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BUDŻET GMINY SZCZYTNIKI
NA ROK 2020 UCHWALONY

i Przyjaciołom Gminy Szczytniki smacznego tradycyjnego śniadania, wielu radosnych chwil Budżet proinwestycyjny,
w gronie rodzinnym, wytchnienia od codziennych trosk oraz wiary, iż nieprzemijająca
Prawda zawsze zwycięża - rozkwitając niczym pąki różnobarwnych kwiatów mieniących się
wśród zieleni w blasku wiosennego słońca i ubogacając naszą piękną Ojczystą Ziemię
Wójt Marek Albrecht wraz z Sekretarzem Dariuszem Wawrzyniakiem,
Przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Augustyniakiem i Radnymi Gminy Szczytniki

pod znakiem
nadwyżki i zmniejszający stan zadłużenia,
uchwalony został przez Radę Gminy
Szczytniki w dniu 30 stycznia 2020 r.
Planowany budżet nadal utrzymuje wysokie
zaangażowanie inwestycyjne z naciskiem
na
zadania
drogowe,
jako
jedne
z priorytetowych. Przed Gminą kolejne
ważne wyzwania!
Czytaj s. 6

PATRIOTYCZNE OBCHODY
75. ROCZNICY POMORDOWANIA
MIESZKAŃCÓW MARCHWACZA
75 lat po tragedii pamięć o bestialsko
zamordowanych mieszkańcach Marchwacza
jest wciąż żywa. W styczniu uczczono
poległych
kolejnymi
uroczystościami
rocznicowymi.
Dla upamiętnienia tych
wydarzeń spod kaliskiego Teatru na XXI
patriotyczny bieg, który od roku 2000
odbywa
się
z
inicjatywy
Piotra
Maciejewskiego,
wyruszyli
biegacze
i przyjaciele
Kaliskiego
Towarzystwa
Sportowego „Supermaraton”, a do nich
dołączyli również cykliści.
Czytaj s. 19

GMINNA PUBLIKACJA PATRIOTYCZNA
Szanowni Państwo! Bohaterstwo osób walczących o wolność Polski oraz tych, którzy zginęli
śmiercią męczeńską za Ojczyznę zasługuje na upamiętnienie. W związku z tym ponownie
prosimy o przesyłanie do dnia 30 kwietnia br. na adres mailowy gazetkagminna@gmail.com
materiałów (tj. biografia, zdjęcie i zasługi bohatera) do gminnej publikacji patriotycznej
„Bohaterowie Gminy Szczytniki w walce o wolność Polski”, aby uczcić pamięć wszystkich
bohaterów, zarówno znanych jak i dotąd nieznanych - związanych z Gminą Szczytniki.
Honorowy Patronat nad akcją objął: Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht. Publikacja
powstanie również we współpracy z Przewodniczącym Rady Gminy Szczytniki Bogdanem
Augustyniakiem. Dziękujemy! Redakcja „Wiadomości Szczytnickich”

`

WARZYWNIAK BIESIADNY
W GMINIE SZCZYTNIKI
Kolejna impreza integrująca środowiska
gminne odbyła się tym razem w OSP
w Główczynie. W atmosferze tradycyjnej
polskiej biesiady podziękowano wszystkim,
którzy przyczynili się do wzorowej
organizacji tegorocznych dożynek.
Czytaj s. 18
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SPRAWY GMINNE
APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY SZCZYTNIKI W SPRAWIE UDZIAŁU W WYBORACH PREZYDENCKICH

APEL
DO MIESZKAŃCÓW GMINY SZCZYTNIKI
w sprawie udziału w wyborach prezydenckich
Szanowni Państwo! Zwracam się do Państwa z wielką prośbą o liczny udział w wyborach prezydenckich,
które odbędą się w dniu 10 maja 2020 r.
Dzięki przysługującemu nam prawu wyborczemu możemy realnie wpłynąć na to, kto będzie
reprezentował nasz naród jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na forum kraju i świata w latach 20202025. Od naszego zaangażowania i dobrej decyzji zależeć będą losy naszej Ojczyzny.
Kochajmy Polskę i wypełnijmy ten patriotyczny obowiązek jako naszą powinność wobec przeszłych
i przyszłych pokoleń. PROSZĘ o to i DZIĘKUJĘ!
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht

KALENDARIUM WÓJTA
1. W trakcie realizacji jest zadanie: przebudowa ciągu dróg nr 675703P (Grab – Marchwacz) oraz nr 675535P (Krowica
Zawodnia – Trzęsów) - położono nawierzchnię wyrównawczą, odmulono rowy i wybudowano perony i zatoki, położono
masę ścieralną; koszt 2.860.527,06 zł. Droga dofinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych; ostateczny termin
wykonania wyznaczony został na 30.06.2020 r.
2. Kolejne do wykonania drogi zaplanowane w tym roku to:
1

Lipka - Suliszewice nr 5707

1 150

2

Włodzimierz poszerzenie

650

3

Antonin - Niemiecka Wieś ( Pamiątków)

700

4

Szczytniki nr 5711

5

Sobiesęki Pierwsze

550

6

Główczyn - Brończyn

7

Kuczewola

1 000

8

Tymieniec

350

9

Szczytniki nr 5716

520

1 050
650
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Obecnie jest ogłoszony przetarg na drogę nr 5716 w Szczytnikach, na pozostałe przebudowy zlecone zostało wykonanie
projektów. Na te zadania w budżecie została wyodrębniona kwota 1.400.000 zł.
3. W trakcie realizacji jest zadanie budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Popowie, koszt inwestycji
683.211,80 zł, dofinansowanie w ramach środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO)
w kwocie 420.513,72 zł, termin realizacji: 20.03.2020 r. Do PSZOK mieszkańcy będą mogli przywieźć następujące śmieci:
wielkogabaryty, opony samochodowe w ograniczonej ilości, odpady biodegradowalne, szkło, plastyk, metale, sprzęt
elektroniczny. Rada Gminy ustali w formie Uchwały zakres i czas pracy.
4. W dniu 19.12.2019 r. Rada przyjęła uchwałę podwyższającą stawkę opłaty za śmieci z 11,5 zł do 15 zł miesięcznie
od mieszkańca. Zmiana ceny podyktowana była podwyższeniem kosztów wywozu po przetargu we wrześniu o prawie 31%
i wzrostem stawki za zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Orlim Stawie średnio o 60%. Zmiana wynikała także
ze zmiany przepisów, które obecnie zobowiązują wszystkich mieszkańców do selektywnej zbiórki, dotychczas można była
zdeklarować brak selektywnej zbiórki, a od stycznia jest to obowiązek. Brak segregacji będzie karany naliczeniem
podwyższonej opłaty tj. 30 zł od osoby miesięcznie. W tym zakresie będzie prowadzona stała kontrola przez pracowników
firmy zbierającej odpady. Zmiany ustawowe wymusiły także zmiany rachunków bankowych, prosimy o wpłaty opłat
na wskazany w zawiadomieniach indywidualny rachunek.
Wskaźnik odzysku frakcji segregowanej z odpadów komunalnych wyniósł w grudniu 18,51%, upust jaki otrzymaliśmy
w ostatnim miesiącu to 30 zł na tonie, ilość oddanych odpadów to 82,80 tony. Łącznie w 2019 roku mieszkańcy Gminy
Szczytniki oddali 1.032 t odpadów, a więc w stosunku do roku 2018 nastąpił wzrost o 48 t, w tym odpadów zmieszanych
545 ton i w tym przypadku do roku 2018 nastąpiła poprawa, ponieważ liczba odpadów zmieszanych zmniejszyła się o 54 t.
5. W tym roku rusza projekt pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”, jego wartość
wynosi 96.268.698,69 zł brutto, w tym dofinansowanie 53.221.719,60 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020.
Modernizacja ma na celu uzyskanie zwiększenia poziomu segregacji dostarczanych odpadów zmieszanych i będzie
realizowana w okresie od września do końca roku.

6. Podobnie jak w ubiegłym roku zawarłem umowę z psychologiem w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej
7.

8.

9.

10.

11.

i narkotykowej, która świadczy w każdy piątek, naprzemiennie w ośrodku zdrowia w Stawie i Iwanowicach usługę pomocy,
wsparcia i porad dla wszystkich mieszkańców gminy, a szczególnie dzieci i młodzieży.
W 2019 roku zostały zainstalowane nowe punkty oświetlenia ulicznego w mc. Iwanowice na wjeździe od strony Szczytnik,
mc. Kuczewola, Marchwacz Kolonia, Trzęsów, Kornelin, Główczyn, Szczytniki, Popów. W tym roku nowe punkty
powstały na osiedlu w Iwanowicach, koszt. 44.780 zł. W trakcie przygotowania są projekty w mc. Sobiesęki Drugie,
Sobiesęki Trzecie - Helenów, Joanka i Korzekwin. Proszę o bieżące zgłaszanie przez Państwa awarii, a także przesunięć
czasowych w zapalaniu i gaszeniu lamp (np. przypadki świecenia lamp w dzień); osoba odpowiedzialna w tej kwestii
i przyjmująca zgłoszenia – pracownik Urzędu Gminy p. Grażyna Sowa.
W lutym zrealizowano zadanie - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły
w Sobiesękach Drugich z przeznaczeniem na potrzeby publicznego przedszkola na kwotę 195.570 zł. W ramach zadania
powstały nowe toalety, szatnie, położono nowe podłogi.
Ogółem sześć placówek przedszkolnych: w Szczytnikach, Stawie, Iwanowicach, Marchwaczu, Radliczycach i Sobiesękach
Drugich - umożliwia nam przyjęcie wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym. Z inicjatywy Dyrektora Zespołu Szkół
w Radliczycach został złożony wniosek w ramach WRPO na zadanie „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego Akademia rozwoju w Zespole Szkół w Radliczycach.” W ramach wniosku planowane jest dokupienie wyposażenia
i realizacja zajęć w nowoutworzonym przedszkolu, wniosek jest w trakcie negocjacji z dużą szansą na otrzymanie dotacji,
kwota 295 tys. zł (bez wkładu własnego gminy).
W dniu 24.01.2020 r. otrzymaliśmy dotację od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z pkt. 6.1.1.
Programu „Maluch +” w kwocie 555.613 zł na „Klub dziecięcy”, równolegle na jego funkcjonowanie i wyposażenie
otrzymaliśmy dofinansowanie z WRPO w kwocie 968.520,50 zł na zadanie „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą
na zatrudnienie rodziców”, obecnie przygotowujemy dokumentację techniczną, Klub dziecięcy powstanie przy Zespole
Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu m. in. ze względu na lokalizację przy drodze do Kalisza.
W dniu 02.01.2020 r. pomiędzy Gminą Szczytniki a Szkolnym Związkiem Sportowym „WIELKOPOLSKA” w Poznaniu –
operatorem wojewódzkim zostało podpisane porozumienie na realizację w 2020 r. programu dla szkół gminy Szczytniki
pod nazwą „Szkolny Klub Sportowy”. Do programu zgłosiły się szkoły podstawowe z Iwanowic, Radliczyc i Szczytnik.
Zadaniem programu jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 2 razy
w tygodniu po 60 minut w grupach 15-20 osobowych .
Projekt Gminy Szczytniki pod nazwą „ Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez
budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popów, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Główczyn
i Antonin oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach” zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa
Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. znalazł się wśród projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach
operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" PROW 2014-2020, wartość projektu 854.224 zł, wnioskowana pomoc –
441.924 zł.
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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12. W związku z możliwością uzyskania w przyszłości dofinansowania na realizację zadań w zakresie rewitalizacji zaszła

konieczność przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczytniki, koszt przygotowania, opracowania
programu, przeprowadzenia ankiet to 29.520 zł. Zachęcamy wszystkich do wypełniania ankiet, dostępne są na stronie
internetowej urzędu.
13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił następujące świadczenia:
Rodzaj Świadczenia
zasiłki stałe

17.12.2019 r.

do 28.01.20 r.

45 167,38
40

Zasiłki okresowe

6 170,00
20
24 450,66

Zasiłki celowe
Świadczenia rodzinne

62
281 178,70
538

Świadczenie
za życiem
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

4 000 zł
1
50 500 zł
69

Świadczenie
500+
Dodatki mieszkaniowe

2 150 579 zł
2 575
5 496 zł
23

Dodatek energetyczny
Stypendia i zasiłki szkolne
Świadczenie 300+

85 zł
5
65 502 zł
77
8 700 zł
22

Karta Dużej Rodziny

64

Wielkopolska Karta Rodziny

14

FEAD – żywność w kg

3264 kg

14. W dniu 30 stycznia Rada Gminy Szczytniki podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2020. Planowane dochody
wynoszą 39.020.609,77 zł; natomiast wydatki 38.600.927,77 zł.

