natalia Pawlak, Marcin Żarnecki,
Natalia Drewniak, Natalia Nowacka, Aleksandra Łańduch.

WYSTĄPIENIE WÓJTA Z OKAZJI 80. ROCZNICY
WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ I POWSTANIA
POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO
ORAZ 40. ROCZNICY I PIELGRZYMKI
JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY
Wystąpienie Wójta z okazji Gminnych obchodów 80.
rocznicy wybuchu II wojny światowej i powstania Polskiego
Państwa Podziemnego oraz 40. rocznicy I pielgrzymki
Jana Pawła II do Ojczyzny
Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie i Przedszkolaki! Witam
bardzo serdecznie wszystkich uczestników naszych
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Gminnych obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny
światowej połączonych z 80. rocznicą powstania Polskiego
Państwa Podziemnego i 40. rocznicą I pielgrzymki Jana Pawła
II do Ojczyzny. Jednocześnie pragnę podziękować
organizatorom dzisiejszej uroczystości – koordynatorowi
Pani Dyrektor Honoracie Szymańskiej oraz nauczycielom –
Panu Krzysztofowi Pietrzykowskiemu, Pani Katarzynie
Pichiewicz, Pani Małgorzacie Gajewskiej i Pani Agnieszce
Pogorzelec; a także uczniom, rodzicom i pracownikom
szkoły, pracownikom UG i tym wszystkim, którzy dołożyli
swoją cegiełkę w przygotowaniu tak ważnego Jubileuszu.
Każda wojna jest klęską i niezaprzeczalną porażką dla całej
ludzkości. Ta niszczycielska siła na usługach „cywilizacji
śmierci” stanowi bowiem zaprzeczenie sensu ludzkiego
życia, szeroko rozumianego humanizmu i godności
człowieka. II wojna światowa odznaczyła się szczególnym
okrucieństwem, pochłaniając miliony ludzkich istnień - to nie
powinno było nigdy się zdarzyć. Ta wojna była tak
przerażająca, iż wiele napotkanych przeze mnie osób, które
doświadczyły wojennej gehenny – niechętnie dzieliło się
swoimi poranionymi wspomnieniami, wywołującymi nawet
po wielu latach koszmary we śnie. W czasach pokoju – może
trudno sobie niektórym wyobrazić te koszmary, z którymi
trzeba było zmierzyć się w okresie wojny każdego dnia.
Przerażenie, stosy ruin, palące się domy, płacz dzieci i matek
w obozach koncentracyjnych, gettach; masowe łapanki na
ulicach, bestialskie przesłuchania, egzekucje, naloty, huk
bomb, wycie syren – i ten ciągły dręczący strach oraz
niepewność jutra.
Jako naród polski mamy szczególny obowiązek, aby o tym
wszystkim pamiętać, aby czcić pamięć bohaterów
i pielęgnować ducha patriotyzmu, ponieważ to nasz dług
wdzięczności wobec minionych pokoleń. Jan Paweł II
nauczał, że „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego,
co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego
krajobrazu. (…) Próbą dla tego umiłowania staje się każde
zagrożenie tego dobra, jakim jest Ojczyzna”. Pamiętajmy
o tych słowach, a wyrazem naszej patriotycznej postawy
w życiu codziennym niech stanie się motto „Poprzez rzetelną
naukę i pracę budujemy dobro naszej Ojczyzny, zachowując
wierność polskim tradycjom”. Miejmy również odwagę
bronić wartości i autorytetów. Niech pomaga nam w tym
świetlany przykład niezłomnego życia Jana Pawła II, niech
pomaga nam w tym pamięć o żołnierzach z Westerplatte,
a także pamięć o polskich bohaterach, którzy walczyli
na wszystkich frontach świata. Jak wiadomo, w przypadku
Westerplatte nawet niemieccy okupanci byli mocno
poruszeni tym, że polska załoga posiadająca zapasy amunicji
i żywności tylko na 12 godzin – była w stanie kontynuować
walkę obronną aż przez 7 dni. I dlatego ewenementem
stał się fakt, iż w uznaniu dla tak trudnego przeciwnika –
Niemcy pozwolili polskiemu dowódcy majorowi Henrykowi
Sucharskiemu zatrzymać w niewoli swoją szablę.
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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Bohaterowie narodu polskiego – oddajemy Wam dzisiaj
szczególny hołd, głęboki podziw i szacunek oraz dozgonną
wdzięczność za wasze heroiczne poświęcenie i niewinną
krew przelaną w imię wolnej Polski. Niech wasz świetlany
przykład pomaga nam - w każdej sytuacji i bez żadnych
kompromisów zachować w życiu najważniejsze wartości,
jakimi są: Bóg, Honor, Ojczyzna. Chwała bohaterom!
Niech żyje wolna Polska!
Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht

PISMO OD PANI MINIST ER MARLENY MALĄG
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wszyscy skauci uczestniczyli w różańcu, a następnie w Drodze
Krzyżowej. Po dotarciu na zamek odbył się apel i konkurs
z wiedzy o św. Janie Pawle II. Następnie odbyła się gra
w szczepach - tematyka „Patroni Szczepów", po której był czas
na wejście na wieżę i zwiedzanie zamku. Ciekawostką może
być i to, że Ks. Kanonik Mariusz Buczek, który nie tylko zgłębił
w nas tajniki skautowego działania, sam złożył uroczyste
harcerskie przyrzeczenie, a swoją nową pasją zaraził swoich
parafian. Zlot zakończył się ogniskiem, na którym nie zabrakło
pieczonych kiełbasek. Spotkanie naszych wilczków z innymi
środowiskami zapewne uświadomiło im, do jak wielkiej
rodziny skautowej teraz należą. (Ewa Pospieszyńska)

GMINNE OBCHODY NARODOWEGO
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Jakie to przyjemne poczucie dumy i wspólnoty, gdy mamy
okazję zaśpiewać wraz z kiludziesięcioma czy nawet
kilkutysiącami innych osób hymn narodowy. Znają to uczucie
Ci, którzy wyposażeni w szaliki, flagi, czapki i koszulki
w barwach biało-czerwonych uczestniczą na stadionach, czy
w halach sportowych w wydarzeniach, gdzie dopingują nasze
narodowe drużyny.

SKAUCI ZE SZCZYTNIK NA PAPIESKIM SZLAKU
Dnia 12 października 2019 r. skauci ze Szczytnik uczestniczyli
w obchodach Dnia Papieskiego na szlaku z Sobieszowa na górę
Chojnik. Zlot Skautów Europy rozpoczęła uroczysta Msza św.,
której przewodniczył nasz Ks. Kanonik Mariusz Buczek. Po
Eucharystii udaliśmy się na szlak papieski, który Ks. Karol
Wojtyła przemierzył ze studentami w roku 1956. Po drodze

Ale mają okazję, by poczuć się podobnie także Ci, którzy
uczestniczą w dorocznej akcji „Niepodległa do Hymnu”
towarzyszącej już po raz drugi obchodom Święta Narodowego
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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11 listopada zarówno w Polsce, jak i wśród rodaków
mieszkających za granicą. Wg danych organizatora akcji ponad
tysiąc miejsc na świecie uczestniczyło w tym śpiewaniu – od
tych najmniejszych miejscowości po duże miasta, stację
polarną na Antarktydzie czy też plażę Copacabana w Brazylii.

RODZINNYCH ŚWIĄT

przygotowany przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół
w Iwanowicach, Chór Parafialny i Orkiestrę Dętą OSP
w Iwanowicach. W trakcie koncertu można było usłyszeć
zarówno znane wszystkim utwory muzyczne i pieśni, jak
i wiersze patriotyczne.
Po występach artystycznych odbyła się Msza św. w intencji
Ojczyzny, a następnie głos zabrał Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht. Puntualnie o godz. 12.00 Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury Mariusz Janiak przybliżając ideę akcji
„Niepodległa do Hymnu” zaprosił wszystkich zgromadzonych
do wspólnego odśpiewania całości hymnu narodowego wraz
z Orkiestrą Dętą OSP w Iwanowicach.

W tym roku także i gmina Szczytniki włączyła się w tę akcję
i 11 listopada spotkaliśmy się przed południem w Iwanowicach
w kościele pw. Św. Katarzyny podczas Narodowego Święta
Niepodległości.

Organizatorzy zadbali, by nawet Ci, którzy nie pamiętają
wszystkich 4 zwrotek nie mieli problemu z odśpiewaniem
hymnu, wyświetlając całośc tekstu na ekranie. I właśnie
w takich momentach, jak w samo południe 11 listopada
w Iwanowicach można było poczuć, że jesteśmy wspólnotą,
poczuć radość świętowania.

W obchodach uczestniczyły władze gminy na czele z Wójtem
Gminy
Szczytniki
Markiem
Albrechtem
oraz
Przewodniczącym
Rady
Gminy
Bogdanem
Augustyniakiem, radni gminy, poczty sztandarowe jednostek
OSP z gminy oraz Zespołu Szkół z Iwanowic oraz mieszkańcy
gminy.

Wszyscy przybyli otrzymali specjalne biało-czerwone
kotyliony przygotowane przez uczniów z Iwanowic.
Uroczystości rozpoczął koncert
pieśni patriotycznych

Ukoronowaniem wspólnego radowania, już na placu przed
kościołem, było wypuszczenie przez dzieci
w niebo
kilkudziesięciu balonów biało - czerwonych, by także Ci,
którzy spojrzeli w górę daleko od Iwanowic, zobaczyli, jak
radośnie w gminie Szczytniki obchodzimy Narodowe Święto
Odzyskania Niepodległości. Na koniec wszyscy zgromadzeni
przeszli pod pomnik ofiar II wojny światowej, gdzie władze
gminy wraz z Dyrektorką Zespołu Szkół w Iwanowicach
złożyli kwiaty i zapalili symboliczny znicz. Organizatorami
gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości byli:
Wójt Gminy Szczytniki, Proboszcz Parafii w Iwanowicach,
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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Zespół Szkół w Iwanowicach i Gminny Ośrodek Kultury
w Szczytnikach. (Mariusz Janiak)

SŁOWO WÓJTA Z OKAZJI ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI
W dniu Święta Niepodległości nasze serca radują się w sposób
szczególny z cudu, jaki dokonał się w dziejach narodu polskiego.
Po 123 latach niewoli doczekaliśmy się upragnionej
niepodległości, a nasze symbole narodowe odzyskały należną
cześć.
Znak orła w koronie; biel i czerwień; Mazurek Dąbrowskiego,
Rota i inne pieśni patriotyczne; które umacniały ducha narodu
polskiego przez długie lata niewoli – powinny i dzisiaj łączyć
wszystkich Polaków oraz inspirować do wiernego służenia
umiłowanej Ojczyźnie. Świetlany przykład stanowi dla nas Jan
Paweł II, który zawsze chlubił się z tego, że jest Polakiem,
podkreślając: „Jestem synem narodu, który przetrwał
najstraszliwsze doświadczenia dziejów, który sąsiedzi
wielokrotnie skazywali na śmierć – a on pozostał przy życiu
i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród
rozbiorów i okupacji własną suwerenność”. Stało się to możliwe
wyłącznie dzięki mocnemu fundamentowi chrześcijańskiej wiary
– krzepiącej ducha oraz dającej siłę do walki o wolność nawet za
cenę krwi i do szukania źródła nieprzemijającej prawdy wbrew
wszelkim przeciwnościom, zgodnie ze słowami Papieża Polaka:
„Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd.”
Wolność warta jest tak ogromnego trudu, ponieważ to
najważniejszy dar w życiu - i narodu, i każdego człowieka. Tylko
człowiek prawdziwie wolny w swoim sumieniu, nieuwikłany
w zło, w ludzkie układy – zdolny jest do przyjęcia
odpowiedzialność za losy bliźnich i swojego kraju. Tylko taki
człowiek zdolny jest do poświęceń, miłości czy heroizmu. Tylko
taki człowiek rozumie, że niewola, nawet w złotej klatce –
gorsza jest aniżeli śmierć.
Wolność, która ma wiele znaczeń, to wyzwanie dla każdego
z nas. Dla mnie wolność to bezpieczny szczęśliwy dom, to
szczera przyjaźń, uśmiech napotkanego dziecka. Dla mnie
wolność to uczciwa praca, odwaga i odpowiedzialność. Dla mnie
wolność to – Bóg, Honor i Ojczyzna! Oddajmy dzisiaj cześć
naszym polskim bohaterom i niech żyje wolna Polska!
Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht
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ZAWIERZENIE I DAR DLA ŚW. JÓZEFA
KALISKIEGO
W dniu 25 listopada minęła piąta
rocznica zawierzenia Gminy Szczytniki
Świętemu Józefowi Kaliskiemu. W wigilię
tego
wydarzenia
w Narodowym
Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu została
odprawiona Msza św. w tej intencji,
a także został przekazany pamiątkowy
dar dla św. Józefa – kielich mszalny jako
wotum wdzięczności za opiekę tak
wyjątkowego patrona, którego polski papież Jan Paweł II czcił
w sposób szczególny. W ofiarowanie wotum dla św. Józefa
włączyli się: Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht,
Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Augustyniak, Radny
Gminy Kazimierz Lewandowski, Dyrektor Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Marchwaczu Honorata
Szymańska wraz z przedstawicielami
szkoły: Jadwigą Chojnacką, Katarzyną
Pichiewicz,
Małgorzatą
Gajewską
i Krzysztofem
Pietrzykowskim.
Zawierzenie
św.
Józefowi,
które
ponawiane jest corocznie – odbyło się po
raz pierwszy pięć lat temu i powstało
z inicjatywy
Wójta
Gminy
Marka
Albrechta
i Dyrektora
szkoły
w Marchwaczu Honoraty Szymańskiej,
przy współudziale zaangażowanych osób.
Podobne inicjatywy, tj. zawierzenie Matce Bożej zostało
dokonane w Sanktuarium w Licheniu, a zawierzenie Jezusowi
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, aby
uczcić całą św. Rodzinę, która bez wątpienia na to zasługuje.
Trudno wyobrazić sobie nasze życie bez osób, którym
przynajmniej częściowo ufamy. Tym bardziej potrzebujemy
duchowych wzorców, jakie ukazują nam święci, a także
zawierzenia im, by prowadzili nas i opiekowali się nami na
całym ziemskim szlaku ludzkiego pielgrzymowania. We
współczesnych
czasach,
w których
czyha
tyle
niebezpieczeństw związanych z wątpliwymi
naukowymi
nowinkami, pseudotradycjami czy wyszukanymi technikami
manipulacyjnymi – każde tego typu zawierzenie ma głęboki
sens, świadczy o naszej odpowiedzialności i hołdowaniu
nieprzemijającym wartościom. (Honorata Szymańska)
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KULTURA
KĄCIK CZYTELNICZY
„Najmilszy prezent” Agnieszka Krawczyk Najmilsze
prezenty to te niespodziewanie, przecież wiesz. Takie, na które
wcale nie liczysz, a one się pojawiają, jakby je ktoś
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wyczarował. Przy ulicy Wierzbowej stoi
dziewięć domów. Każdy z mieszkańców ma
swoje troski, gnębią go nierozwiązane
problemy z przeszłości, czegoś się boi
i o czymś skrycie marzy. Jest rodzina
z niepełnosprawnym dzieckiem, lekarz po
rozwodzie, artysta szukający sensu życia,
wścibskie sąsiadki, młoda kobieta, która
przeżyła wielki zawód, starszy pan
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tęskniący za synem. I jest Flora Majewska, dobry duch tej
okolicy. Tylko, że tegoroczne Boże Narodzenie ma być
ostatnim, jakie spędzi na Wierzbowej, bo uznała, iż stan
zdrowia zmusza ją do wyprowadzki.
Chce się przenieść do domu spokojnej jesieni. Na pożegnanie
postanawia coś podarować sąsiadom: osobisty list z konkretną
wskazówką lub przestrogą. Bo Flora wierzy w ludzi i wie,
że czasami małe zdarzenia, ciche słowa, drobny gest mogą
zmienić wszystko. Jest przekonana, że dobro rodzi dobro,
a szczęście uśmiecha się w najmniej spodziewanej chwili. Czy
listy Flory zdołają poruszyć serca mieszkańców ulicy? Skłonić
do zadumy i zachęcić do odwagi? Czy skromna sąsiadka okaże
się aniołem wigilijnej nocy? Tego roku święta na Wierzbowej
będą niezapomniane. Pełna uczuć i wzruszeń opowieść o tym,
że świat nas kocha, wystarczy tylko przystanąć i wsłuchać się
w jego głos. Otworzyć się na emocje i odważyć się czerpać
z życia pełnymi garściami, nie oglądając się za siebie.
(Małgorzata Majas)
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O prawdziwej sile człowieka świadczy wierność,
z jaką