15. W dniu 13 lutego 2020 r. Rada Gminy Szczytniki w związku z możliwością uzyskania znacznego dofinansowania

i kierowana potrzebą jednostki podjęła uchwałę wyodrębniającą z budżetu kwoty 200 tys. zł. na nowy średni samochód
pożarniczy dla OSP w Iwanowicach.
16. W dniu 30 grudnia na zasłużoną emeryturę odeszła Pani Elżbieta Biernat – zasłużony pracownik i kierownik Referatu
Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Szczytnikach. Bardzo dziękujemy Pani za rzetelną wieloletnią pracę
oraz życzymy dużo zdrowia i pomyślności! Nowym kierownikiem została Pani Aneta Nowak, której życzymy wiele
satysfakcji zawodowej z podjęcia się i pełnienia nowej funkcji.
17. W dniu 25 stycznia uczestniczyłem wraz z innymi samorządowcami w Patriotycznych Obchodach 75. Rocznicy
Pomordowania Mieszkańców Marchwacza. Bardzo dziękuję za uczczenie pamięci ofiar tej wojennej zbrodni.
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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18. W okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. wydałem następujące Zarządzenia:
•
•
•
•
•

Zarządzenie nr 62 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości
Zarządzenie nr 61 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w Zespole Szkół w Szczytnikach
Zarządzenie nr 60 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w Zespole Szkół w Stawie
Zarządzenie nr 59 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w Zespole Szkół w Radliczycach
Zarządzenie nr 58 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu
•
Zarządzenie nr 57 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w Zespole Szkół w Iwanowicach
•
Zarządzenie nr 56 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół w Szczytnikach
•
Zarządzenie nr 55 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół w Stawie
•
Zarządzenie nr 54 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół w Radliczycach
•
Zarządzenie nr 53 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu
•
Zarządzenie nr 52 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół w Iwanowicach
•
Zarządzenie nr 51 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 rok
•
Zarządzenie nr 50 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2020 rok
•
Zarządzenie nr 49 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę powiatową
•
Zarządzenie nr 48 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Juszczak ubiegającej się o awans
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
•
Zarządzenie nr 47 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 rok
•
Zarządzenie nr 46 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2019 roku
•
Zarządzenie nr 45 w sprawie planu zimowego utrzymania dróg gminnych
•
Zarządzenie nr 44/2019 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2020 rok wraz
z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi
•
Zarządzenie nr 43 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie długoletniej prognozy finansowej Gminy Szczytniki
na lata 2020 -2024.
•
Zarządzenie nr 42 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 rok
•
Zarządzenie nr 40 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia dyrektorów samorządowych
instytucji kultury gminy Szczytniki
•
Zarządzenie nr 38 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Szczytnikach
Wszystkie
zarządzenia
znajdują
się
na
stronie
Biuletynu
Informacji
Publicznej
Gminy
Szczytniki
http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/bip.html

FORUM PYTAŃ DO WÓJTA
FORUM PYTAŃ DO WÓJTA
1/ W jaki sposób zostanie zrealizowana Pana obietnica wyborcza dotycząca opieki żłobkowej na terenie Gminy Szczytniki?
- W dniu 3 lutego br. podczas regionalnej konferencji podsumowującej rządowe programy społeczne w Poznaniu; w ramach
konkursu „Maluch+” 2020 - otrzymałem z rąk Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg i Wojewody
Wielkopolskiego Pana Łukasza Mikołajczyka promesę na kwotę 555.613 zł przeznaczoną na dofinansowanie opieki żłobkowej
w naszej gminie dla 24 dzieci w wieku od pierwszego roku życia do trzech lat. Rada Gminy Szczytniki, przy mojej pełnej
akceptacji, jednomyślnie opowiedziała się za zorganizowaniem takiej opieki i powstaniem Klubu dziecięcego przy Zespole Szkół
im. Jana Pawła II w Marchwaczu m. in. ze względu na korzystną lokalizację i dobry dojazd do tego miejsca. Po podpisaniu
umowy zobowiązani jesteśmy wyłonić wykonawcę inwestycji w ramach przetargu; przed nami więc jeszcze dużo działań
do podjęcia, ale pierwszy krok został już uczyniony. Poza tym nasz wniosek złożony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w celu
pozyskania dodatkowych środków na funkcjonowanie Klubu dziecięcego – został również zaopiniowany pozytywnie. Cieszy
fakt, że udało się pozyskać środki zewnętrzne na ten cel, ponieważ bez tych środków ani ta, ani inne inwestycje nie byłyby
możliwe do zrealizowania.
2/ Jaka jest Pana opinia dotycząca wydanego w maju 2019 r. „Stanowiska Rady Gminy Szczytniki w sprawie sprzeciwu
wobec ideologii LGBT i gender”, o którym tak głośno obecnie w mediach?
- To oczywiste, że w pełni popieram i zgadzam się z tym stanowiskiem. Radni Rady Gminy Szczytniki podjęli swoje stanowisko
jednomyślnie, kierując się troską o dobro polskiej rodziny i przyszłość młodego pokolenia oraz w pełni respektując prawo
rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami – na podstawie art. 48 ust. 1 Konstytucji

WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL

5

WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 37

SPOKOJNYCH ŚWIĄT

Rzeczypospolitej Polskiej. Niedawno swoje wsparcie dla rodziców w tej kwestii zadeklarowała również w specjalnym piśmie
Wielkopolski Kurator Oświaty Pani Elżbieta Leszczyńska, wyrażając swoje pełne poszanowanie dla polskiego dziedzictwa
kulturowego, tradycji i obyczajów zbudowanych na chrześcijańskim systemie wartości. Przykre jest to, że pojawiło się tyle hejtu
wobec tych, którzy mają odwagę wyrażania swoich prawdziwych opinii i obrony tradycyjnych wartości. Tym bardziej przekazuję
swoje wielkie uznanie naszym Radnym i wszystkim, którzy troszczą się o dobro polskiej rodziny oraz przyszłość naszej Ojczyzny.

BUDŻET GMINY SZCZYTNIKI NA ROK 2020 UCHWALONY
W dniu 30 stycznia Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2020. Planowane dochody wynoszą
39.020.609,77 zł, w tym dochody bieżące 35.984.478,77 zł i dochody majątkowe 3.036.131 zł, co stanowi prawie 8% wszystkich
dochodów. Natomiast wydatki wynoszą 38.600.927,77 zł, w tym bieżące 32.893.610,77 i majątkowe – 5.707.317 zł, co stanowi
prawie 15% wszystkich wydatków. Budżet przewiduje nadwyżkę w wysokości 419.682 zł przeznaczoną na zmniejszenie zadłużenia,
planowany stan zadłużenia na koniec roku to 8.867.660 zł, tj. 22,73% planowanych dochodów. Najważniejsze wydatki majątkowe
ujęte w budżecie to: kontynuacja budowy kanalizacji w Korzekwinie, a także wyodrębnienie środków na przygotowanie projektu na
kanalizację Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków;
przebudowa dróg w tym droga Krowica Zawodnia Trzęsów i do
Marchwacza; budowa PSZOK, rozbudowa oświetlenia i remont świetlic. Planowany budżet nadal utrzymuje wysokie zaangażowanie
inwestycyjne z naciskiem na zadania drogowe, które są jedne z priorytetowych. (UG)

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY SZCZYTNIKI
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SESJE RADY GMINY SZCZYTNIKI
W dniu 28 listopada 2019 roku odbyła się XIV 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 14 radnych. Przedmiotem obrad było
między innymi rozpatrzenie projektów uchwał, głosowania,
podjęcie uchwał:
a) w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla
celów wymiaru podatku rolnego na 2020 r. na obszarze Gminy
Szczytniki; Przewodniczący Rady, stwierdził, że sprawa była
omawiana na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji i została
zaopiniowana pozytywnie. Poinformował, że sprawa została
pozytywnie zaopiniowana przez Izbę Rolniczą i zapoznał z treścią
opinii, 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 XIV /
84 / 2019 (głosowało 14 radnych)
b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na obszarze Gminy Szczytniki na 2020 rok;
Przewodniczący Rady, stwierdził, że sprawa była omawiana na
ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji i została zaopiniowana
pozytywnie, 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 XIV / 85/ 2019 (głosowało 14 radnych)
c) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatkowych od środków transportowych na 2020 rok;
Przewodniczący Rady, stwierdził, że sprawa była omawiana
na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji i została zaopiniowana
pozytywnie, 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

SPOKOJNYCH ŚWIĄT

sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XIV / 86/ 2019 (głosowało 14 radnych)
d) w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw; Przewodniczący
Rady, stwierdził, że sprawa była konsultowana z mieszkańcami
Gminy podczas zebrań w sprawie wyboru sołtysów,
na posiedzeniach 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 XIV / 87/ 2019 (głosowało
14 radnych)
e) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Szczytniki na rok szkolny 2019/2020; Sekretarz Gminy Pan
Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały, zwrócił się
o zgłaszanie uwag i propozycji. Wobec braku uwag i propozycji
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIV / 88/ 2019 (głosowało
14 radnych)
f) w sprawie zmian budżetowych; Sekretarz Gminy Pan Dariusz
Wawrzyniak omówił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag
i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały, otworzył
dyskusję. Po dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie
nad projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XI V/ 89 / 2019
(głosowało 14 radnych),
- omówienie sprawy analizy przez organy podatkowe oświadczeń
majątkowychradnych; Przewodniczący Rady zapoznał radnych
z treścią pisma dot. analizy oświadczeń majątkowych przesłanych
do Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu, analizy dokonanej
w oparciu o uregulowania prawne zawarte
w ustawie
o samorządzie gminnym. Czynności organu podatkowego
w zakresie analizy oświadczeń majątkowych oparte były na
porównaniu treści złożonych oświadczeń z oświadczeniami z lat
poprzednich, z zeznaniami podatkowymi,
a także z innymi
dokumentami będącymi w posiadaniu Urzędu Skarbowego.
Nieprawidłowości wykazane w analizie wskazują na brak
dokładności w wypełnianiu oświadczeń majątkowych przez
niektóre osoby zobowiązane. Poinformował, że Naczelnik Urzędu
Skarbowego zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do
wyeliminowania błędów wynikających z braku należytej
staranności przy wypełnianiu tych oświadczeń przez osoby
zobowiązane.
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- przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
w roku szkolnym 2018/2019; Przewodniczący Rady zwrócił się
o zgłaszanie uwag i zapytań odnośnie przedłożonej „Informacji
o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym
2018/2019”. Rada nie zgłosiła uwag. Sprawa będzie przedmiotem
obrad Komisji na jednym z najbliższych posiedzeń.

W dniu 19 grudnia 2019 roku odbyła się XV 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. W sesji udział wzięło 15 radnych.
Przedmiotem obrad było między innymi rozpatrzenie projektów
uchwał, głosowania, podjęcie uchwał:
a) w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej na rzecz Gminy Szczytniki do gminnego zasobu
nieruchomości; Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa była
omawiana na posiedzeniach komisji i została zaopiniowana
pozytywnie, 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 XV / 90 / 2019 (głosowało 15 radnych)
b) w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących na terenie gminy Szczytniki; Przewodniczący
Rady stwierdził, że sprawa była omawiana na posiedzeniach
komisji i została zaopiniowana pozytywnie, 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 XV / 91/ 2019 (głosowało
15 radnych)
c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w miejscowości Marchwacz”; Przewodniczący Rady, stwierdził, że
sprawa była omawiana na posiedzeniach komisji i została
zaopiniowana pozytywnie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych
uwag i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały,

SPOKOJNYCH ŚWIĄT

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 XV / 92 / 2019 (głosowało
15 radnych),
d) w
sprawie
wyboru
metody
ustalenia
opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
opłaty oraz ustalenia wyższej stawki opłaty za odpady nie
zbierane selektywnie dla nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy; Przewodniczący Rady, stwierdził, że sprawa była
omawiana na posiedzeniach komisji i została zaopiniowana
pozytywnie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag
i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały, otworzył
dyskusję. Po dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie
nad projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XV / 93 / 2019
(głosowało 15 radnych)
e) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez
właścicieli nieruchomości; Przewodniczący Rady, stwierdził,
że sprawa była omawiana na posiedzeniach komisji i została
zaopiniowana pozytywnie, 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 XV / 94/ 2019 (głosowało
15 radnych)
f) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok;
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa była omawiana na
posiedzeniach komisji i została zaopiniowana pozytywnie, 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 XV / 95
/ 2019 (głosowało 15 radnych)
g) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
ochroną i utrzymaniem dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy
Szczytniki; Przewodniczący Rady, stwierdził, że sprawa była
omawiana na posiedzeniach komisji i została zaopiniowana
pozytywnie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag
i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały, otworzył
dyskusję. Wobec braku uwag i propozycji Przewodniczący Rady
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zarządził głosowanie nad projektem uchwały w powyższej
sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XV / 96 / 2019 (głosowało 15 radnych)
h) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Szczytniki; Przewodniczący Rady,
stwierdził, że sprawa była omawiana na posiedzeniach komisji
i została zaopiniowana pozytywnie, 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 XV / 97 / 2019 (głosowało
15 radnych)
i) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Szczytniki na rok szkolny 2019/2020; Przewodniczący Rady,
stwierdził, że sprawa była omawiana na posiedzeniach komisji
i została zaopiniowana pozytywnie, 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 XV / 98 / 2019 (głosowało
15 radnych)
j) w sprawie zmian budżetowych; Sekretarz Gminy Pan Dariusz
Wawrzyniak omówił projekt uchwały w powyższej sprawie,
Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag
i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały, otworzył
dyskusję. Po dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie
nad projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XV/ 99 / 2019 (głosowało
15 radnych)
k) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
Przewodniczący Rady poinformował, że wprowadzone zmiany
budżetowe nie mają wpływu na WPF i zmiana WPF stała się
sprawą bezprzedmiotową.
W dniu 30 grudnia 2019 roku odbyła się XVI 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. W sesji udział wzięło 14 radnych.

SPOKOJNYCH ŚWIĄT

Przedmiotem obrad było między innymi rozpatrzenie projektów
uchwał, głosowania, podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetowych; Sekretarz Gminy Pan Dariusz
Wawrzyniak omówił projekt uchwały w powyższej sprawie,
Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag
i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały, otworzył
dyskusję. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie,
w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/
100 / 2019 (głosowało 14 radnych)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag
i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały, otworzył
dyskusję. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie,
w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/
101 / 2019 (głosowało 14 radnych)
c) w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2019; Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak
omówił projekt uchwały w powyższej sprawie, Przewodniczący
Rady zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków
w sprawie projektu przedmiotowej uchwały, otworzył dyskusję.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie
nad projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/ 102 / 2019
(głosowało 14 radnych).
W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad
Przewodniczący Rady zaprosił na spotkanie opłatkowe i życzenia
noworoczne (o godz. 13.30 w remizie OSP w Szczytnikach) oraz
zamknął sesję.
W dniu 30 stycznia 2020 roku odbyła się XVII 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. W sesji udział wzięło 13 radnych.
Przedmiotem obrad było między innymi rozpatrzenie projektów
uchwał, głosowania, podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na 2020 rok;
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa była omawiana
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na posiedzeniach komisji i została zaopiniowana pozytywnie, 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 XVII / 103/ 2020 (głosowało
13 radnych)
b) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Szczytniki; Przewodniczący Rady stwierdził,
że sprawa była omawiana na posiedzeniach komisji i została
zaopiniowana pozytywnie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych
uwag i wniosków
w sprawie projektu przedmiotowej uchwały,
otworzył dyskusję. Po dyskusji wobec braku dalszych
uwag
i propozycji
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad
projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVII / 104 / 2020 (głosowało
13 radnych)
c) w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
na rzecz Gminy Szczytniki do gminnego zasobu nieruchomości;
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa była omawiana
na posiedzeniach komisji i została zaopiniowana pozytywnie, 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 XVII / 105/ 2020 (głosowało
13 radnych)
d) w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez
Gminę Szczytniki prawa własności gruntu od PKP S.A. z siedzibą
w Warszawie; Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa była
omawiana na
posiedzeniach komisji i została zaopiniowana
pozytywnie, 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 XVII / 106/ 2020
(głosowało 13 radnych)
e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
na okres 5 lat; Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa była
omawiana na
posiedzeniach komisji i została zaopiniowana
pozytywnie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków
w sprawie projektu przedmiotowej uchwały, otworzył dyskusję.
Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak – w imieniu Wójta
w związku ze zmianą przepisów o gospodarce nieruchomościami
zgłosił wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy gruntu na okres 3 lat. Wobec braku uwag i propozycji
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały
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w powyższej sprawie ze zgłoszoną poprawką do projektu, w wyniku
którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVII / 107/ 2020
(głosowało 13 radnych)
f) w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej;
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa była omawiana
na posiedzeniach komisji i została zaopiniowana pozytywnie, 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 XVII / 108/ 2020 (głosowało
13 radnych)
g) w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok; Przewodniczący Rady
stwierdził, że sprawa była omawiana na posiedzeniach komisji
i została zaopiniowana pozytywnie, zwrócił się o zgłaszanie
ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej
uchwały, otworzył dyskusję. Po dyskusji wobec braku dalszych uwag
i propozycji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w powyższej sprawie ze zgłoszoną autopoprawką do
projektu, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XVII / 109/ 2020 (głosowało 13 radnych)
W dniu 13 lutego 2020 roku odbyła się XVIII 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 13 radnych.
Przedmiotem obrad było między innymi rozpatrzenie projektów
uchwał, głosowania, podjęcie uchwał:
a) w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Poznaniu; Przewodniczący Rady, omówił
projekt uchwały w powyższej sprawie, 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 XVIII / 110/ 2020 (głosowało 13 radnych)
b) w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2020 rok;
Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały
w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag
i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały, otworzył
dyskusję. Po dyskusji wobec braku uwag i propozycji Przewodniczący
Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w powyższej
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sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie
Nr XVIII / 111/ 2020 (głosowało 13 radnych).