potrafi

nie zważając

dawać
na

świadectwo
pochlebstwa,

prawdzie,
pogróżki,

niezrozumienie i szantaże…


Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się
znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod
prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych
haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia
człowiekowi wymagania.



Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy
słowem i językiem, ale czynem i prawdą.



Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od
was nie wymagali.

Z KLASĄ W INTERNECIE
W ramach współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, w piątek 15 listopada
Gminną Bibliotekę Publiczną w Szczytnikach odwiedziła Pani
Zofia Staniszewska. Spotkanie odbyło się w zakresie cyklu
edukacyjnego
„Zabawy
literackie”
realizowanego
w placówkach województwa wielkopolskiego, adresowanego
do dzieci i młodszej młodzieży. Spotkanie miało na celu
uświadomienie dzieciom wpływu internetu na emocje
użytkowników, ugruntowanie dobrych nawyków korzystania
z Internetu, telefonów i mediów. Doświadczona animatorka
i popularyzatorka książek i czytelnictwa Pani Zofia
Staniszewska na podstawie książki swojego autorstwa p.t.
„Dzieci w sieci, czyli dobre maniery w internecie”
przekazała dzieciom jak mieć klasę w internecie. Książka
zgłębia tajniki etykiety w sieci, czyli tzw. netykiety. Zajmuje
się kulturą wpisów na portalach społecznościowych, blogach
oraz użytkowaniem smartfonów i tabletów. Porusza aktualny
temat cyberprzemocy,
hejtowania i bezpieczeństwa
w Internecie. „Dzieci w sieci” były rekomendowane przez
platformę edukacyjną www.sieciaki.pl, czyli Poznaj
bezpieczny internet. Książka ma na celu zapoznanie dzieci
z określonymi zasadami savoir-vivre’u, uświadomienie,
że Internet jest miejscem spotkania ludzi i w związku z tym tu
też obowiązują zasady dobrego zachowania. Spotkanie odbyło
się w Zespole Szkół w Iwanowicach, udział wzięły III klasy
(30 osób), miało charakter warsztatowy angażujący
uczestników. Wykorzystano prezentację z ilustracjami Artura
Nowickiego w Power Poincie. Na zakończenie dzieci
otrzymały medale DAMA i DŻENTELMEN specjalnie
zaprojektowane w tym celu przez wydawnictwo DEBIT,
wycięte i zawieszone na wstążkach. (Małgorzata Majas)

NAUCZANIE JANA PAWŁA II W CYTATACH



Dla

chrześcijanina

sytuacja

nigdy

nie

jest

beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei.

TRAKTAT O ODPOWIEDZIALNOŚCI
Najwyższy akt prawny w państwie - Konstytucja RP
zapewnia nam wiele praw, które stanowią podstawę
koegzystencji społeczeństwa. Uznanie naszych przywilejów
w obliczu prawa jest niezwykle istotne, jednakże w życiu
codziennym czasami zapomina się, że oprócz praw mamy
również obowiązki. A skoro obowiązki, to oczywiście także
przyjęcie odpowiedzialności za ich wypełnianie.
Odpowiedzialność za rodzinę, za obowiązki zawodowe jest
powszechnie znana, a jeśli jej brakuje, to od razu można to
zauważyć.
Natomiast trudniej jest zdefiniować nasze
obowiązki wobec Ojczyzny czy wobec konkretnej osoby,
z którą jesteśmy związani wspólną sprawą. Każdy, kto ceni
swoją Ojczyznę – z pewnością pamięta o jej historii,
o narodowych bohaterach, o świętach narodowych; stara się
brać udział w patriotycznych uroczystościach. Szanuje symbole
narodowe, uczestniczy w wyborach państwowych, angażuje
się czynnie w życiu społecznym. Jednak, aby Polska optymalnie
rozwijała się – trzeba do tego dodać jeszcze uczciwą pracę czy
naukę
oraz
kierowanie
się
dobrem
Ojczyzny.
Odpowiedzialność za drugą osobę wynika z zakresu wspólnie
podejmowanych spraw i własnych kompetencji. Nie można
wziąć odpowiedzialności za wszystkich, gdyż to przekracza
granice naszych ludzkich możliwości. Z odpowiedzialnością
wiąże się dobra informacja, do której druga osoba ma prawo;
a także adekwatna komunikacja. Karygodne jest zwodzenie
kogoś dla własnej wygody czy prywatnego interesu – to nie
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tylko brak odpowiedzialności, ale świadome wprowadzanie
drugiej osoby w błąd i życiową pułapkę, czyli zwyczajne
oszustwo. Człowiek odpowiedzialny zawsze szuka prawdy
i wskazuje na nią, starając się znaleźć dobre rozwiązania,
korzystne dla każdego. Poszukiwanie prawdy jest nie lada
wyczynem i wymaga dużej odwagi; a często również
przeciwstawienia się stereotypom uznanym przez większość
za fakt, co w konsekwencji może spowodować narażenie się
nawet całej grupie osób z powodu naszego odmiennego
sposobu myślenia. Żadne kłamstwo, żadne udawanie nigdy
jednak nie popłaca, ponieważ można się wtedy całkowicie
pogubić w relacjonowanych wyjaśnieniach i w efekcie stracić
swój autorytet. Zawsze odpowiadamy za inną osobę
w zakresie spraw, które razem wykonujemy czy wspólnie
ustaliliśmy. A jeśli ktoś tego nie rozumie, nie dotrzymuje
danego słowa – to niewątpliwie nie zasługuje na zaufanie.

Aleksandra Bryś - Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu (opiekun – Pani Aneta Nowak)

Każdy z nas chciałby współpracować z osobą odpowiedzialną,
która nie tylko troszczy się o swoje sprawy. I dlatego warto
podjąć odpowiedzialność za to, co robimy i za drugiego
człowieka. Jakaż to ogromna satysfakcja w szkole obserwować
wzrastanie uczniów, ich rozwoju osobistego; podobnie jest
w życiu dorosłych. Ciągle każdy się czegoś uczy i wspaniale,
gdy ktoś nam w tym pomaga, będąc naszym towarzyszem na
drodze zawodowej czy w życiu prywatnym; pomimo
nieuniknionych ludzkich błędów – podaje nam rękę i inspiruje
do dalszego rozwoju.

Amelia Barczyńska - Zespół Szkół w Radliczycach (opiekun Pani Grażyna Olejnik)

Nie obawiajmy się wziąć odpowiedzialności za to, co należy do
naszych kompetencji i za innych, którzy z nami podejmują
wspólne działania i liczą na nas. Na pewno warto, ponieważ
człowiek odpowiedzialny uznawany jest za człowieka
mądrego, godnego zaufania i szacunku – i w to chyba nikt nie
wątpi. (Honorata Szymańska)

Wiktoria Michalska - Zespół Szkół w Iwanowicach (opiekun Pan Jaromir Sowa)

OŚWIATA
WYNIKI KONKURSÓW OGŁOSZONYCH PRZEZ
WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI Z OKAZJI 80.
ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
I POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA
PODZIEMNEGO ORAZ 40. ROCZNICY
I PIELGRZYMKI JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY
LISTA LAUREATÓW ETAPU GMINNEGO
Gminny Konkurs Plastyczny dla Przedszkolaków Portret
Papieża Jana Pawła II
Nadia Banach - Zespół Szkół w Iwanowicach (opiekun – Pani
Joanna Łaska)

Amelia Drewniak - Zespół Szkół w Stawie (opiekun - Pani
Agnieszka Rogozińska)
Stanisław Rykowski - Zespół Szkół w Szczytnikach (opiekun Pani Mariola Małecka)
Gminny Konkurs Plastyczny dla uczniów klas I-III Jan Paweł II
w Ojczyźnie
Natalia Grabowska - Zespół Szkół w Iwanowicach (opiekun Pani Justyna Łakomy)
Filip Markowski - Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu (opiekun - Pani Małgorzata Gajewska)

Rozalia Miongowska - Zespół Szkół w Stawie (opiekun - Pani
Kinga Kurczyńska)
Jakub Nijak - Zespół Szkół w Szczytnikach (opiekun – Pani
Grażyna Militowska)
Gminny Konkurs Plastyczny dla uczniów klas IV-VI
Jan Paweł II orędownikiem pokoju

Milena Nieborak - Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu (opiekun – Pani Agnieszka Szczęsna)
Małgorzata Lazarek - Zespół Szkół w Radliczycach (opiekun –
Pan Rafał Paczkowski)
Weronika Raczak - Zespół Szkół w Stawie (opiekun – Pani
Marlena Krzesińska)
Anna Kubicka - Zespół Szkół w Szczytnikach (opiekun – Pan
Jaromir Sowa)
Gminny Konkurs Plastyczny dla uczniów klas VII-VIII
Bohaterska obrona naszej Ojczyzny
Natalia Sobkowiak - Zespół Szkół w Iwanowicach (opiekun –
Pan Jaromir Sowa)
Natalia Drewniak - Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu (opiekun – Pan Krzysztof Pietrzykowski)
Jakub Krzesiński - Zespół Szkół w Stawie (opiekun – Pan Rafał
Paczkowski)
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Marta Nijak - Zespół Szkół w Szczytnikach (opiekun – Pan
Jaromir Sowa)
GRATULUJEMY!
/opracowała: Honorata Szymańska/

GMINNY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Gminny Dzień Edukacji Narodowej
W dniu 16 listopada br. został zorganizowany wyjazd na
musical „Aida” do Teatru Roma w Warszawie z okazji
Gminnego Dnia Edukacji Narodowej. W imprezie wyjazdowej
uczestniczyli emeryci, grono pedagogiczne i pracownicy
gminnych Zespołów Szkół, a także kierownik referatu UG Pani
Grażyna Kuchnicka. Koordynatorem wyjazdu była Pani
Dyrektor Zespołu Szkół w Szczytnikach Jolanta Leszka.
Bardzo dziękujemy! (Honorata Szymańska)

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI
NARODOWEJ
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam serdeczne
podziękowania - Dyrektorom i Nauczycielom pracującym
w Zespołach Szkół Gminy Szczytniki – za trud nauczania
młodego pokolenia, za przekazywanie wartości i miłości do
Ojczyzny oraz pasji do zdobywania wiedzy i rozwijania
zainteresowań.
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PROGRAM CENTRUM EDUKACJI
OBYWATELSKIEJ „MŁODZI GŁOSUJĄ”
&2 p.2 Regulaminu Programu ,, Młodzi Głosują’’ Cele programu
wypełniane są poprzez dostarczenie młodym ludziom informacji na
temat procedur państwa demokratycznego i znaczenia wyborów oraz
zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej
i udział w młodzieżowych wyborach; &2. p.3 Program edukacyjny
,,Młodzi głosują’’ jest prowadzony wg następujących zasad:
a. Przestrzeganie neutralności politycznej we wszelkich działaniach.
Młodzi głosują to akcja edukacyjna i obywatelska, zachęcająca
wyłącznie do udziału w wyborach. b. Zakaz prowadzenia agitacji
wyborczej (zgodnie z art. 108 § 2 Kodeksu Wyborczego Dz.U. 2011
nr 21 poz. 112 Zabroniona jest agitacja wyborcza na terenie szkół
wobec uczniów. Art. 108 § 3 Kodeksu wskazuje, że za agitację
wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu
edukacji obywatelskiej polegających na upowszechnianiu wśród
uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu
wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz
zasadach organizacji wyborów’’.