podjęła Uchwałę

SPOKOJNYCH ŚWIĄT

(Opracowano na podstawie protokołów z sesji, podjętych przez Radę
Gminy uchwał - Mirosław Kowalski)

ŚWIĄTECZNA SESJA RADY GMINY SZCZYTNIKI

Tradycyjnie już w okresie między świętami Bożego
Narodzenia a Nowym Rokiem zebrała się na uroczystej sesji
Rada Gminy Szczytniki. Gospodarzem spotkania był Wójt
Gminy Szczytniki Marek Albrecht i Przewodniczący Rady
Gminy Bogdan Augustyniak, w imieniu których Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Mariusz Janiak powitał
zgromadzonych gości: parlamentarzystów RP- Tomasza
Ławniczaka oraz Andrzeja Grzyba; wicemarszałka sejmiku
województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego;

Powiatowego Lekarza Weterynarii- Joannę Kokot- Ciszewską;
Pierwszego Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji
w Kaliszu- mł. insp. Tadeusza Królikowskiego; Komendanta
Komisariatu w Koźminku- asp. szt. Hieronima Górala;
burmistrza gminy Opatówek- Sebastiana Wardęckiego;
radnych powiatowych; radnych gminnych; byłego Wójta
Mirosława Juszczaka, dyrektorów Zespołów Szkół,
kierowników i pracowników referatów Urzędu Gminy
w Szczytnikach; przybyłych uczniów i nauczycieli. Jako, że
koniec roku to zwykle dobry czas do podsumowań, także
i tym razem Wójt Gminy Szczytniki przedstawił w zarysie
zrealizowane projekty i przedsięwzięcia.
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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Aby dobrze zobrazować dynamikę poczynań samorządu
gminnego w mijającym roku Pan Marek Albrecht podkreślił,
że suma wszystkich gminnych inwestycji zamknęła się
w kwocie niemal 7 milionów złotych. Jak zaznaczył
gospodarz spotkania dzięki gazetce gminnej i stronie
internetowej mieszkańcy gminy są dobrze poinformowani
o wszystkich inwestycjach i działaniach realizowanych przez
samorządowców. W przyszłym roku władze gminy
zaplanowały wydatki inwestycyjne w kwocie blisko
6 milionów złotych. Wystąpienie Wójta zakończyło się
podziękowaniem dla wszystkich osób i instytucji, z którymi
gmina efektywnie współpracuje dla dobra jej mieszkańców.

SPOKOJNYCH ŚWIĄT

Oprawę artystyczną sesji oraz scenografię przygotowali
w tym roku uczniowie Zespołu Szkół w Szczytnikach pod
kierunkiem nauczycieli Agnieszki Pogorzelec oraz Grażyny
Militowskiej. Bogaty repertuar kolęd, pięknie zaaranżowany
przez dzieci i młodzież wprowadził uczestników uroczystości
w świąteczną atmosferę.

Po występie głos zabrali przybyli goście. Poseł Tomasz
Ławniczak podkreślił -doceniając poziom artystycznych

W szczególny sposób włodarz gminy podziękował również
odchodzącej w tym właśnie dniu na emeryturę Pani Elżbiecie
Biernat, długoletniej kierowniczce Referatu Infrastruktury
i Ochrony Środowiska. Następnie głos zabrał Przewodniczący
Rady Gminy Szczytniki Bogdan Augustyniak. Podziękował
wszystkim zaangażowanym w dzieło rozwoju gminy,
a przybyłym gościom złożył najlepsze życzenia noworoczne.
Potem Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy
pogratulowali obecnym na uroczystości posłom pomyślnego
wyniku ostatnich wyborów parlamentarnych.

wystąpień dzieci- że najlepszą inwestycją w przyszłość jest
rodzina oraz edukacja młodego pokolenia. Poseł Andrzej
Grzyb doceniając skalę wszystkich sukcesów gminy życzył
jej mieszkańcom przede wszystkim zdrowia. Wicemarszałek
sejmiku województwa wielkopolskiego- Krzysztof Grabowski
przedstawił listę inwestycji zrealizowanych przy finansowym
wsparciu
samorządu
województwa
wielkopolskiego
i podziękował za efektywną współpracę samorządów. Głos
zabrał również burmistrz sąsiedniej gminy Opatówek
Sebastian Wardęcki oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Kaliskiego- Benedykt Owczarek.
W końcu nadszedł czas na tradycyjne łamanie się opłatkiem,
poświęconym uprzednio przez proboszcza parafii SzczytnikiWWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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księdza kanonika Mariusza Buczka. Wszyscy uczestnicy
spotkania usiedli do świątecznego stołu, na którym królowały
tradycyjne polskie dania, przygotowane przez Panie
„Okupniczanki” z Sobiesęk Trzecich. W tle przygrywała
Orkiestra Dęta OSP z Iwanowic- nieodzowny uczestnik
wszystkich istotnych gminnych wydarzeń. Czas zebranym
umiliła również swoją ludową nutą gminna kapela „Złote
Kłosy”. W atmosferze zadumy i rozmowy przy wigilijnym
stole świąteczna sesja dobiegła końca.
Warto dodać, iż nazajutrz nieobecna na uroczystości
z powodu ważnych spraw rządowych – Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg - odwiedziła
Urząd Gminy i na ręce Wójta Gminy Marka Albrechta
osobiście przekazała życzenia noworoczne dla wszystkich
mieszkańców, pracowników i przyjaciół Gminy Szczytniki.
(Krzysztof Pietrzykowski)

WYSTĄPIENIE WÓJTA PODCZAS SESJI
ŚWIĄTECZNEJ
Szanowni Państwo! W niedawnym klimacie Świąt Bożego
Narodzenia, podczas których w gronie rodzinnym
oddawaliśmy cześć świętemu Dzieciątku - spotykamy się
dzisiaj w naszej rodzinie samorządowej Gminy Szczytniki, aby
podsumować rok 2019 i złożyć sobie życzenia na nadchodzący
Nowy Rok. Bardzo dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia
i wspólne samorządowe spotkanie, które stało się tradycją
naszej gminy. Jednocześnie pragnę przekazać swoje
podziękowanie tym, którzy przyczynili się do zorganizowania
dzisiejszej
uroczystości;
a
szczególnie
Paniom
„Okupniczankom” z Sobiesęk Trzecich za naszykowanie
świątecznego poczęstunku; społeczności szkolnej Zespołu
Szkół w Szczytnikach i orkiestrze dętej OSP w Iwanowicach za
przygotowanie występu artystycznego; strażakom z OSP
w Szczytnikach za udostępnienie swojej sali; kapeli „Złote
Kłosy” za przygotowanie koncertu kolęd i użyczenie sprzętu
nagłaśniającego; a także Dyrektorowi GOK-u w Szczytnikach
Panu Mariuszowi Janiakowi za koordynowanie przebiegu
dzisiejszej imprezy.
Przy tej okazji pragnę także serdecznie podziękować
mieszkańcom gminy za współpracę podczas minionego roku
oraz obdarzenie mnie zaufaniem w zakresie realizowanej
gminnej polityki proinwestycyjnej i społecznej. Informacje
o podejmowanych działaniach i inwestycjach przekazywane są
na bieżąco na łamach naszej gazetki gminnej i na gminnej
stronie internetowej; dlatego nie ma potrzeby, abym
przytaczał dzisiaj wszystkie osiągnięcia naszej gminy
z ostatniego roku. Jednakże pragnę dokonać podsumowania,
iż w 2019 roku w naszej gminie zrealizowano inwestycje na
łączną kwotę 6.780,265 zł - w tym przebudowa dróg ogółem
wyniosła 2.693,178 zł, a z kolei z tej kwoty na drogi gminne
przeznaczono 1.729,463 zł. Natomiast na 2020 rok planuję
w budżecie realizację zadań inwestycyjnych ogółem na kwotę

5.707,00 zł. Godny podkreślenia jest fakt, iż nasza gmina
promuje wartości patriotyczne i tak
godnie uczciła
przypadającą w tym roku 80. rocznicę wybuchu II wojny
światowej i powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz
40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Wszystkie
gminne sukcesy to efekt ogromnych starań i pracy wielu osób,
którym składam wyrazy mojego podziękowania i szczerego
uznania.
Serdecznie dziękuję
wszystkim samorządowcom,
szczególnie Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Bogdanowi
Augustyniakowi i Radnym Gminy Szczytniki, sołtysom,
pracownikom Urzędu Gminy i jednostek gminnych, redakcji
gazetki gminnej, a także działającym na terenie gminy
organizacjom, instytucjom, dyrektorom i placówkom
oświatowym, księżom, strażakom, kołom gospodyń wiejskich,
orkiestrom dętym, kapelom „Złote Kłosy” i „Dysonans”,
firmom, osobom prywatnym i wszystkim tym, którzy wspierają
naszą gminę w zakresie realizowanych działań gospodarczych
i społecznych. Przekazuję również wyrazy dużego uznania
odchodzącej na zasłużoną emeryturę właśnie dzisiaj - mojej
koleżance i wzorowemu kierownikowi referatu Urzędu Gminy
Pani Elżbiecie Biernat.
Bardzo dziękuję również za dotychczasową współpracę,
zwłaszcza w dziedzinie pozyskiwania środków zewnętrznych
oraz programów rządowych wspierających polskie rodziny
i lokalny samorząd – Posłom RP, Pani Minister Marlenie
Maląg, władzom i przedstawicielom Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu,
Urzędu
Marszałkowskiego,
Starostwa
Powiatowego w Kaliszu oraz Stowarzyszenia LGD ,,Długosz
Królewski”; i liczę na to, że dalsze współdziałanie w tym
zakresie będzie równie owocne.
Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2020 – życzę
szanownym
gościom,
mieszkańcom,
pracownikom
i przyjaciołom Gminy Szczytniki dużo zdrowia, optymizmu,
życzliwości oraz spełnienia planów i marzeń. Niech pokój
płynący z głębi serca umacnia ludzkie relacje oraz inspiruje
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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do wierności polskim tradycjom i podejmowania nowych
wyzwań, a także do zgodnej współpracy dla dobra naszej
Ojczyzny i wspólnoty społecznej, w której żyjemy. Przyjmijmy
ze szczerością pokrzepiające i wciąż aktualne słowa Jana
Pawła II, który przygarnia w sposób szczególny do swojego
serca tych wszystkich, którzy trudzą się dla dobra naszej
Ojczyzny: Życzę moim rodakom i życzę Polsce, aby (…) umiała
być wierna sobie i tym korzeniom, z których wyrosła. Sercem
ogarniam raz jeszcze was wszystkich, którzy trudzicie się –
każdy na swój sposób – dla dobra ojczystej ziemi, aby stawała
się coraz bardziej dostatnim i bezpiecznym domem wszystkich
Polaków, i dawała także swój twórczy wkład do wspólnego
skarbca wielkiej rodziny krajów europejskich.
Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht

CHOINKA NOWOROCZNA W KUCZEWOLI
W sobotę 18 stycznia władze naszej wsi Joanna Szczęsna
i Kinga Wąsik przy współudziale KGW Kuczewola
i Strażaków zorganizowały dla dzieci choinkę. Impreza była
bogata w atrakcje. Dzieci z niecierpliwością wyczekiwały
MIKOŁAJA, który miał dla nich prezenty, spotkały również
Czerwonego Kapturka oraz Wilka ze znanej bajki. Zabawa
sięgnęła zenitu gdy na sali pojawiły się KLAUNY, które
uwielbiają wszystkie dzieci. Organizatorzy przygotowali
konkursy z nagrodami. Rodzice zostali ugoszczeni domowymi
wypiekami i kawą, a ich pociechy pizzą, frytkami
i słodkościami. Zabawa przebiegała w miłej, tanecznej
atmosferze przy udziale naszego DJ. Tobiasza. Choinka
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, przeszło 80 dzieci.
Bardzo
dziękujemy
Wszystkim
organizatorom
i z niecierpliwością
czekamy
na
kolejne
balety.
(Marlena Zimna)
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Gmina Szczytniki zgodnie ustawą z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) jest organizatorem wywozu
i zagospodarowania odpadów komunalnych. Ustawa ta wraz
z aktami wykonawczymi zobowiązuje gminy i miasta do
osiągniecia w danym roku wymaganych poziomów recyklingu
niektórych frakcji odpadów komunalnych. Przed Gminą
Szczytniki i jej mieszkańcami w 2020 r. duże wyzwanie
dotyczące osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu, gdyż
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych,
wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wzrasta
z 40% do 50%. Jest to zwiększenie poziomu recyklingu aż
o 10 punktów procentowych w stosunku do roku poprzedniego.
SZANOWNI PAŃSTWO! OD NAS MIESZKAŃCÓW
ZALEŻY CZY UDA SIĘ UZYSKAĆ WYMAGANY
W 2020 R. POZIOM RECYKLINGU NIEKTÓRYCH
FRAKCJI
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
OKREŚLONYCH ROZPORZADZENIEM, A TYM
SAMYM UNIKNĄĆ KAR ZA NIEDOPEŁNIENIE TEGO
OBOWIĄZKU.
W związku z powyższym, aby nie płacić coraz więcej za
właściwą gospodarkę odpadami My, jako mieszkańcy
gminy powinniśmy się bardziej zaangażować. Jeżeli każdy
z nas zajmie się swoimi odpadami i nie będzie tego musiał
za nas robić nikt inny, to wówczas będzie nas to
w przyszłości mniej kosztowało. Dlatego tak istotne jest
rzetelne i sumienne segregowanie odpadów przez
mieszkańców, by recykling i odzysk odpadów zebranych
selektywnie był jak najwyższy.
Mając na uwadze nałożone ww. rozporządzeniem
wymagania
dotyczące
poziomów
recyklingu
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.,
które odbiera odpady z terenu gminy Szczytniki, kontroluje
segregację odpadów przy ich odbiorze.
By prawidłowo segregować odpady należy stosować się do
poniższych zasad:
1. Papier to: opakowania z papieru lub tektury, gazety
i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny
i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy.
Zabrania się wrzucania do papieru: papier powlekany folią
i kalkę, kartony po mleku i napojach, pieluchy jednorazowe
i podpaski, pampersy i podkładki, worki po nawozach,
cemencie i innych materiałach budowlanych, tapety, inne
odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Pouczenie: Przed wrzuceniem papieru wskazane jest usunąć
z niego większe części metalowe i plastikowe.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

2. Tworzywa sztuczne i metale to: butelki po napojach,
opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np.
szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki,
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, plastikowe
koszyczki po owocach i innych produktach, styropian, puszki
po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności
(konserwy), złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle
z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia
aluminiowa, kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe
odpady opakowaniowe.
Zabrania się wrzucania do tworzyw sztucznych i metali:
strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne, odpady
budowlane i rozbiórkowe, nieopróżnione opakowania po
lekach
i farbach, lakierach i olejach, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, inne
odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Pouczenie: wrzucać czyste opakowania opróżnione z produktu,
zaleca się zgnieść je przed wrzuceniem do worka.
3. Szkło opakowaniowe to: butelki i słoiki szklane
po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych,
szklane opakowania po kosmetykach.
Zabrania się wrzucania do szkła: szkło stołowe –
żaroodporne, ceramika, doniczki, znicze z zawartością wosku,
żarówki i świetlówki, szkło kryształowe, reflektory,
nieopróżnione
opakowania
po
lekach,
olejach,
rozpuszczalnikach, termometry i strzykawki, monitory i lampy
telewizyjne, szyby okienne i zbrojone, szyby samochodowe,
lustra i witraże, fajans i porcelana, inne odpady komunalne
(w tym niebezpieczne).
Pouczenie: wrzucać czyste opakowania opróżnione z produktu,
bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.
4. Odpady „zielone” - roślinne to: gałęzie drzew i krzewów,
liście, kwiaty i skoszona trawa, trociny i kora drzew, owoce,
warzywa itp.
Zabrania się wrzucania do odpadów „zielonych” - roślinnych:
kości zwierząt, mięso i padlina zwierząt, olej jadalny, drewno
impregnowane, płyty wiórowe i MDF, leki, odchody zwierząt,
popiół z węgla kamiennego, inne odpady komunalne (w tym
niebezpieczne).

SPOKOJNYCH ŚWIĄT

−

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana. /UG – Aneta Nowak/

APEL O NIE ZAŚMIECANIE NASZEJ GMINY
W ostatnim czasie na terenie naszej gminy zostały odnotowane
zgłoszenia związane z wyrzucaniem odpadów do lasów,
przydrożnych rowów i innych mniej uczęszczanych miejsc.
Mając na względzie przede wszystkim czyste środowisko oraz
estetyczny wygląd Naszej Gminy informuję, że wyrzucanie
odpadów do przydrożnych rowów, lasów i innych miejsc jest
niezgodne
z
obowiązującymi
przepisami
prawa.
Zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsca publicznego,
wyrzucanie na cudzy grunt polny kamieni, śmieci, padliny
i nieczystości, zanieczyszczanie gleby, wody w lasach albo
wyrzucanie tam śmieci, składowanie, zatapianie lub
zakopywanie odpadów w lesie stanowią wykroczenia, za które
regulacje prawne przewidują kary.
Przypominam, że w ramach działającego systemu gospodarki
odpadami
komunalnymi,
z
terenów
nieruchomości
zamieszkałych są odbierane wszystkie odpady komunalne
powstałe
w
gospodarstwie
domowym,
zgodnie
z obowiązującym harmonogramem ich odbioru, przez firmę,
z którą gmina podpisała umowę w tym zakresie.
Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy, nie niszczmy Naszego
Wspólnego Dobra, dbajmy wszyscy razem o ład i porządek
w naszej Gminie, zapewnijmy sobie samym i przyszłym
pokoleniom majątek w postaci czystych lasów, rzek, potoków
i pięknej przyrody. /UG – Aneta Nowak/

NABÓR WNIOSKÓW DO ARIMR O DOTACJĘ
NA NAWADNIANIE GOSPODARSTWA

5. Popiół to: popiół z palenisk domowych
(Aneta Nowak)

OBOWIĄZEK ZMIANY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Urząd Gminy w Szczytnikach przypomina, że zgodnie z art.
6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.):
− Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć
deklarację o wysokości opłaty za zagospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych.

Do dnia 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą
zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą
ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje
w nawadnianie gospodarstwa rolnego. O pomoc, która
realizowana jest w ramach działania „Modernizacja
gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020, może wystąpić
rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej
1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien
zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma
świadczyć wykazany przychód w wysokości co najmniej 5 tys.
zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność
w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności. Co istotne, przyznanie pomocy w tym obszarze
wsparcia nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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gospodarstwa i nie trzeba wykazywać wzrostu wartości
dodanej brutto (GVA). Wsparciem z ARiMR mogą zostać
objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące
instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania;
jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz
ulepszające już istniejące instalacje.
Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku
ulepszenia
istniejących
instalacji
–
doprowadzić
do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.;
w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać
brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na
środowisko; w przypadku inwestycji wpływających
na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych,
których stan ze względu na ilość wody został w planie
gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż
dobry – wykazać ponadto faktyczną (efektywną) oszczędność
wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć
zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.
Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno
gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym
refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na
realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego
rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być
wyższy niż 15 tys. zł. Planowane operacje mogą być
realizowane tylko jednoetapowo. Zakończenie realizacji
operacji i złożenie wniosku o płatność powinno nastąpić przed
upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu
pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r. Realizację
operacji oraz ponoszenie kosztów kwalifikowalnych można
rozpocząć „na własne ryzyko" od dnia złożenia wniosku
o przyznanie pomocy. Rolnicy mogą sfinansować z tego
programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup
maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania,
uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody,
instalacji nawadniających i systemów do sterowania
nawadnianiem. Wnioski przyjmują oddziały regionalne
ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur
powiatowych.
Więcej
informacji
można
uzyskać
na stronie:https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/
zabezpiecz-gospodarstwo-przed-susza-zloz-wniosek-odotacje.html (informacja z UG)

SPOKOJNYCH ŚWIĄT

budynku, zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej, instalację odnawialnych źródeł
energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej –
wyłącznie w formie pożyczki), zakup i montaż wentylacji
mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła. Zainteresowani mogą
wypełnić wniosek za pomocą portalu Beneficjenta,
znajdującego się na stronie Wojewódzkiego Funduszu podając
m.in. swój adres e-mail, imię i nazwisko, PESEL oraz numer
telefonu. Wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć
w Urzędzie Gminy w Szczytnikach. Informacji związanych
programem udziela - Podinspektor Anna Krzywik (pokój
nr 2, tel. 62/59 71 728). (Anna Krzywik)

PODZIĘKOWANIA ZA REMONT PRZYSTANKU
AUTOBUSOWEGO W SOBIESĘKACH DRUGICH
Serdeczne podziękowania dla Panów: Józefa Tylskiego,
Henryka Skowrońskiego, Sylwestra Gołębiowskiego oraz dla
innych, którzy w czynie społecznym włączyli się w remont
przystanku autobusowego w Sobiesękach Drugich. Szczególne
podziękowania należą się Panu Józefowi Tylskiemu
za poświęcony czas oraz ogrom pracy włożony w prace
remontowane na rzecz społeczności lokalnej. Prace remontowe
rozpoczęły się z inicjatywy Pana Józefa, który zabiegał
o pozyskanie środków na materiały u władz gminy. Pańska
postawa oraz działalność na rzecz innych mieszkańców
zasługuje na wyrazy uznania.
Podziękowania należą się również władzom gminy, które
przeznaczyły środki na zakup materiałów koniecznych
do wymiany
pokrycia
dachowego
przystanku
oraz przeprowadzenia innych prac remontowych.

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
Trwa nabór wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach
programu „Czyste Powietrze” organizowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu. „Czyste Powietrze” to kompleksowy
program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji
pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery
przez
domy
jednorodzinne.
Program
przewiduje
dofinansowanie
m.in.
na
wymianę
nieefektywnych
energetycznie źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe)
oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających
wymagania określone w programie, docieplenie przegród

Podziękowania składa Radna Angelika Kaczmarek wraz
z całą społecznością lokalną

REALIZACJA PROJEKTU „UMIEM PŁYWAĆ”
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Już po raz kolejny od 03.03.2020 r. uczniowie klas I-III
szkół podstawowych gminy Szczytniki mają możliwość
skorzystania z wyjazdów na basen do kaliskiego
AQUAPARKU, uczestnicząc w projekcie powszechnej nauki
pływania „Umiem pływać” 2020, współfinansowanego
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ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tym razem
programem nauki pływania objętych zostało 169 uczniów,
w tym: 45 uczniów ze SP w Iwanowicach,
43 ze SP
w Szczytnikach, 40 ze SP w Stawie oraz 41 ze SP
w Marchwaczu i w Radliczycach.
Uczniom zapewniony został transport na trasie szkoła pływalnia - szkoła, wstęp na basen, ubezpieczenie, opieka
i opłata instruktorów nauki pływania, wynajem pływalni oraz
inne czynności związane z realizacją projektu. Każdy
z uczniów skorzysta z 20 godzin zajęć na pływalni (10
wyjazdów) do zakończenia projektu. Wielkopolskie Zrzeszenie
LZS w Poznaniu jako partner wiodący po raz kolejny
w wyniku złożenia oferty wygrało konkurs i pozyskało
ze strony Ministerstwa kwotę 1 300,000 zł, tj. 94% kwoty
wnioskowanej. Jeżeli realizacja zajęć generuje konieczność
pokrycia kosztów transportu lub dojazdu uczestników to wkład
Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 180 zł na jednego
ucznia + 170 zł wkład samorządu lokalnego na każdego
uczestnika zajęć. Ogólny koszt nauki na jednego uczestnika
to kwota - 350 zł. Wyjazdy na basen odbywają się 4 razy
w tygodniu (wtorek: Staw, środa: Szczytniki, czwartek:
Iwanowice, piątek: Radliczyce i Marchwacz). Nauka pływania
trwać będzie 2 godziny zegarowe. Godziny na basenie są różne
ze względów organizacyjnych i dostosowane do zajęć pod
kątem pracy instruktorów. Dowóz zapewnia firma – Transport
osobowy P. Juliana Jaszka z Koźminka. Na każdą
15 o osobową grupę dyrektor zespołu szkół zobowiązany jest
do wyznaczenia opiekuna, który w ramach projektu będzie
pełnił rolę wolontariatu. Koszt całego projektu to kwota rzędu 60550,00 – zł, z czego gmina pokrywa kwotę - 29410,00 zł.
Koordynatorem projektu jest p. Grażyna Kuchnicka –
pracownik UG. (Grażyna Kuchnicka)

SPOKOJNYCH ŚWIĄT

Projekt Gminy Szczytniki dotyczy modułu 1a - zadania
realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty
konkursowej nie funkcjonowały żadne żłobki i kluby dziecięce
utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt
zakłada realizację inwestycji polegającej na budowie nowego
obiektu - Klubu dziecięcego przy Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Marchwaczu. Klub ma zapewnić opiekę dla
24 dzieci z terenu Gminy Szczytniki w wieku 1-3 lata.
W ramach dofinansowania planuje się rozbudowę i nadbudowę
budynku ZS im. Jana Pawła II w Marchwaczu oraz
dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do
wymogów budowlanych, sanitarno - higienicznych,
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zostanie zakupione
i zamontowane wyposażenie, meble, sprzęt AGD i RTV oraz
zabawki i pomoce dydaktyczne, a także doposażony plac
zabaw przy budynku szkoły i utwardzona nawierzchnia.
Wartość inwestycji to 705 631,00 zł, z tego kwota przyznanej
dotacji: 555 613,00 zł. Inwestycja zostanie wykonana jeszcze
w 2020 roku.

PIERWSZY KLUB DZIECIĘCY W GMINIE SZCZYTNIKI
Gmina Szczytniki otrzyma środki na utworzenie Klubu
dziecięcego. Powstanie Klubu
jest odpowiedzią
na oczekiwania rodziców i opiekunów prawnych dzieci
w wieku od 1 do 3 lat.
23 stycznia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ogłosiło wyniki konkursu "MALUCH+" 2020. Złożony przez
Wójta Gminy Szczytniki wniosek w ramach Programu
"Maluch+"
został
pozytywnie
oceniony
i wybrany
do dofinansowania. Gmina Szczytniki otrzyma dotację celową
w wysokości 555 613,00 zł.
W dniu 3 lutego 2020 r. Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek
Albrecht wziął udział
w regionalnej konferencji
podsumowującej rządowe programy społeczne. W spotkaniu
z samorządowcami uczestniczyli Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej Pani Marlena Maląg oraz Wojewoda
Wielkopolski Pan Łukasz Mikołajczyk. W trakcie uroczystości
wręczyli oni wielkopolskim samorządowcom, w tym również
Wójtowi Gminy Szczytniki promesy dofinansowania w ramach
tegorocznej edycji programu „MALUCH+”.