Bardzo dziękuję także Pracownikom obsługi, administracji
i służby zdrowia, Pedagogom, Rodzicom oraz tym wszystkim,
którzy współpracują z Zespołami Szkół dla dobra dzieci
i młodzieży.
Wyrazy podziękowania przekazuję również szanownym
Emerytom i Rencistom za dzielenie się swoimi zawodowymi
doświadczeniami i trwały ślad pozostawiony na kartach
historii naszej gminnej edukacji.
W dniu tak wspaniałego święta życzę Wszystkim dużo
zdrowia, wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanych
obowiązków, a także szacunku i uznania ze strony otoczenia.
W tym roku, w którym przypada 80. rocznica wybuchu
II wojny światowej i powstania Polskiego Państwa
Podziemnego oraz 40. rocznica I pielgrzymki Jana Pawła II
do Ojczyzny - w sposób szczególny wypełniajmy słowa
Papieża Polaka: „Wy macie przenieść ku przyszłości to całe
olbrzymie doświadczenie dziejów, któremu na imię Polska. (…)
Tego trudu się nie lękajcie. Lękajcie się tylko lekkomyślności
i małoduszności. Z tego trudnego doświadczenia, które nosi
nazwę Polska, można wydobyć lepszą przyszłość, ale tylko pod
warunkiem uczciwości, wiary, wolności ducha i siły
przekonań”.
Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht z Sekretarzem
Dariuszem Wawrzyniakiem, Przewodniczącym Rady Gminy
Bogdanem Augustyniakiem i Radnymi Gminy Szczytniki

Do programu Centrum Edukacji Obywatelskiej ,,Młodzi
Głosują’’- Wybory parlamentarne przystąpiła grupa
uczniów
klasy VIII Zespołu Szkół w Iwanowicach.
Uczniowie zaangażowani w realizację programu mieli okazję
zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania
Parlamentu,
procedur demokratycznych obowiązujących podczas wyborów,
czy poznania znaczenia wyborów. Uczniowie samodzielnie
przygotowali młodzieżowe wybory, min. zasady prowadzenia
szkolnych wyborów, upowszechnienie informacji o projekcie
wśród uczniów i uczennic, promocja szkolnych wyborów,
przygotowanie list wyborców, kart do głosowania oraz lokalu
wyborczego,
przeliczenie głosów, spisanie protokołu
i ogłoszenie wyników – w szkole oraz na platformie CEO.
Wszystkie realizowane zadania poprzedzone były działaniami
edukacyjnymi. Zadania, jakie uczniowie realizowali były dla
nich swoistą lekcją demokracji. Warto
wspomnieć,
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iż uczniowie Zespołu Szkół brali również udział w ,,Młodzi
Głosują’’- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019.
(Wioletta Mikołajczyk, Wioletta Michalska)

WIZYTA W SIEDZIBIE SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
W dniu 10 października 2019 r. uczniowie najstarszych klas
Zespołu Szkół w Iwanowicach i Zespołu Szkół w Szczytnikach
pod opieką nauczycieli: Jolanty Leszki, Wioletty Mikołajczyk,
Wioletty Michalskiej, Stanisława Olendra oraz Tomasza
Wielowskiego odwiedzili Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego, uczestnicząc w projekcie ,,Społeczeństwo
Obywatelskie”. Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość
poznania historii Samorządu. Zostali również zapoznani
z zasadami
funkcjonowania
Samorządu,
budżetu
województwa, zagadnieniami dotyczącymi pracy Radnych
Sejmiku oraz Zarządu Województwa. Spotkanie przygotowane
przez pracowników urzędu, uczniom bardzo się podobało, tym
bardziej, iż mieli możliwość zajęcia miejsc w sali posiedzeń
i wcielenia się w rolę radnych. ,,Projekt „Społeczeństwo
Obywatelskie” został stworzony z myślą o młodzieży w postaci
zajęć dopełniających wykłady z Wiedzy o Społeczeństwie oraz
dla osób dorosłych jako żywa lekcja wiedzy na temat
funkcjonowania samorządu terytorialnego. Wycieczka do
siedziby Samorządu Województwa Wielkopolskiego to także
zwiedzanie 11- piętrowego biurowca, który został oddany do
użytku 1 lipca 2015 roku. (Wioletta Mikołajczyk)

OGÓLNOPOLSKA AKCJA NA RZECZ OSÓB
Z DYSTROFIĄ MIĘŚNIOWĄ
W tym roku szkolnym uczniowie Zespołu Szkół w Szczytnikach
przystąpili do udziału w I Ogólnopolskiej akcji Tulipany mocy
na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową Duchenne’a, której
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organizatorem jest Stowarzyszenie „Pro Salute”. Głównym
celem akcji jest edukacja społeczeństwa na temat dystrofii
mięśniowej Duchenne’a (DMD), a także zwrócenie uwagi
i uwrażliwienie społeczeństwa na to, że żyją wśród nas osoby
z dystrofią mięśniową oraz wsparcie dzieci z DMD i pokazanie
im, że nie są osamotnione w swojej chorobie, że jest ogrom
ludzi o wielkich sercach, którzy są z nimi, wierzą w nich i chcą
im pomóc w walce z chorobą. Światowy Dzień Świadomości
Dystrofii Mięśniowej, w skrócie DMD (Duchenne Awareness
Day) obchodzony jest 7 września. Symbolem dystrofii