Ponadto Gmina złożyła wniosek w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności
zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki
nad małymi dziećmi, pn. „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki
szansą na zatrudnienie rodziców”. Po negocjacjach wniosek
został zaopiniowany pozytywnie i udało się pozyskać
dodatkowe środki, które pozwolą na funkcjonowanie Klubu
dziecięcego przez okres najbliższych dwóch lat. W ramach
projektu
zakupione
zostanie
wyposażenie,
pomoce
dydaktyczne,
zabawki,
sfinansowane
wynagrodzenie
zatrudnionych opiekunów, pokryte koszty wyżywienia i pobytu
dzieci w klubie. Kwota dofinansowania wyniesie:
968 520,50 zł, w tym ze środków europejskich: 887 526,42 zł,
ze środków z dotacji celowej: 89 994,08 zł. Termin realizacji
projektu przewidywany jest na okres: 01.06.2020 – 31.08.2022.
Projekt realizowany będzie w Klubie dziecięcym, który
powstanie w Marchwaczu. (Aleksandra Krążyńska-Dial)

WYDARZENIA
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WARZYWNIAK BIESIADNY 2019
W GMINIE SZCZYTNIKI

Ostatnia sobota listopada, do tego w tym roku 30, a więc
popularne Andrzejki, to doskonały czas na jesienną biesiadę.
Tradycyjny „Jesienny Warzywniak Biesiadny” w naszej
gminie odbył się w tym roku w odnowionej sali OSP
w Główczynie. I również tradycyjnie już do udziału
we wspólnym biesiadowaniu zaproszeni zostali przedstawiciele
sponsorów, Radni, sołtysi, Kapele, sołectwa przygotowujące
tegoroczne stoły biesiadne, delegacje z chlebami i wieńcami na
Dożynkach Gminnych i Powiatowych oraz współorganizatorzy
i Starostwie Dożynek. Czyli po prostu Ci, bez których
tegoroczne dożynki nie mogłyby się odbyć. I właśnie tym
wszystkim, zgromadzonym i specjalnie wymienionym podczas
spotkania, dziękował po raz kolejny Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht, wyrażając swoją radość z aktywności
lokalnych społeczności naszej gminy. Warto przy okazji
przypomnieć, że w tym roku stoły biesiadne z poczęstunkiem
dla gości dożynkowych przygotowali: SOŁECTWO
Główczyn, SOŁECTWO Niemiecka Wieś, SOŁECTWO
i OSP Iwanowice, SOŁECTWA Popów i Szczytniki,
SOŁECTWA Krowica Zawodnia i Krowica Pusta,
SOŁECTWO Kuczewola oraz poczęstunek dla gości Grupa
Odtworzeniowa „Okupniczanki” z Sobiesęk Trzecich. Wśród
gości biesiady znaleźli się także przedstawiciele: Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg i posła na
Sejm Tomasza Ławniczaka przekazując specjalne listy od
wspomnianych. W roli gospodarzy Jesiennego Warzywniaka
Biesiadnego wystąpiły panie z KGW w Główczynie
odpowiedzialne za tradycyjny poczęstunek w listopadowy
wieczór i oczywiście fantastyczne Panie, jak zawsze, stanęły
na wysokości zadania, a mogły także liczyć na pomoc
współgospodarzy, strażaków z OSP w Główczynie i władz
sołectwa. Spotkanie rozpoczęła w doskonałej formie
muzycznej i wokalnej Kapela „Złote Kłosy”. Podczas koncertu
kapela zaprezentowała sporo nowych utworów, bardzo ciepło
przyjętych przez publiczność. Można było poczuć moc
prawdziwej polskiej biesiady, gdy wspólnie śpiewano i bujano
się przy stołach. Tegoroczna Biesiada w Główczynie była

SPOKOJNYCH ŚWIĄT

także okazją do muzycznego spotkania z jednym
z popularniejszych wykonawców polskiej sceny Krzysztofem
„Kasą” Kasowskim, a dobrą zabawę kontynuowała już
do końca imprezy, jak zwykle porywająca do tańca gości
Kapela Biesiadna „Dysonans” . I tutaj już trzeba było lekko
przestawić stoły i krzesła, by zrobić miejsce do wspólnej
zabawy tanecznej przy utworach wszystkim doskonale
znanych. Prawdziwie ludowa biesiada trwała do późnych
godzin nocnych.

Za przygotowanie sali i pyszny poczęstunku dziękujemy
Paniom z KGW i strażakom OSP w Główczynie,
a za doskonałą zabawę naszym niezawodnym kapelom „Złote
Kłosy” i „Dysonans”. Impreza została sfinansowana ze
środków budżetu gminy Szczytniki i Gminnego Ośrodka
Kultury. Dziękując raz jeszcze wszystkim wymienionym
podczas spotkania za włączenie w organizację tegorocznych
dożynek, zapraszamy już teraz do współpracy latem 2020,
a dokładnie 23 sierpnia podczas kolejnych Dożynek Gminnych.
(Mariusz Janiak)

KOLĘDOWANIE ORKIESTRY DĘTEJ ZE STAWU

W dniu 12 stycznia Orkiestra Dęta ze Stawu uświetniła
Eucharystię w Domu Bartymeusza w Domaniewie. Mszę
świętą celebrował ks. Aleksander Nawrocki. Orkiestra podczas
Mszy św. grała kolędy, również po Mszy św. podopieczni
Domu Bartymeusza wspólnie śpiewali przy dźwiękach
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instrumentów. W tym samym dniu Orkiestra kolędowała
w kościele
parafialnym
św.
Mikołaja
w
Stawie.
(Małgorzata Płóciennik)

PATRIOTYCZNE OBCHODY 75. ROCZNICY
POMORDOWANIA MIESZKAŃCÓW
MARCHWACZA

SPOKOJNYCH ŚWIĄT

i wszystkich pozostałych nieznanych z imienia i nazwiska
mężczyzn. Dzień 22 stycznia 1945 r. stał się
najtragiczniejszym w całej historii Marchwacza. Dla uczczenia
tych wydarzeń o godz. 8.30 spod kaliskiego Teatru na XXI
patriotyczny bieg, który od roku 2000 odbywa się z inicjatywy
Piotra Maciejewskiego, wyruszyli biegacze i przyjaciele
Kaliskiego Towarzystwa Sportowego

W sobotę 25 stycznia 2020 r. w Marchwaczu miała miejsce
Uroczystość upamiętniająca 75. Rocznicę Pomordowania
Mieszkańców tej miejscowości pod koniec II wojny światowej.

Do wyzwolonej wcześniej przez armię radziecką miejscowości
niespodziewanie weszły niedobitki wojsk niemieckich. Nie są
do końca znane okoliczności, dla jakich Niemcy postanowili
dokonać kolejnego mordu, ale pod błahym pretekstem pomocy
przy wyciąganiu samochodów z zasp śnieżnych zmusili ponad
60 mężczyzn powyżej 16. roku życia do zgromadzenia się
w centrum wioski. Następnie po kilku zaczęli ich rozstrzeliwać
pod stogiem słomy.

Spośród uwięzionych udało się uratować tylko dwóm.
Zamordowanych zostało
wówczas 62 mieszkańców
Marchwacza oraz 6 Polaków i 12 żołnierzy radzieckich
o nieznanych nazwiskach. Miejsce mordu uznano z czasem
za miejsce pamięci narodowej. Doczesne szczątki niektórych
z pomordowanych rodziny ekshumowały i pochowały
na innych cmentarzach. Ostatecznie miejsce to jest miejscem
pochówku dla 75 osób: 57 mieszkańców Marchwacza

„Supermaraton”. W biegu uczestniczyło 19 osób: Łukasz
Maciejewski, Weronika Wodiczko, Dominika Adamus,
Sebastian Antkowiak, Konrad Pawlak, Marek Frontczak,
Andrzej Wolniak, Marek Kobyłka, Adam Boguś, Bohatikov
Yevhen, Rafał Pawlak, Andrzej Dziubek, Paweł Krawiec,
Grzegorz Matuszak, Damian Bugajny, Witold Sitek z Ostrowa
Wlkp., Maksymilian Barczewski z Marchwacza (uczeń szkoły
w Marchwaczu), Tadeusz Tomeczek i Zdzisław Kubczyk.

Biegaczom, z inicjatywy Bogusława Monczyńskiego, już po
raz 6. towarzyszyli w rajdzie pamięci rowerzyści z Kaliskiego
Towarzystwa Turystyki Kolarskiej „Cyklista”. W sobotnie
przedpołudnie oprócz samego organizatora do Marchwacza
w 9-osobowej grupie jechali: Iwona Dudziuk, Mariusz
Garczewski, Włodzimierz Staszak, Paweł Szmaja, Jacek
Wardęga, Aleksander Krzysztoforski, Andrzej Kiełbik,
Stanisław Szymczak. Również rowerem na uroczystości dotarł
10. rowerzysta - Jacek Orczykowski.
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Przed godz. 11 uczestnicy Obchodów w uroczystym
przemarszu z pocztami sztandarowymi i orkiestrą udali się
w kierunku Mogiły – miejsca kaźni, gdzie rozpoczęły się
patriotyczne uroczystości. Obok oficjalnych delegacji władz
państwowych i samorządowych różnego szczebla, delegacji
OSP z Iwanowic, Krowicy Zawodniej, Radliczyc, Stawu
i Szczytnik oraz Zespołu Szkół im. Jan Pawła II
w Marchwaczu z pocztami sztandarowymi, biegaczy
i rowerzystów - przy Mogile zebrały się rodziny
pomordowanych i mieszkańcy Marchwacza. Szczególnie miło
było gościć organizatorom żywych świadków tamtych
wydarzeń: Panią Alicję Czarnecką i Pana Mariana
Maciaszczyka.
Uroczystości
rozpoczęło
wspomnienie
tragicznych wydarzeń w Marchwaczu, apel poległych
i odegranie Roty. Następnie prowadzący przywitał przybyłych
gości: Panią Annę Zarębską – Kierownika Delegatury
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu,
reprezentującą Panią Marlenę Maląg – Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej oraz Pana Łukasza Mikołajczyka –
Wojewodę Wielkopolskiego;

Pana Zbigniewa Słodowego – Wicestarostę Kaliskiego, Pana
Benedykta Owczarka - Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Kaliskiego i Pana Henryka Kurka – Radnego Powiatowego,
reprezentujących władze Powiatu Kaliskiego; Pana Marka
Albrechta – Wójta Gminy, Pana Bogdana Augustyniaka Przewodniczącego Rady Gminy, a także Pana Wiesława
Wróbla – Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy i Panią
Danutę Świątek – Radną, reprezentujących władze
samorządowe Gminy Szczytniki; Ks. kan. Piotra Bałoniaka –
Proboszcza Parafii Rajsko, delegację z pocztem sztandarowym
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu
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z Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Beatą Kuświk,
Gronem Pedagogicznym i uczniami; delegacje Ochotniczych
Straży Pożarnych z pocztami sztandarowymi z: Iwanowic,
Krowicy Zawodniej, Radliczyc, Stawu i Szczytnik, Orkiestrę
Dętą przy OSP w Iwanowicach pod batutą kapelmistrza Pawła
Janiaka, wspomnianych już wyżej biegaczy i przyjaciół
Kaliskiego Towarzystwa Sportowego „Supermaraton”
i rowerzystów z Kaliskiego Towarzystwa Turystyki Kolarskiej
„Cyklista”, Panią Irenę Ludwiczak – Prezesa Zarządu Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Szczytnikach,
przedstawiciela
właściciela
Gospodarstwa
Rolnego
w Marchwaczu Pana
Wiesława Wawrzyniaka, Radę
Nadzorczą
i
Zarząd
Spółdzielni
Mieszkaniowej
w Marchwaczu, sołtysów okolicznych miejscowości z Krowicy
Zawodniej, z Marchwacza Kolonii i z Marchwacza, media oraz
przybyłe
rodziny
pomordowanych
i
mieszkańców
Marchwacza. Po przywitaniu zebranych odczytany został
okolicznościowy list od Pani Minister

Marleny Maląg i od Pana Jana Dziedziczaka – Sekretarza
Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą.
Następnie miała miejsce modlitwa za pomordowanych, którą
poprowadził proboszcz miejscowej parafii w Rajsku Ks. kan.
Piotr Bałoniak, po której uczestnicy uroczystości złożyli
wieńce i zapalili znicze przy pomniku upamiętniającym
tragiczne wydarzenia. Na zakończenie tej części Obchodów
organizatorzy przygotowali małą niespodziankę. Starosta
Kaliski i Wójt Gminy wręczyli wszystkim biegaczom
i rowerzystom okolicznościowy medal za podjęty trud
uczestniczenia w biegu patriotycznym i rowerowym rajdzie
pamięci. Po zakończeniu tej części uroczystości delegacje
z pocztami sztandarowymi w asyście Orkiestry Dętej przy OSP
w Iwanowicach przemaszerowały przez miejscowość i udały
się do budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu. Drugą część obchodów rozpoczęła Msza Św.
w intencji pomordowanych. Celebrujący Eucharystię Ks. kan.
Piotr Bałoniak w swojej homilii nawiązał do obchodzonego
w tym dniu liturgicznego święta Nawrócenia św. Pawła
Apostoła, który przekonany o słuszności zabijania wyznawców
Chrystusa udaje się do Damaszku, aby tam uwięzić kolejne
osoby, ale po drodze zostaje cudownie nawrócony i staje się
najgorliwszym wyznawcą Ewangelii i Apostołem Narodów.
Bóg w całej historii zbawienia pomaga człowiekowi, aby
ogrom nieszczęść, których dopuszcza się ludzkość i każdy
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z nas był przyczynkiem do naszego ciągłego nawracania się
i budowania dobra.

Okrutne zło, jakie miało miejsce z rąk niemieckiego okupanta
w Marchwaczu, też wyzwoliło w następnych latach wiele
dobra u ludzi. Uczy nas szacunku do tradycji, nakazuje pamięć
o tragicznie zabitych, uczy nas przede wszystkim umiłowania

pokoju. Ks. Piotr podkreślił na koniec swojej homilii,
że tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
odbywał się pod hasłem „Życzliwymi bądźmy” (Dz 28,2).
To słowo klucz naszych myśli i zachowań wobec nas samych,
sąsiadów, mających inne poglądy, wyznających inną wiarę.
Wszyscy

chrześcijanie w obecnym świecie pełnym zła, agresji
i nienawiści powinni odnosić się do wszystkich życzliwie. To
najprostszy sposób, aby takie tragiczne wydarzenia jak
w Marchwaczu już nigdy się nie powtórzyły.
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Przed Komunią św. miało miejsce uroczyste przekazanie znaku
pokoju. Błogosławieństwo i odśpiewanie pieśni „Boże coś
Polskę…” zakończyło Eucharystię.

W dalszej części wszystkich przybyłych do Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II przywitała jej Dyrektor Pani Honorata
Szymańska. Następnie okolicznościowe przemówienie
wygłosił Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht, po
którym dzieci i młodzież zaprezentowały akademię
patriotyczną przygotowaną pod kierunkiem nauczycieli

tutejszej szkoły: Panią Małgorzatę Pietrzykowską, Panią
Ewelinę Biesiadę i Panią Agnieszkę Pogorzelec. Po akademii
pamiątkowy medal 75. Rocznicy Pomordowania Mieszkańców
otrzymali: żywy świadek tych wydarzeń – Pan Marian
Maciaszczyk i Dyrektor Szkoły - Pani Honorata Szymańska.

Oficjalną część uroczystości zwieńczyła krótkim koncertem
Orkiestra Dęta z Iwanowic prowadzona przez nowego
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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kapelmistrza Pawła Janiaka. Nie zabrakło jak zwykle wiązanki
melodii patriotycznych i wojskowych. Na zakończenie
Obchodów jego uczestnicy otrzymali ciekawą informację
o pracy magisterskiej Pani Katarzyny Sucheckiej, która podjęła
temat losu kobiet z okolic Marchwacza po tragicznych
wydarzeniach z 1945 r. Zapewne dla wielu osób z lokalnej
społeczności będzie to pasjonująca lektura. Wszyscy
uczestnicy spotkali się następnie na wspólnym poczęstunku.