mięśniowej jest czerwony balon, a dla akcji, oprócz
czerwonych balonów, wybrano czerwone tulipany, ponieważ
tulipan
to
kwiat wyrażający pozytywne uczucia,
symbolizujący sympatię i ciepło emocjonalne, doskonałą
miłość. 23 października 2019 r. obie grupy przedszkolaków –
maluchy oraz starszaki z przedszkola „Tęcza” w Szczytnikach
zasadziły czerwone tulipany w ogrodzie przedszkolnym.
Swojego tulipana zasadziła również Pani Dyrektor Jolanta
Leszka, zaproszeni goście oraz wszyscy nauczyciele
i pracownicy przedszkola. Wypuszczono także czerwone
balony do nieba. Dzieci uczestniczyły w pogadance na temat
choroby, której głównym celem było uwrażliwienie ich na to,
że żyją wśród nas osoby chore oraz wzbudzenie tolerancji
i opiekuńczości wobec nich. Akcja „Tulipany mocy” trwać
będzie cały rok szkolny. (…) Dystrofii mięśniowej Duchenne’a
nie da się wyleczyć, ale możliwe jest opóźnienie postępu
choroby i dzięki temu poprawa jakości życia chorego.
Im szybciej choroba zostanie wykryta, tym większa szansa na
opóźnienie objawów. Dziecko powinno być pod stałą opieką
lekarzy (pediatra, genetyk, neurolog, ortopeda, psycholog)
i rehabilitantów. (Anna Olender)
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MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY
„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”
We wrześniu 2019 r. Przedszkole w Stawie – grupa ,,Smerfy”
– 6 latki przystąpiło do realizacji Międzynarodowego Projektu
Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”, którego celem było
kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwienie na piękno,
folklor i tradycje Polski. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny
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jak i dorosłych. Szczególnie jest nam miło, gdyż nasze starania
zostały docenione. W listopadzie tego roku Prezydent RP
Andrzej Duda przysłał podziękowania za włożony trud i chęć
udziału w projekcie. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wziąć
w nim udział i kontynuować naszą przygodę również i w tym
roku przedszkolnym 2019/2020. (Agnieszka Rogozińska)

AKCJA MEN „SZKOŁA PAMIĘTA”
W GMINNYCH SZKOŁACH
„Piękna Nasza Polska Cała" objęty był honorowym
patronatem przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz między innymi przez Centrum Edukacyjne
Bliżej Przedszkola i Wydawnictwo Edukacyjne MAC. Projekt
„Piękna Nasza Polska Cała” był odpowiedzią na wyjątkowe
święto Polaków - 100 rocznicę odzyskania niepodległości.
Wspólnie zrealizowaliśmy 12 zadań z listy propozycji. Przy
realizacji wybranych zadań pomagali nam także rodzice.
Dzieci pod okiem wychowawczyni wykonały następujące
zadania: nauczyły się i zaśpiewały Hymn Polski – Mazurka
Dąbrowskiego, „Piękna nasza Polska cała” – zorganizowały
kącik o tematyce patriotycznej, uczestniczyły w apelu z okazji
11 listopada – Narodowe Śpiewanie Hymnu o godzinie 11:11 (nauka piosenek i wierszy o tematyce patriotycznej, wykonanie
dowolnego tańca ludowego) - przygotowanie, pomoc,
współudział (w zależności od grupy wiekowej), „Napisz
kartkę Bohaterom” – wysłały kartkę Bohaterom, zabawa
ludowa – zapoznały się wybraną zabawą ludową, „Według
przepisu Babci lub Dziadka” – dzieci ukisiły ogórki według
przepisu swoich babć,
„Dzień Mody Patriotycznej” –
,,Smerfy” uczciły przychodząc do przedszkola ubrane
w strojach biało – czerwonych, „Szlakiem historii” –
zorganizowaliśmy wycieczkę, której celem było poznanie
zabytków kultury regionalnej, dorobku historycznego, kultury,
architektury i tradycji, „Kocham cię, Polsko” – turniej wiedzy
patriotycznej, zorganizowanie Tygodnia Legend i Baśni
Polskich, projekcja filmowa „W starym kinie” – projekcje
dawnych dobranocek, „Ziemia – zielona wyspa”– ,,Smerfy”
założyły ogródek , zasadziły drzewa. Projekt był doskonałą
okazją do uczczenia 100 - rocznicy odzyskania niepodległości,
ale również niezwykłym doświadczeniem zarówno dla dzieci

Zespół Szkół w Iwanowicach, podobnie jak Zespół Szkół im.
Jana Pawła II w Marchwaczu i inne gminne szkoły - włączył
się do akcji zainicjowanej przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej pod hasłem „Szkoła pamięta”, realizując szereg
działań upamiętniających ważne postaci i wydarzenia związane
z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicą
wybuchu Powstania Warszawskiego. Celem akcji było
pielęgnowanie pamięci o bohaterach i wydarzeniach.
Społeczność Zespołu Szkół w Iwanowicach w dniach 24-25
października zrealizowała w ramach w/w akcji następujące
działania:
1.

2.

3.

Uporządkowano grób Nieznanego Żołnierza i grób
Kalety- żołnierza bezimiennego
na parafialnym
cmentarzu oraz zapalono znicze.
Zapalono znicze w miejscach związanych z ważnymi
wydarzeniami historii lokalnej- pomnik Poległych
i Pomordowanych 1939 - 1945 znajdujący się
w iwanowickim parku, obelisk Patrona Szkoły
Podstawowej Księdza Augustyna Kordeckiego,
obrońcy wiary, postaci zasłużonej dla Kościoła
i narodu polskiego.
Zapalono znicze na grobach osób zasłużonych
i cenionych w lokalnej społeczności –księży
pracujących w parafii pod wezwaniem św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Iwanowicach, nauczycieli Szkoły
Podstawowej im. Księdza Augustyna Kordeckiego
w Iwanowicach, Krzysztofa Majasa- społecznika,
bohatera biogramu zasłużonych Wielkopolan,
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Radosława Szyszkiewicza- żołnierza Polskich Sił
Zbrojnych poległego w Afganistanie.
4. Odwiedzono lokalne miejsca pamięci zgłębiając ich
historię:
a) Kościół Parafialny- pamiątkowy memoriał ku pamięci
Iwanowiczan, którzy zostali zamordowani w latach
hitlerowskiego terroru II wojny światowej. Wśród
nich jest dwóch Proboszczów parafii / Ks. Kazubiński
i Ks. Pawłowski /. W memoriale została umieszczona
ziemia z krematorium Obozu Koncentracyjnego
w Dachau, gdzie zginął i został spalony Ksiądz
Proboszcz Kazubiński;
b) Kościół Parafialny - pamiątkowy memoriał w 100.
rocznicę Odzyskania Niepodległości;
c) Izbę Pamięci Iwanowiczan znajdująca się w budynku
OSP w Iwanowicach.
5. Zorganizowano wystawę upamiętniającą
postać
żołnierza- Radosława Szyszkiewicza poległego
na misji w Afganistanie.
Realizując wyżej wymienione działania: rozwijano u uczniów
postawę patriotyczną i obywatelską, kształtowano szacunek dla
Ojczyzny, kształtowano więzi z regionem i Ojczyzną, uczono
poszanowania dla dziedzictwa kulturowego, rozwijano
aktywny udział w życiu społeczności szkolnej, lokalnej
i państwowej, umożliwiano
kreatywne
uczestnictwo
w pielęgnowaniu tradycji, kształtowano tożsamość narodową.
(Wioletta Michalska)
W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu
przeprowadzono następujące działania: uczniowie szkoły
wzięli udział w akcji sprzątania Mogiły pomordowanych
mieszkańców
Marchwacza;
przedstawiciele
uczniów
i nauczycieli zapalili znicze na Mogile; na zajęciach
z wychowawcami omówiono kwestie związane z miejscami
pamięci narodowej (ich historią) zlokalizowanymi w „Małej
Ojczyźnie”; coroczne włączanie się w organizację gminnych
obchodów patriotycznych; spektakl w wykonaniu uczniów
związany z tematyką II wojny światowej i powstaniem
Polskiego Państwa Podziemnego oraz pielgrzymowaniem Jana
Pawła II do Ojczyzny. (Krzysztof Pietrzykowski)

OGŁOSZENIA
Rada Rodziców Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu
zaprasza na bal w dniu 8 lutego 2020 r., który odbędzie się
w restauracji „Gościnna” w Stawie od godz. 20.00. Koszt to 210 zł
od pary (cena obejmuje bogate menu i oprawę muzyczną).
ZAPRASZAMY do świetnej zabawy! Przewodnicząca Rady
Rodziców Beata Kuświk, tel. kontaktowy 505 627 089
---------------------------------------------------------------------------USŁUGI ELEKTRYCZNE Przemysław Rodziak, Krowica
Zawodnia 35c, tel. 721 160 568
---------------------------------------------------------------------------Salon Kosmetyki Samochodowej

RODZINNYCH ŚWIĄT

Pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej, polerowanie,
woskowanie, pranie dywanów, pranie mebli tapicerowanych.
Kuczewola 59A, tel. 669 814 212
---------------------------------------------------------------------------DM-Car
Kompleksowa naprawa samochodów powypadkowych, naprawy
bieżące, spawanie tworzyw sztucznych, skup i sprzedaż aut.
Damian Domagała, Krowica Pusta 21, tel. 785 967 699
---------------------------------------------------------------------------Biuro Rachunkowe Honorata i Piotr Waliś
Doradztwo Gospodarcze, Consulting, Kredyty, Leasingi,
Pośrednictwo Finansowe. Dojazd do klienta. Kompleksowa
i profesjonalna obsługa podmiotów gospodarczych, rolników
i osób fizycznych. Chełmce 43A, 62-860 Opatówek, Tel.:
516174904, e-mail: biuro.walis@wp.pl
Zadzwoń i umów się na spotkanie!
Potrzebujesz strony internetowej?
Zadzwoń: 724 959 262.
Wykonuję strony i sklepy internetowe (od 200 zł), strony na
Facebooku (od50 zł), bieżącą aktualizację stron. NET-PAT Patryk
Wojtczak, Szczytniki 10G, patryk@net-pat.pl
---------------------------------------------------------------------------Zapraszam do Zakładu Mechaniki Pojazdowej i Serwisu Opon
SPEED-MECH. Oferuję usługi w zakresie napraw głównych
i bieżących, diagnostyki komputerowej, serwis opon, wymiany
filtrów, oleju i płynów, napraw układu napędowego,
hamulcowego,
kierowniczego,
wydechowego,
wymiana
rozrządów, elektryka, rozruszniki, alternatory, przygotowanie
pojazdów do przeglądów rejestracyjnych oraz sprzedaży, pranie
tapicerek samochodowych. Cezary Krążyński, Główczyn 31, Tel.
723152206
---------------------------------------------------------------------------Warsztat samochodowy. Naprawy bieżące, serwis klimatyzacji,
serwis opon, wymiana oleju, filtrów i płynów, diagnostyka
komputerowa, kosmetyka samochodowa, wynajem autolawety,
lawety- transport. Ponadto: Limuzyna do ślubu: czarny PEUGEOT
508–atrakcyjny wizualnie, komfortowy, bogato wyposażony,
bezpośredni import i sprzedaż samochodów z Belgii, Holandii,
Niemiec i Danii, przygotowanie aut do rejestracji, usługi
transportowe, pomoc drogowa. Kontakt: Krzysztof Wietrzyk
Pieńki 18 (k/Radliczyc) tel. 604383 466 62-865 Szczytniki
---------------------------------------------------------------------------Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów BARTEX zaprasza!
Wykonujemy przeglądy rejestracyjne pojazdów wszystkich
rodzajów oraz badania dodatkowe – do każdego przeglądu niespodzianka. Zapraszamy do skorzystania z nowo otwartej
myjni samoobsługowej, dwustanowiskowej – dla każdego typu
samochodów. Stacja czynna: pn-pt 8:00-18:00, sobota 8:00-14:00.
Myjnia: czynna całą dobę. KROWICA ZAWODNIA 59,
tel. 62 597 11 20 (naprzeciwko szkoły w Marchwaczu)
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---------------------------------------------------------------------------Ośrodek Szkolenia Kierowców B&K Błaszczyk Krzysztof, 62-862
Iwanowice zaprasza na kurs prawa jazdy kat. B. Oferujemy:
wysoką zdawalność, miłą i bezstresową atmosferę, komplet
materiałów dydaktycznych -gratis! Promocyjne ceny. Szczegóły
pod numerem tel. 509057378 lub 62/76 26 623
---------------------------------------------------------------------------Barmańska Obsługa Imprez Koszal-bary
Zapewniamy cały niezbędny sprzęt barmański, mobilne bary,
szkło, zamrażarki, lodówki itd. Przygotowanie i obsługa słodkich
stołów, Obsługa Fontann Czekoladowych. Działamy w naszym
regionie od 2012 r. Kontakt: Szymon Koszal, Facebook: KoszalBARY, tel. 518768552
----------------------------------------------------------------------------
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Przeróbki odzieży: skracanie, zwężanie, poszerzanie, wszywanie
zamków Tel. 782 659 195
---------------------------------------------------------------------------SALON FRYZJERSKO – KOSMETYCZNY SOLARIUM
,,TATIANA”, OPATÓWEK UL.KALISKA 3
TEL. 664 – 304 – 005 , CZYNNY WTOREK – PIĄTEK 9 – 17,
SOBOTA 8 – 15
Oferuje usługi z zakresu fryzjerstwa damskiego i męskiego, jak
również usługi kosmetyczne: hennę i regulację brwi oraz rzęs,
paznokcie hybrydowe, paznokcie akrylowe, paznokcie żelowe,
manicure, pedicure, peeling dłoni połączony z okładem
parafinowym, makijaż dzienny i wieczorowy, maseczki na twarz,
oczyszczanie twarzy – mikrodermabrazję i kwasy oraz solarium
z bezpiecznymi lampami i nową europejską normą opalania 0,3.