Komitet organizacyjny składa podziękowania Urzędowi
Gminy w Szczytnikach z Panem Wójtem, całej społeczności
szkolnej w Zespole Szkół w Marchwaczu im. Jana Pawła II
z Panią Dyrektor, innym instytucjom i wszystkim osobom,
które w jakikolwiek sposób przyczyniły się i pomogły
w zorganizowaniu i przeprowadzeniu tych Uroczystości.
(Robert Lis)
WYSTĄPIENIE WÓJTA Z OKAZJI 75 . ROCZNICY
POMORDOWANIA MIESZKAŃCÓW MARCHWACZA
Czcigodni Księża! Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!
Serdecznie witam wszystkich uczestników Obchodów 75.
Rocznicy Pomordowania Mieszkańców Marchwacza oraz
pragnę przekazać wyrazy podziękowania za poświęcony czas
i wspólne oddanie czci tym, którzy polegli w czasie II wojny
światowej. Bardzo dziękuję organizatorom dzisiejszej
uroczystości: Panu Robertowi Lisowi wraz z Małżonką, Pani
radnej Danucie Świątek, Pani sołtys Janinie Kwaśniewskiej;
a także Pani dyrektor Honoracie Szymańskiej, nauczycielom –
Pani Małgorzacie Pietrzykowskiej, Pani Ewelinie Biesiadzie
i Pani Agnieszce Pogorzelec, uczniom i pracownikom Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu, proboszczowi parafii
Rajsko
księdzu
kanonikowi
Piotrowi
Bałoniakowi,
przedstawicielom OSP i orkiestrze dętej z Iwanowic; oraz
oczywiście cyklistom i niestrudzonym biegaczom, którzy
corocznie aktywnie zaznaczają swoją obecność na naszych
gminnych obchodach.
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i nauki – bez strachu, nalotów bombowych, bez
rozstrzeliwania.
Pragnęli
bezpowrotnego
zakończenia
koszmaru wojennego i snuli marzenia na przyszłość, której
niestety nie doczekali, ponieważ ich plany zostały zniweczone
przez śmierć zadaną ręką niemieckiego okupanta.
To traumatyczne wydarzenie zostawiło trwałe piętno
w sercach najbliższych i tych, którzy kochają Polskę. Trudno
jest zrozumieć dlaczego wydarzyła się taka tragedia; trudno
zrozumieć dlaczego tak wiele podobnych dramatów przyniosły
czasy wojenne. Dzisiaj oddajemy cześć w sposób szczególny
poległym mieszkańcom Marchwacza i wszystkim, którzy zginęli
podczas II wojny światowej.
Pamiętać i oddać cześć wojennym bohaterom –
to chwalebne, jednak to nie wystarczy, aby dobrze wypełnić
swój patriotyczny obowiązek wobec Ojczyzny. Należy bowiem
również na co dzień przyjąć i żyć przesłaniem pozostawionym
dla nas przez minione pokolenie tych tragicznych wydarzeń.
Trzeba przyjąć
przesłanie o wybaczeniu, pojednaniu,
o obronie prawdy; o powinnościach wobec Ojczyzny, jakimi są:
rzetelna praca i nauka, współpraca dla dobra Polski, udział
w wyborach i dbałość
o sprawy społeczne, troska
o wychowanie młodego pokolenia, o ludzką godność, o polski
chleb, ojczyste tradycje, o postęp, który ma służyć
człowiekowi, a nie zniewalać; o wypełnianie słów Jana Pawła II
- „Niech pragnienie dobra wspólnego przezwycięża egoizm
i podziały”.
Wciąż aktualna i nasza najpiękniejsza spuścizna to Bóg,
Honor i Ojczyzna – i o to właśnie apelują minione pokolenia
Polaków, aby ich ofiara nie była daremna; o tym także pisze
w swoim wierszu nasza poetka Maria Konopnicka:
„Ojczyzna moja to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,
Gdzie ojciec, matka i gdzie bracia mili,
W polskiej mnie mowie pacierza uczyli.”

Kochajmy Polskę i bądźmy wierni narodowym tradycjom
- tak nam dopomóż Bóg!
Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht

GMINNY DZIEŃ KOBIET

75 lat temu mieszkańców Marchwacza dotknęła ogromna
tragedia. Wyczekując upragnionego i tak bliskiego zakończenia
II wojny światowej - marzyli oni, aby jak najszybciej powrócić
do zwyczajnego codziennego życia w czasach pokoju, do pracy
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Patrząc na licznie zgromadzoną publiczność oraz obserwując
reakcje na całość programu przygotowanego na tegoroczny
Gminny Dzień Kobiet można stwierdzić jedno – niech żałują
Ci, którzy nie dotarli na wspólną zabawę mieszkanek gminy
Szczytniki. Organizatorzy: Wójt Gminy Szczytniki, GOK
w Szczytnikach i strażacy z OSP w Radliczycach przy
wybitnej

pomocy strażaków z OSP w Krowicy przygotowali dla
naszych pięknych, wystrojonych i „wyposażonych” w dobry
humor Pań bogaty i atrakcyjny program. O fantastyczne
pyszne słodkie przekąski i napoje zadbała natomiast świeżo
zawiązana i rozpoczynająca aktywną działalność gminną
i sołecką grupa „Krowiczanki” KGW w Krowicy Zawodniej.

Ponad 200 kobiet aktywnie działającyh na terenie gminy
Szczytniki z Kół Gospodayń Wiejskich, sołectw, urzędu
gminy i podległych jednostek oraz gminnych szkół przywitali
główni organizatorzy Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht,
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Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Augustyniak oraz
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Mariusz Janiak.
Oczywiście poza specjalnymi życzeniami nie zabrakło
i wspólnego
toastu
za pomyślność
wszystkich
Pań.
A symboliczną lamkę szampana dla wszystkich gości osobiście
i prywatnie sponsorował Wójt Gminy Marek Albrecht. Po tym
uroczystym powitaniu rozpoczęła się na dobre zabawa i jak
przystało na ostatnią niedzielę karnawału prawie od
pierwszych dźwięków muzycznych Panie roztańczone ruszyły

pod scenę. A o program artystyczny zadbali tradycyjnie już
„Kapela Złote Kłosy” w męskiej obsadzie i „Kapela Biesiadna
Dysonans” z naszej gminy oraz goście specjalni – najlepsza
grupa biesiady śląskiej - Mirek Jędrowski Show owacyjnie
przyjęta i żegnana w Radliczycach po kilkukrotnym bisie.
I zdecydowanie gdyby nie fakt, że po północy rozpoczynał się
już poniedziałek i trzeba było rano wrócić do pracy
i obowiązków, Panie z pewnością bawiłyby się i wspólnie
śpiewały z Kapelą Dysonans do godzin porannych. Podczas
całej imprezy Paniom usługiwali doskonale sobie radząc
z podawaniem kawy, herbaty i wszelkich innych trunków
strażacy z OSP w Radliczycach i Krowicy, za co w imieniu
organizatorów serdecznie dziękujemy. Podobnie jak
wspominanym już Paniom z KGW w Krowicy Zawodniej za
doskonałe wypieki. Wielka dawka humoru i zabawy jakie
przygotowali organizatorzy widoczna była na twarzach
wszystkich uczestniczek wychodzących ze spotkania i tego by
ten humor dopisywał przez wszystkie kolejne 12 miesięcy do
następnego spotkania z całego serca Wam życzmy piękne
Panie. Gminny Dzień Kobiet został zorganizowany ze środków
Gminy Szczytniki – Gminnego Ośrodka Kultury
w Szczytnikach. (Mariusz Janiak)

KULTURA
NAUCZANIE JANA PAWŁA II W CYTATACH
WYMAGAJCIE OD SIEBIE, NAWET GDYBY INNI OD WAS
NIE WYMAGALI – JANA PAWEŁ II
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W Roku Świętego Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin
w dniu 18 maja
– w sposób szczególny prosimy
o wstawiennictwo Papieża Polaka:

SPOKOJNYCH ŚWIĄT

mogli
wiele
pięknych
(Honorata Szymańska)

dzieł

czytać

w oryginale.

TRAKTAT O DEMOKRACJI
Święty Janie Pawle II przypominaj nam codziennie, iż Bóg nas
kocha i każdy z nas jest potrzebny. Dopomóż nam zachować
czyste sumienie i wieczną duchową młodość. Niech zniechęcenie
nigdy nie stanie się naszym udziałem, a żaden przeciwnik i zło nie
triumfują nad nami. Święty Janie Pawle - II błogosław nam i bądź
zawsze z nami! (HS)

KSIĄDZ ABP FULTON JOHN SHEEN
W AMERYKAŃSKICH MEDIACH
Podziękowanie za przykład życia
Ksiądz abp Fulton John Sheen, nieżyjący już, to człowiek
niezłomnej wiary i z nieugiętym charakterem, który prowadził
w amerykańskiej telewizji program Life is worth of living (Życie
warto przeżyć). Napisał ponad 60 książek i przypisuje mu się
wielką przemianę duchową w życiu bardzo wielu osób. Może
pełnić rolę wyjątkowego przewodnika, gdy pojawiają się
wątpliwości i życiowe dylematy. Uważany był za człowieka
o dużym poczuciu humoru, który jednak potrafił traktować
poważnie wszystkie sprawy, a zwłaszcza innych; był chętnie
zapraszany, również na bankiety prezydenckie. Swoje kazania
pisał w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem, skąd
również czerpał siły, aby sprostać czekającym go wyzwaniom.
Przywiązywał duże znaczenie do tego, aby ubierać się
w sutannę i występował przed publicznością w tym samym
stroju, w którym uczestniczył w audiencjach papieskich. Był
bardzo aktywny przez całe życie, również medialnie,
a od „wypalenia” chroniła go godzina codziennej adoracji. Miał
niesamowity talent retoryczny, i chociaż głosił to,
co od wieków jest oczywiste, to jednak sposób, w jaki to
czynił, był wyjątkowy. Wiele osób przyznaje, że posiadał
niezwykle przeszywający wzrok i odnosiło się wrażenie, że
nawet przez ekran telewizora potrafi spoglądać w głąb duszy
człowieka. Uważał, że wnętrze człowieka jest często poranione
i dlatego starał się „podnosić” tych poranionych, aby
pojednali się z Bogiem i ludźmi. Jedna z jego poczytnych
książek to „Kapłan nie należy do siebie”, w której ukazuje m. in.
dwie ludzkie natury – naturę Piotra (nastawioną w kierunku
spraw duchowych) i naturę Szymona (nastawioną w kierunku
spraw ziemskich). Jego słowa są wciąż aktualne, i wręcz
prorocze. Pomimo pojawiającego się obecnie zniechęcenia,
a nawet rozpaczy i przekonania, że wiara całkowicie kiedyś
upadnie – Ks. abp Fulton John Sheen
w swoim
ponadczasowym przekazie umacnia ludzką nadzieję i pewność,
że Kościół zawsze zmartwychwstaje. Reasumując, Life is worth
of living; a jak na nauczyciela języka angielskiego przystało mogę jeszcze dodać Let’s learn foreign languages, a będziemy

Demokracja to ważny aspekt życia społecznego oparty
na wolności wyboru. Dzięki tej zasadzie decyzje społeczne
mogą być podejmowane większością głosów, co powinno
oznaczać jednocześnie ogólne poparcie dla danej sprawy.
Zasada demokracji reguluje sprawy zarówno na wyższych jak
i na niższych szczeblach państwa; oczywiście z wyłączeniem
takich kwestii jak np. wartości, obronność kraju, sytuacje
kryzysowe; a także kompetencje na stanowiskach pracy
wykonywane na podstawie prawa, regulaminów i procedur.
Z jednej strony zasada demokracji powinna ułatwiać życie
społeczne, ponieważ przemyślane i przedyskutowane sprawy
społeczne uzyskując akceptację większości powinny być
respektowane przez wszystkich, aby było możliwe jakiekolwiek
dalsze konstruktywne działanie. Z drugiej strony mamy do
czynienia z dużym problemem, gdy nie każda z osób, które
były przeciwnego zdania – ma zamiar przyjąć decyzję
większości i podporządkować się wynikającym z tego
ustaleniom, oczywiście
w konkretnych zwyczajnych
codziennych i społecznych sprawach; ponieważ jak już
wcześniej zaznaczono kwestie związane z klauzulą sumienia
zostały wyłączone z tego rozważania.
Liberum veto przyniosło wiele szkód dla naszego narodu;
z tego powodu trudno taką zasadę brać w ogóle pod uwagę,
tym bardziej we współczesnych czasach. Wydaje się więc, że
nie ma lepszej zasady od zasady demokracji, jednakże dobrze
rozumianej. Zasada ta zawsze powinna opierać się
na poszanowaniu życia i godności ludzkiej, wysokiej kulturze
osobistej, kulturze słowa i prawa do wyrażania swoich
poglądów, bez drwin i szykan. Nasza polska mowa jest
naprawdę piękna i przykro słuchać, gdy ktoś ją kaleczy
wulgaryzmami. Poza tym często brakuje dobrych dyskusji
popartych argumentami; stwierdzenia ogólne jawią się niczym
frazesy i nie wnoszą niczego w zakresie szukania konkretnych
rozwiązań. Dlaczego w codziennym życiu tak często brakuje
takich ważnych słów jak: przepraszam, proszę, dziękuję, które
działają niczym plaster przysłowiowego miodu? Jakże miło
posłuchać rzeczowej dyskusji - pomimo różnicy poglądów bez
obraźliwych epitetów i uprzedzania się do kogokolwiek;
dyskusji merytorycznej, w centrum której znajduje się
konkretna sprawa, a nie oczernianie kogoś lub wyszydzanie.
Skupienie się na problemie i argumentach daje dużą szansę
powodzenia w znalezieniu rozwiązania i ostatecznego
porozumienia. Jan Paweł II był mistrzem dyplomacji, potrafił
rozmawiać z każdym i o wszystkim. Warto więc przyjąć ważną
przestrogę Papieża Polaka: „Historia uczy, że demokracja bez
wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany
totalitaryzm”. Reasumując, człowiek nie ma prawa panować
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nad drugim człowiekiem i traktować bliźniego przedmiotowo;
człowiek nie może zająć miejsca Boga i decydować co jest
dobre, a co złe (doskonale wiemy jak to się skończyło w raju)
– lecz tę prawdę ma obowiązek przez całe życie odkrywać
i tego możemy sobie wzajemnie życzyć i w naszym kraju,
i na całym świecie. (Honorata Szymańska)

SPOKOJNYCH ŚWIĄT

W dniach 14-17.11.2019 r. w Grudziądzu odbył się IX Puchar
Polski Kadetek w boksie oraz XVI Puchar Polski Kadetów
w boksie. Z klubu ZIĘTEK Team zgłoszonych było czterech
zawodników.

SPORT
HALOWY TURNIEJ W PIŁKĘ NOŻNĄ DRUŻYN OSP
GMINY SZCZYTNIKI
W sobotę 30 listopada w sali sportowej Szkoły Podstawowej
w Iwanowicach odbył się „Halowy Turniej w Piłkę Nożną
Drużyn OSP Gminy Szczytniki”. Do rywalizacji o Puchar Wójta
Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta stanęły 4 drużyny,
w sumie 29 zawodników reprezentujących straże ze: Szczytnik,
Mroczek Wielkich, Radliczyc i Kuczewoli. Rozgrywki odbywały
się systemem „każdy z każdym”. Zatem każda drużyna
rozegrała 3 spotkania (w sumie odbyło się 6 meczów). Mecz
trwał 12 minut, a na boisku równocześnie mogło występować
czterech zawodników w każdej drużynie. Zmiany odbywały się
systemem hokejowym. Zwyciężyła drużyna ze Szczytnik
zdobywając 9 pkt, drugie miejsce z wynikiem 6 pkt zajęła
drużyna z Kuczewoli, a trzecie miejsce z 3 pkt drużyna
z Radliczyc. Na czwartym miejscu uplasowała się drużyna
z Mroczek Wielkich. Najlepszym zawodnikiem turnieju został
Przemysław Perskwiec z Radliczyc, który zdobył 9 goli. Sędzią
głównym był Sławomir Farbicki. Sekretariat zawodów
profesjonalnie
prowadziła:
Aleksandra
Skowrońska.
Sponsorami nagród byli: Pan Marek Albrecht – Wójt Gminy
Szczytniki oraz Jerzy Majas Komendant Gminny OSP i Zbigniew
Banasiewicz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.
Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP
RP w Szczytnikach. Organizatorzy składają podziękowanie Pani
Janinie Nowak Dyrektor Zespołu Szkół w Iwanowicach oraz
personelowi szkoły za pomoc w organizacji turnieju.
(Jerzy Majas)

Reprezentanci klubu wywalczyli złoto i srebro. Na pierwszym
miejscu podium stanął Sebastian Kusz 75 kg (mieszkaniec
gminy Szczytniki). W wadze do 52 kg drugie miejsce
wywalczyła Julia Kabzińska. (Mariusz Ziętek)

SPORT SZKOLNY
Klasy IV - VI
MINIPIŁKA NOŻNA
I

miejsce Sz. P. Iwanowice

II miejsce Sz. P. Szczytniki
III miejsce Sz. P. Marchwacz
MINIPIŁKA KOSZYKOWA
Dziewczęta
I miejsce Sz. P. Iwanowice
II miejsce Sz. P. Staw
III miejsce Sz. P. Radliczyce
Chłopcy
I

miejsce Sz. P. Iwanowice

II miejsce Sz. P. Radliczyce

IX PUCHAR POLSKI KADETEK W BOKSIE ORAZ
XVI PUCHAR POLSKI KADETÓW W BOKSIE

III miejsce Sz. P. Szczytniki
MINI PIŁKA RĘCZNA
Dziewczęta
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I

miejsce Sz. P. Iwanowice

Młodzicy Kajakarze rocznik 2005 piąte miejsce zajął uczeń ZS
im. Jana Pawła w Marchwaczu i jednocześnie zawodnik KTW
Kalisz- Maksymilian Barczewski. Gratulujemy! (Krzysztof
Pietrzykowski)

II miejsce Sz. P. Staw
Chłopcy
I

SPOKOJNYCH ŚWIĄT

miejsce Sz. P. Iwanowice

II miejsce Sz. P. Radliczyce

SUKCESY ZESPOŁOWE SPORTOWCÓW
Z IWANOWIC

III miejsce Sz. P. Staw
MINIPIŁKA SIATKOWA
Dziewczęta
I

miejsce Sz. P. Szczytniki

II miejsce Sz. P. Iwanowice
Chłopcy
I

miejsce Sz. P. Iwanowice

II miejsce Sz. P. Szczytniki
Klasy VII - VIII
HALOWA PIŁKA NOŻNA
I

miejsce Sz. P. Szczytniki

II miejsce Sz. P. Iwanowice
III miejsce Sz. P. Radliczyce
KOSZYKÓWKA
Chłopcy
I

miejsce Sz. P. Staw

II miejsce Sz. P. Iwanowice
III miejsce Sz. P. Szczytniki
Dziewczęta
I

miejsce Sz. P. Iwanowice

II miejsce Sz. P. Szczytniki
III miejsce Sz. P. Radliczyce
PIŁKA RĘCZNA
Dziewczęta
I

miejsce Sz. P. Iwanowice

( I)

I

miejsce Sz. P. Iwanowice

(II)

Chłopcy
I

miejsce Sz. P. Staw

II miejsce Sz. P. Iwanowice
III miejsce Sz. P. Radliczyce
(Kazimierz Augustyniak)

WIELKOPOLSKA GALA KAJAKARZY
30 listopada 2019 roku w auli Wielkopolskiego Stowarzyszenia
Sportowego wręczono nagrody i wyróżnienia dla najbardziej
perspektywicznych zawodników województwa. W kategorii

Czas od początku roku szkolnego sportowcy z Zespołu Szkół
w Iwanowicach mogą uznać za udany. W szczególności jeśli
chodzi o gry zespołowe. Jako zwycięzcy zawodów gminnych
reprezentowali ją godnie w zawodach powiatowych.
W październiku 2019 r. w Koźminku uczestniczyli
w Mistrzostwach Powiatu w Szachach Drużynowych w ramach
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W starszej kategorii wiekowej
(klasy VII – VIII) zajęła III miejsce w turnieju. (Filip
Jakóbczak, Jakub Jakubowski, Kacper Kaczmarek i Gabriela
Ruszczak ). W młodszej kategorii wiekowej (klasa VI i młodsi)
IV miejsce. (Julia Banach i Grzegorz Nieborak Karolina
Mielczarek i Oliwier Siciarek). W listopadzie 2019 r.
największy sukces w Opatówku osiągnęła drużyna dziewcząt
starszych wygrywając turniej o Mistrzostwo Powiatu
w koszykówce dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży
Szkolnej. Skład drużyny: Cierniak Weronika, Byczewska
Oliwia, Kaszuba Weronika, Krzesińska Weronika, Kusz
Martyna, Młynek Amelia, Wróbel Marta – z klasy VIII oraz
Gołębiowska Malwina, Kurek Natalia, Rokita Alicja,
Szymańska Wiktoria i Witych Martyna – z klasy VII. Jako
mistrzynie Powiatu Kaliskiego, dziewczęta 13 marca 2020 r.
zagrają w Ostrowie Wlkp. w Turnieju Rejonowym (zasięg
byłego województwa kaliskiego).
W grudniu 2019 odbyły się turnieje o Mistrzostwa Powiatu
w mini koszykówce dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk
Dzieci. W Opatówku drużyna dziewcząt klas V- VI zajęła III
miejsce. Skład: Miś Martyna, Zduńska Sandra, Przybył
Patrycja – kl. VIa, Szczot Oliwia, Jakóbczak Gabriela, Parkitna
Aleksandra, Młynek Paulina, Krzesińska Karolina – VIb,
Kucharska Wiktoria, Garncarek Aleksandra, Pisula Magdalena,
Jangas Justyna, Tylska Oliwia – klasa V. Z kolei
w Sobiesękach (gm. Brzeziny) odbył się turniej chłopców
gdzie
drużyna
iwanowicka
została
vice-mistrzem.
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Chłopcy wystąpili w składzie: Bartosz Błaszczyk, Alan
Dionizy, Igor Dionizy, Ksawery Pacholczyk, Mateusz Witych
– z klasy VIb, Wiktor Jakóbczak, Jakub Frasunek, Wiktor
Szmidowicz, Rafał Zdun – z klasy VIa oraz Błaszczyk Mateusz
i Mielcarek Bartosz – z klasy IV.
W styczniu 2020 r. kolejnym sukcesem mogą poszczycić się
starsze dziewczęta, które po sukcesie koszykarskim dołożyły
kolejny. W mocno obsadzonym turnieju w Zbiersku (gm.
Stawiszyn) w ramach Mistrzostw Powiatu w piłce ręcznej
stanęły na III stopniu podium. W turnieju pokonały wysoko
notowane zespoły z Opatówka i Koźminka. Skład drużyny:
Cierniak Weronika, Byczewska Oliwia, Kaszuba Weronika,
Krzesińska Weronika, Kusz Martyna (br.), Młynek Amelia,
Paśka Weronika (br.), Wróbel Marta – z klasy VIII oraz
Banach Nikola, Gołębiowska Malwina, Kurek Natalia,
i Witych Martyna – z klasy VII. (Stanisław Olender)

OŚWIATA
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI W 2019 ROKU
Tryb postępowania w sprawie awansu zawodowego
nauczyciela określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) oraz
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca
2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574).
W dniu 10.12.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Szczytnikach
odbyło się posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej powołanej
przez Wójta Gminy Szczytniki, która przeprowadziła egzamin
dla nauczycielki Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu
– Pani Katarzyny Juszczak, ubiegającej się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela mianowanego. W dniach 25.11.2019 r.
oraz 3 i 4.12.2019 r. w siedzibie Delegatury w Kaliszu
Kuratorium Oświaty w Poznaniu, odbyły się posiedzenia
komisji kwalifikacyjnych powołanych przez Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty, których zadaniem była analiza dorobku
zawodowego nauczycieli, ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela dyplomowanego. Do grona nauczycieli
dyplomowanych w gminie Szczytniki dołączyły: dwie
nauczycielki z Zespołu Szkół w Szczytnikach, w tym Pani
Grażyna Militowska oraz dwoje nauczycieli z Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Marchwaczu – Pani Ewelina Biesiada i Pan
Krzysztof Pietrzykowski. Gratulując stopnia awansu
zawodowego, wszystkim nauczycielom życzymy satysfakcji
z pełnionej misji kształcenia i wychowania młodego pokolenia,
pracy w twórczej atmosferze sprzyjającej podejmowaniu
nowatorskich wyzwań oraz realizacji zawodowych planów.
(autor: Grażyna Kuchnicka)

SPOKOJNYCH ŚWIĄT

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA
SPORTOWE DLA UCZNIÓW
Realizując postanowienia art. 90g ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481),
w oparciu o decyzje dyrektorów zespołów szkół prowadzonych
przez Gminę Szczytniki, za I okres w roku szkolnym
2019/2020 zostało przyznane ogółem 76 stypendiów dla
uczniów szkół podstawowych realizujących obowiązek
szkolny w tych szkołach.
19 uczniów otrzymało stypendia motywacyjne
ze średnią ocen nie niższą niż 5,25. Są nimi:
➢ w Zespole Szkół w Iwanowicach:
Grzegorz
Nieborak, Oliwia Tylska, Wiktoria Michalska, Filip
Jakóbczak, Kamila Trzęsowska;
➢ w Zespole Szkół w Radliczycach: Wojciech Ekiert,
Tomasz Siwiak, Julia Ekiert, Małgorzata Lazarek,
Nadia Olejnik, Kamil Siwiak, Aleksandra Matusiak;
➢ w Zespole Szkół w Szczytnikach: Oliwia Żurawska,
Antonina Braszak, Szymon Błasiak, Gabriela
Kopacka, Mateusz Pospieszyński, Angelika Wojtczak,
Patrycja Łukacka;
oraz 57 uczniów otrzymało stypendia za osiągnięcia
w sporcie co najmniej na szczeblu powiatu.
Wśród ww. są uczniowie o podwójnych osiągnięciach
zarówno w nauce jak i w sporcie. Są nimi:
➢

w Zespole Szkół w Iwanowicach: Oliwia Tylska
i Filip Jakóbczak,
➢ w Zespole Szkół w Radliczycach: Tomasz Siwiak,
Małgorzata Lazarek i Nadia Olejnik
➢ w Zespole Szkół w Szczytnikach: Szymon Błasiak
(Autor: Grażyna Kuchnicka)

„BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE” 2019
,,BohaterON w Twojej Szkole to część ogólnopolskiej
kampanii o tematyce historycznej BohaterON – włącz
historię!..
Kampania
ma
na
celu
upamiętnienie
i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego,
edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych
postaw i historii Polski XX wieku. W projekcie tym
w październiku 2019 r. wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół
w Iwanowicach oraz Zespołu Szkół w Szczytnikach. W ramach
projektu przeprowadzono dla uczniów zajęcia edukacyjne
(w oparciu o materiały przygotowane przez organizatora),
a mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości
uczniów na temat Powstania Warszawskiego. Akcja została
zakończona wykonaniem przez uczniów kartek, pocztówek
z życzeniami dla Powstańców Warszawskich.
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społeczność Zespołu Szkół w Iwanowicach. Samorząd
Uczniowski zorganizował we współpracy: z Wydziałem
Pedagogiczno- Artystycznym UAM w Kaliszu zbiórkę
produktów w ramach akcji „Szlachetna Paczka”, z fundacją
Bread of Life z Kalisza zbiórkę fantów w ramach akcji

Prace uczniów uczestniczących w akcji zostały przesłane do
organizatora. Koordynatorkami projektu w Zespole Szkół
w Iwanowicach były: Wioletta Mikołajczyk i Wioletta
Michalska, w Zespole Szkół w Szczytnikach: Dyrektor Szkoły
Jolanta Leszka i Wioletta Mikołajczyk. (Wioletta Mikołajczyk)

„Wigilia na kaliskim rynku”, z Książnicą Pedagogiczną
w Kaliszu- zbiórkę czasopism dla ośrodków opieki i szpitali,
ze Szkolnym Kołem Wolontariatu i PCK zbiórkę produktów
w ramach akcji „Szlachetna Paczka” dla Domu Dziecka
w Liskowie.

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
W ZESPOLE SZKÓŁ W IWANOWICACH
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
(Jan Paweł II)

Czas przedświąteczny to szczególny okres, kiedy pomaganie
jest wszystkim bliższe i jesteśmy wrażliwsi na potrzeby
innych. Tej świątecznej atmosferze
uległa również

Ponadto, Zespół Szkół włączył się w akcję „Góra Grosza”,
której celem jest pomoc dzieciom wychowującym się
w domach dziecka i rodzinach zastępczych. W ramach tego
przedsięwzięcia społeczność szkolna zbierała monety 1, 2 i 5groszowe. Kolejna akcja charytatywna organizowana w ZS
w Iwanowicach to zbiórka plastikowych nakrętek dla chorych
dzieci. Akcja ta trwa przez cały rok szkolny. Pomoc chorym
i potrzebującym
to priorytet w działalności Samorządu
Uczniowskiego. By pomóc podopiecznym fundacji Bread
of Life, grupa 25 uczniów wraz z opiekunem SU 8 grudnia
2019 r. wzięła także udział w akcji „Zostań Aniołem”, której
celem było bicie rekordu Guinnessa w liczbie osób
przebranych za anioły podczas „Wigilii na kaliskim rynku”.
Rekord został pobity, a społeczność szkolna jest dumna
ze swego udziału w tak szlachetnym działaniu na rzecz ludzi
potrzebujących.
(Wioletta Michalska - nauczycielka ZS w Iwanowicach)
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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XV GMINNY SEJMIK UCZNIOWSKI
W IWANOWICACH
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pomóc szczególnie potrzebującym. W Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Marchwaczu akcję „Szlachetna paczka" przeprowadziło
Szkolne Koło Wolontariatu pod opieką pedagoga p. Katarzyny
Juszczak. Do akcji zaproszona została przede wszystkim społeczność
szkolna, a więc uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.
Przez trzy tygodnie zbierano w szkole produkty spożywcze, słodycze
i artykuły chemiczne. Akcja cieszyła się jak zwykle
dużym
powodzeniem, ponieważ obdarowywanie innych przynosi każdemu
sporo satysfakcji osobistej. Z zebranych artykułów członkowie
Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z opiekunami przygotowali kilka
paczek stanowiących upominek dla osób potrzebujących. Wszystkim
zaangażowanym w „Szlachetną paczkę" serdecznie dziękujemy!
(Katarzyna Juszczak)

TRADYCJA ŚPIEWANIA KOLĘD WŚRÓD
NAJMŁODSZYCH
W Zespole Szkół w Iwanowicach już po raz 15 obradował
Sejmik Uczniowski, w tym roku w dniu 11 grudnia pod hasłem
,,Mój region ,moja miejscowość” w czasie wojny i okupacji’,
aby przypomnieć bardzo ważną dla narodu polskiego datę 1 września 1939 r. To wtedy rozpoczęła się II wojna światowa.
W XV Gminnym Sejmiku Uczniowskim uczestniczyli
przedstawiciele Zespołów Szkół w Szczytnikach, Marchwaczu,
Radliczycach, Stawie wraz z opiekunami. Uczniowie prezentowali
zgromadzone i opracowane materiały dotyczące swoich
miejscowości w czasie wojny i okupacji.