WYKAZ
FIRM
POSIADAJĄCYCH
ZEZWOLENIE
W ZAKRESIE
OPRÓŻNIANIA
ZBIORNIKÓW
BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI
CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY SZCZYTNIKI

---------------------------------------------------------------------------AUTOLAWETYKALISZ.PL

1. Dec Mirosław Usługi Asenizacyjne,

Wynajem: autolawet,
tel. 512 349 420

Tymianek 21, 62-840 Koźminek, tel. kom. 501188 877, tel. (062)
763-78-78;
2. Przedsiębiorstwo
w Kaliszu,

Usług Komunalnych

Spółka Akcyjna

lawet,

busa

9-

cio

osobowego,

---------------------------------------------------------------------------GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SCH” SZCZYTNIKI

ul. Zakopiańska 12,62-800 Kalisz; tel. (062) 762 37 01, tel. kom.
602382338;

zaprasza do swoich sklepów na zakupy artykułów spożywczych
i chemii gospodarstwa domowego.
Oferujemy duży wybór
i promocyjne ceny. Zapraszamy również do magazynu Artykułów
Masowych w Radliczycach (tel. 62 76 26 813) po opał, nawozy,
pasze i materiały budowlane. Workujemy ekogroszek, transport
gratis, sprzedaż ratalna.

4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach,

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

ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz, tel. (062) 767 99 24;
3. Firma Usługowo-Handlowa „JARTEX” Szczepan Jarantowski,

Plac Niepodległości 13B,98-235 Błaszki, tel. (043)829-22-41,
5. PUH Mag – Trans Magdalena Karpisiewicz, Warszew8,

HEBEL USŁUGI STOLARSKIE Chojno 17a Grzegorz
Leszczyński tel. 603 629 744 TERMINOWO I SOLIDNIE!

62 860 Opatówek,
Tel. 606 254 418, 570 526 023 /UG/
---------------------------------------------------------------------------FIRMA MAG – TRANS KARPISIEWICZ
Oferuje usługi - TRANSPORTOWE: busy, wywrotki, ciągniki
siodłowe, niskopodwozie; KOPARKO – ŁADOWARKĄ;
KOMPLEKSOWE USŁUGI PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM:
przycinanie drzew – sady, lasy + wywóz, usługa rębakiem;
naprawa i czyszczenie rynien, montaż reklam, czyszczenie
i malowanie elewacji; SPRZĄTANIE placów budowy,
porządkowanie terenu po prowadzonych pracach budowlanych,
wywóz gruzu i odpadów komunalnych, nawożenie ziemi;
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
między innymi
z terenu gminy Szczytniki. Promocyjne ceny.
WYWÓZ
OBORNIKA
SAMOCHODEM
TYPU
GONDOLA.
NR TELEFONU 606 – 254 – 418, 570 – 526 – 023

Sołtys i Rada Sołecka składają serdecznie podziękowania
dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu
za wykonane prace porządkowe na Mogile pomordowanych
mieszkańców. Wzorem lat ubiegłych przed zbliżającym się
Świętem Zmarłych uczniowie znaleźli czas i zaangażowali się
w prace społeczne. Na wyróżnienie zasługują: Franek Szarzała,
Oliwia Litwa, Nadia Barczewska, Julka Szarzała, Weronika
Mikołajczyk, Natalia Drewniak, Maksymilian Szarzała,
Łukasz Pastok, Jakub Kasprzak, Maksymilian Barczewski.
Dla mieszkańców Marchwacza praca uczniów to duża pomoc,
a zarazem pewność, że tragiczne wydarzenia ze stycznia 1945
roku nie zostały zapomniane i nadal są w pamięci młodych ludzi.
Dziękujemy! Sołtys Janina Kwaśniewska i Rada Sołecka
Marchwacza

---------------------------------------------------------------------------USŁUGI KRAWIECKIE z możliwością dojazdu do klienta.
Szycie miarowe odzieży damskiej: suknie wizytowe, kostiumy,
żakiety , spódnice;
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W BIEŻĄCYM WYDANIU GAZETKI GM INNEJ
MOŻNA PRZECZYTAĆ O NASTĘPU JĄCYCH
SPRAWACH I WYDARZENI ACH:
SPRAWY GMINNE str. 1
Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia
Podziękowanie za udział w wyborach parlamentarnych
Kalendarium Wójta
Forum pytań do Wójta
Podziękowanie dla Pani Dyrektor szkoły w Marchwaczu
Sesje Rady Gminy Szczytniki
Wyniki wyborów parlamentarnych w Gminie Szczytniki
Gratulacje dla Pani Minister Marleny Maląg
Rewitalizacja centrum miejscowości Staw wraz
z oświetleniem
Świetlica wiejska w Stawie
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tymieńcu
Zakończona budowa Otwartej Strefy Aktywności
w Radliczycach
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w obrębie geodezyjnym Iwanowice
Umowa na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa
ciągu dróg gminnych”
Projekt „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów
szkół w Gminie Szczytniki”
WYDARZENIA str. 10
Jubileusz stulecia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska”
Festiwal Gminnych Orkiestr Dętych w Szczytnikach
Orkiestra Dęta OSP Iwanowice w Sanktuarium Matki
Bożej Fatimskiej w Zakopanem
Nagroda dla „Turków” z Iwanowic
Gminne obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny
światowej i powstania Polskiego Państwa Podziemnego
oraz 40. rocznicy I pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny
Wystąpienie Wójta z okazji 80. rocznicy wybuchu
II wojny światowej i powstania Polskiego Państwa
Podziemnego oraz 40. rocznicy I pielgrzymki Jana Pawła
II do Ojczyzny
Pismo od Pani Minister Marleny Maląg
Skauci ze Szczytnik na papieskim szlaku
Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości
Słowo Wójta z okazji Święta Niepodległości
Zawierzenie i dar dla św. Józefa Kaliskiego
KULTURA str. 20
Kącik czytelniczy
Z klasą w Internecie
Nauczanie Jana Pawła II w cytatach
Traktat o odpowiedzialności
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OŚWIATA str. 22
Wyniki konkursów ogłoszonych przez Wójta Gminy
Szczytniki z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny
światowej i powstania Polskiego Państwa Podziemnego
oraz 40. rocznicy I pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny
Gminny Dzień Edukacji Narodowej
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Program Centrum Edukacji Obywatelskiej ,,Młodzi
Głosują’’
Wizyta w siedzibie Samorządu Województwa
Wielkopolskiego
Ogólnopolska akcja na rzecz osób z dystrofią mięśniową
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza
Polska Cała”
Akcja MEN „Szkoła pamięta” w gminnych szkołach
OGŁOSZENIA str. 26

INFORMACJE NA GMINNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ
PRZYJMOWANE SĄ PRZEZ SEKRETARIAT
URZĘDU GMINY W SZCZYTNIKACH

REDAKCJA
Opracowanie i redagowanie „Wiadomości Szczytnickich”:
Honorata Szymańska – edytowanie, Krzysztof Pietrzykowski skład graficzny, Grażyna Kuchnicka – ds. kontaktów i promocji
gminy. Honorowy Patronat: Wójt Gminy Szczytniki Marek
Albrecht.
Informator ten powstaje dzięki zaangażowaniu Dyrektorów
i Nauczycieli
placówek oświatowych oraz Pracowników
i Mieszkańców 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 RODZINNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!
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