Sejmik zakończył się podjęciem uchwały o następującej treści
,,Uczestnicy XV Gminnego Sejmiku Uczniowskiego pod
hasłem ,,Mój region, moja miejscowość w czasie wojny
i okupacji’’ zobowiązują się do szanowania dorobku
minionych i współczesnych pokoleń, kultywowania historii
małych ojczyzn’’. Na zakończenie odbył się koncert prezentujący
pieśni wojenne. Ideą wszystkich Sejmików organizowanych przez
społeczność uczniowską Zespołu Szkół w Iwanowicach jest
propagowanie
historii
i tradycji ,,małej ojczyzny’’.
Koordynatorkami projektu były Wioletta Mikołajczyk i Wioletta
Michalska. (Wioletta Mikołajczyk)

Tradycja śpiewania kolęd jest bardzo stara. O ich niewątpliwej
wartości artystycznej świadczy fakt, że oparły się działaniu
czasu i nie uległy zapomnieniu. Przedszkole w Zespole Szkół
im. Jana Pawła II w Marchwaczu już od wielu lat organizuje
GMINNY
KONKURS
KOLĘD
I
PASTORAŁEK
DLA
PRZEDSZKOLAKÓW, kultywując tą piękną tradycję. W tym roku
konkurs ten odbył się w dniu 23 stycznia. Spotkanie rozpoczęła
Pani Dyrektor Honorata Szymańska witając przybyłych gości
oraz dodając otuchy małym artystom. Następnie gospodarze
imprezy – przedszkolaki z grupy „Biedronki” wykonali „Zimowy
taniec”, przygotowany pod kierunkiem p. Agnieszki Pogorzelec
i p. Liliany Wójtowicz.

AKCJA „SZLACHETNA PACZKA”
W grudniu w wielu placówkach na terenie gminy po raz kolejny
podjęto działania wspierające akcję „Szlachetna paczka”, aby
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Po występie uczestnicy konkursu śpiewali kolędy i pastorałki,
wprowadzając wszystkich w świąteczny nastrój. Laureaci
tegorocznego konkursu, to: Tymon Płóciennik z Przedszkola
w Szczytnikach, Nikola Rubas z Przedszkola w Marchwaczu,
Nadia Banach z Zespołu Szkół w Iwanowicach oraz Julia
Grzelińska z Przedszkola w Radliczycach. Wyróżnienie
otrzymały: Natalia Militowska z Zespołu Szkół w Iwanowicach,
Lena Błasiak z Przedszkola w Szczytnikach, oraz Marianna
Raźniewska z Przedszkola w Marchwaczu. Gratulujemy
wszystkim uczestnikom, ich rodzicom oraz nauczycielom,
którzy dbają o to, aby rozwijać dziecięce talenty i zdolności.
(Aneta Nowak)
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------------------------------------------------------------------------------------Salon Kosmetyki Samochodowej
Pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej, polerowanie, woskowanie,
pranie dywanów, pranie mebli tapicerowanych. Kuczewola 59A,
tel. 669 814 212
------------------------------------------------------------------------------------DM-Car
Kompleksowa naprawa samochodów powypadkowych, naprawy bieżące,
spawanie tworzyw sztucznych, skup i sprzedaż aut. Damian Domagała,
Krowica Pusta 21, tel. 785 967 699
------------------------------------------------------------------------------------Biuro Rachunkowe Honorata i Piotr Waliś
Doradztwo Gospodarcze, Consulting, Kredyty, Leasingi, Pośrednictwo
Finansowe. Dojazd do klienta. Kompleksowa i profesjonalna obsługa
podmiotów gospodarczych, rolników i osób fizycznych. Chełmce 43A,
62-860 Opatówek, Tel.: 516174904, e-mail: biuro.walis@wp.pl
Zadzwoń i umów się na spotkanie!

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

DOBRA ZABAWA Z OKAZJI
DNIA BABCI I DZIADKA
Wśród zimowych dni stycznia
są takie dwa dni w roku, kiedy
Babciom i Dziadkom robi się ciepło
na sercu. Są to święta z okazji Dnia
Babci i Dziadka, które w Zespole
Szkół
im.
Jana
Pawła
II w Marchwaczu obchodzone były
w tym roku w dniu 22 stycznia. Z tej
okazji wnuczęta - uczniowie klas
0-3 wraz z wychowawczyniami
przygotowali
wspólna
zabawę.
Babcie i Dziadkowie wysłuchali
wierszy, piosenki oraz uczestniczyli
w zabawach ze swoimi wnuczętami.
Na chwilę przenieśli się w świat
swojego dzieciństwa i stali się
krasnoludkami, bawili się w chusteczkę haftowaną, tańczyli
i wiele innych. Dzieci wręczyły własnoręcznie wykonane
upominki. Czas miło upłynął przy muzyce akordeonowej pana
Krzysztofa Wójtowicza, słodkim poczęstunku, kawie
i herbacie. Życzymy zdrowia i czekamy na kolejne spotkanie.
(Liliana Wójtowicz)

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

------------------------------------------------------------------------------------Zapraszam do Zakładu Mechaniki Pojazdowej i Serwisu Opon SPEEDMECH.
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 62865 Szczytniki
------------------------------------------------------------------------------------Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów BARTEX zaprasza!
Wykonujemy przeglądy rejestracyjne pojazdów wszystkich rodzajów oraz
badania dodatkowe – do każdego przeglądu - niespodzianka. Zapraszamy
do skorzystania z nowo otwartej myjni samoobsługowej,
dwustanowiskowej – dla każdego typu samochodów. Stacja czynna: pn-pt
8:00-18:00, sobota 8:00-14:00. Myjnia: czynna całą dobę. KROWICA
ZAWODNIA 59, tel. 62 597 11 20 (naprzeciwko szkoły w Marchwaczu)
------------------------------------------------------------------------------------Ośrodek Szkolenia Kierowców B&K Błaszczyk Krzysztof, 62-862
Iwanowice zaprasza na kurs prawa jazdy kat. B. Oferujemy: wysoką
zdawalność, miłą i bezstresową atmosferę, komplet materiałów
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dydaktycznych -gratis! Promocyjne ceny. Szczegóły pod numerem tel.
509057378 lub 62/76 26 623
------------------------------------------------------------------------------------Barmańska Obsługa Imprez Koszal-bary
Zapewniamy cały niezbędny sprzęt barmański, mobilne bary, szkło,
zamrażarki, lodówki itd. Przygotowanie i obsługa słodkich stołów,
Obsługa Fontann Czekoladowych. Działamy w naszym regionie od 2012
r. Kontakt: Szymon Koszal, Facebook: Koszal-BARY, tel. 518768552
------------------------------------------------------------------------------------WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE W ZAKRESIE
OPRÓŻNIANIA
ZBIORNIKÓW
BEZODPŁYWOWYCH
I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY
SZCZYTNIKI
1. Dec Mirosław Usługi Asenizacyjne,
Tymianek 21, 62-840 Koźminek, tel. kom. 501188 877, tel. (062) 763-7878;
2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna w Kaliszu,
ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz, tel. (062) 767 99 24;
3. Firma Usługowo-Handlowa „JARTEX” Szczepan Jarantowski,
ul. Zakopiańska 12,62-800 Kalisz; tel. (062) 762 37 01, tel. kom.
602382338;
4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach,
Plac Niepodległości 13B,98-235 Błaszki, tel. (043)829-22-41,
5. PUH Mag – Trans Magdalena Karpisiewicz, Warszew8,
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
------------------------------------------------------------------------------------USŁUGI KRAWIECKIE z możliwością dojazdu do klienta. Szycie
miarowe odzieży damskiej: suknie wizytowe, kostiumy, żakiety ,
spódnice;
Przeróbki odzieży: skracanie, zwężanie, poszerzanie, wszywanie zamków
Tel. 782 659 195
------------------------------------------------------------------------------------SALON FRYZJERSKO – KOSMETYCZNY SOLARIUM ,,TATIANA”,
OPATÓWEK UL.KALISKA 3
TEL. 664 – 304 – 005 , CZYNNY WTOREK – PIĄTEK 9 – 17,
SOBOTA 8 – 15
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,
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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.
------------------------------------------------------------------------------------AUTOLAWETYKALISZ.PL
Wynajem: autolawet, lawet, busa 9- cio osobowego, tel. 512 349 420
------------------------------------------------------------------------------------GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SCH” SZCZYTNIKI
zaprasza do swoich sklepów na zakupy artykułów spożywczych i chemii
gospodarstwa domowego. Oferujemy duży wybór i promocyjne ceny.
Zapraszamy również do magazynu Artykułów Masowych w Radliczycach
(tel. 62 76 26 813) po opał, nawozy, pasze i materiały budowlane.
Workujemy ekogroszek, transport gratis, sprzedaż ratalna.
------------------------------------------------------------------------------------HEBEL USŁUGI STOLARSKIE Chojno 17a Grzegorz Leszczyński tel.
603 629 744 TERMINOWO I SOLIDNIE!
------------------------------------------------------------------------------------Przedszkolaki wraz z Dyrektorem, wychowawcami i społecznością
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu serdecznie dziękują
Kierownikowi Referatu UG Pani Grażynie Kuchnickiej za przekazanie
bardzo przydatnych albumów książkowych dla naszego przedszkola.
------------------------------------------------------------------------------------Bardzo dziękujemy Radnemu Gminy Szczytniki Panu Pawłowi Domagale
za przekazanie słodkich upominków z okazji Świąt Bożego Narodzenia
dla uczniów i przedszkolaków Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu. Dyrektor wraz z uczniami, przedszkolakami, rodzicami,
gronem pedagogicznym i pracownikami
Społeczność Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu serdecznie
dziękuje Panu Wójtowi Markowi Albrechtowi, Przewodniczącemu Rady
Gminy Panu Bogdanowi Augustyniakowi oraz Radnym Gminy Szczytniki
za podjęcie skutecznych starań o sygnalizację świetlną na drodze krajowej
w pobliżu szkoły, zwiększającą standardy bezpieczeństwa. Dyrektor
Honorata Szymańska
-----------------------------------------------------------------------------------------Składamy
serdeczne
podziękowanie
wszystkim
Uczestnikom
zorganizowanego przez nas balu karnawałowego w dniu 8 lutego
w Restauracji „Gościnna” w Stawie. To było bardzo miłe spotkanie!
Przewodnicząca Beata Kuświk wraz z Radą Rodziców, a także Dyrektorem
Zespołu Szkól im. Jana Pawła II w Marchwaczu
Rodzice Ksawerego Albrechta serdecznie dziękują za przekazanie 1%
podatku (OPP: Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy; nr KRS:
0000325747; cel: 1% dla Ksawerego Albrechta) na – niezwykle
kosztowne i znacznie przekraczające nasze możliwości finansowe –
leczenie za granicą naszego syna chorego na postępujący zanik mięśni;
a także za każdy, nawet najdrobniejszy okazany gest życzliwości i dobre
słowo.
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W BIEŻĄCYM WYDANIU GAZETKI GMINNEJ
MOŻNA PRZECZYTAĆ O NASTĘPUJĄCYCH
SPRAWACH I WYDARZENIACH:

SPRAWY GMINNE str. 1

SPOKOJNYCH ŚWIĄT

•

Traktat o demokracji
SPORT str. 25

•

Halowy Turniej w Piłkę Nożną Drużyn OSP Gminy
Szczytniki

•
•

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych
Gminna publikacja patriotyczna Bohaterowie Gminy
Szczytniki w walce o wolność Polski

•

IX Puchar Polski Kadetek w boksie oraz XVI Puchar
Polski Kadetów w boksie

•

Apel do Mieszkańców Gminy Szczytniki w sprawie
udziału w wyborach prezydenckich

Sport szkolny

•
•
•
•

Kalendarium Wójta

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Sesje Rady Gminy Szczytniki

•
•

Apel o nie zaśmiecanie naszej gminy

Forum pytań do Wójta

Świąteczna Sesja Rady Gminy Szczytniki
Wystąpienie Wójta podczas sesji świątecznej

Obowiązek zmiany deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nabór wniosków do ARiMR o dotację na nawadnianie
gospodarstwa

•
•

Program „Czyste Powietrze”

•

Realizacja Projektu „Umiem pływać” w roku szkolnym
2019/2020

•

Pierwszy Klub Dziecięcy w Gminie Szczytniki

Podziękowania za remont przystanku autobusowego
w Sobiesękach Drugich

WYDARZENIA str. 18

•
•
•

Warzywniak Biesiadny 2019 w Gminie Szczytniki

•

Wystąpienie Wójta z okazji 75. Rocznicy
Pomordowania Mieszkańców Marchwacza

•

Gminny Dzień Kobiet

Kolędowanie Orkiestry Dętej ze Stawu
Patriotyczne Obchody 75. Rocznicy Pomordowania
Mieszkańców Marchwacza

KULTURA str. 23

•
•

•
•

Awans zawodowy nauczycieli w 2019 roku

•
•

,,BohaterON w Twojej Szkole’’ 2019

•
•
•
•

XV Gminny Sejmik Uczniowski w Iwanowicach

Choinka noworoczna w Kuczewoli
Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nauczanie Jana Pawła II w cytatach
Ks. abp Fulton John Sheen w amerykańskich mediach

Sukcesy zespołowe sportowców z Iwanowic
OŚWIATA str. 27

Budżet Gminy Szczytniki na rok 2020 uchwalony
Oświadczenie Przewodniczącego Rady Gminy
Szczytniki

Wielkopolska Gala Kajakarzy

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
dla uczniów
Działalność charytatywna w Zespole Szkół
w Iwanowicach
Akcja „Szlachetna paczka”
Tradycja śpiewania kolęd wśród najmłodszych
Dobra zabawa z okazji Dnia Babci i Dziadka
OGŁOSZENIA str. 30

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 ZDROWYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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