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                      WYDARZENIA 

 

PREZYDENT ELEKT ANDRZEJ 

DUDA W GMINIE SZCZYTNIKI 
W dniu 22 maja Pan Andrzej Duda – wówczas jeszcze 

kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, 

niespodziewanie odwiedził usytuowane na terenie 

naszej gminy gospodarstwo rolne Pana Mieczysława 

Walczykiewicza w miejscowości Staw.  

         Czytaj s. 9  

_______________________________ 

FESTYN KULINARNY 

I GMINNY DZIEŃ DZIECKA 
To naprawdę było Wielkie Gotowanie w Szczytnikach, 

w pierwszych godzinach festynu kulinarnego „SMAKI 

LGD” gotowano na 6 stołach konkursowych, 

kuchenki, piecyki i mikrofale pracowały pełną parą. 

Jednocześnie na scenie gotowano  na ogniu wielki gar 

zupy pod czujnym okiem satyryka Tadeusza Drozdy 

i także jednocześnie pod sceną przygotowywano 

równie ogromną sałatkę owocową wspólnie 

z Finalistką I edycji programu telewizyjnego Hell’s 

Kitchen Sylwią Biały.                                                                                    

      Czytaj s. 10 

 

OŚWIATA 

ZJAZD RODZINY SZKÓŁ IM. JANA 

PAWŁA II DIECEZJI KALISKIEJ 

W IWANOWICACH 
  Od trzynastu lat szkoły istniejące na terenie diecezji 

kaliskiej, a noszące imię Jana Pawła II spotykają się 

raz w roku. Tym razem młodzież ze szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

przybyła do Iwanowic.                               Czytaj s. 21 

 

AKCJA „DOBRE SŁOWA – 

NIEZAPOMINAJKI” 
Nową inicjatywą Zespołu Szkół w Marchwaczu jest 

akcja „Dobre słowa – niezapominajki” pod patronatem 

Jana Pawła II, któremu pragniemy złożyć wyrazy 

wielkiej wdzięczności za  nauczanie, 

poruszające ludzkie serca słowa, wszelką pomoc, 
patronat i  nawiedziny relikwii.                                  

Czytaj s. 21 
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Z okazji oczekiwanego wakacyjnego wypoczynku 

wielu nielimitowanych rozmów oraz beztroskich chwil  

w gronie rodzinnym i życzliwych przyjaciół,  

czasu na realizację swoich pasji i marzeń,  

wytchnienia od codziennego zgiełku i pośpiechu 

w zaciszu zieleni i tęczowych odcieni przyrody -  

inspirującej do zadumy nad tym, co jest najważniejsze  

oraz dokonywania takich wyborów, które dają nam prawdziwą radość  

i wzbudzają szacunek tych, których spotykamy na swojej drodze życia  

ż y c z ą 

Wójt Marek Albrecht, Zastępca Wójta Dariusz Wawrzyniak, 

Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Augustyniak i Radni 

Gminy Szczytniki 

 

SPRAWY GMINNE 

Dbajmy o nasze środowisko naturalne! 

Gmina Szczytniki realizuje obowiązek wdrożenia systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi, którego głównym celem jest osiągnięcie we 

wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz 

zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. 

                      Czytaj s. 7                               

http://www.szczytniki.ug.gov.pl/
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SPRAWY GMINNE 

 

KALENDARIUM WÓJTA 
 Ukończono prace w pomieszczeniach po Komisariacie Policji w Szczytnikach, budynek jest przeznaczony na realizację 

zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym tj. dla GOPS-u. Wykonano już remont instalacji elektrycznej, sieci 

informatycznej, remont toalet, zainstalowano nowe meble; w trakcie jest przygotowywane pomieszczenie dla czasowo 

przybywających tam policjantów. Wystąpiliśmy do Wojewody o przejęcie tego budynku na własność Gminy. Informujemy 

mieszkańców, iż GOPS rozpocznie pracę w nowej siedzibie w czerwcu. 

 Jesteśmy po przetargu na wywóz odpadów komunalnych, niestety kwota po przetargu jest wyższa niż planowana, po 

doliczeniu kosztów zagospodarowania śmieci będziemy wiedzieć czy stawki nie będą musiały ulec zwiększeniu.  

Dodatkowo w przetargu na prośbę mieszkańców została przewidziana możliwość oddania popiołów paleniskowych tylko 

z gospodarstw domowych, ci którzy będą zainteresowani tą usługą będą musieli zakupić odpowiedni pojemnik, w ramach 

odpadów wielkogabarytowych jest możliwość także odbioru opon do 1,2 m średnicy. Pragnę podkreślić, iż niezwykle 

istotnym elementem są dwa wskaźniki recyklingu:  

 

W przypadku przekroczenia tych wskaźników grożą nam kary, dlatego tak ważne jest podnoszenie świadomości 

mieszkańców w tym zakresie. 

Przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, tak dużej ilości zgłoszonych odpadów jeszcze nie mieliśmy tj. 

ponad 100, w ramach zbiórki można było oddać opony, ale tylko do średnicy 1,2 m tj. od samochodów osobowych. 

Następna zbiórka planowana jest na jesień, za utylizację odpadów Gmina musi zapłacić z wpływów za opłaty śmieciowe.  

Jeszcze raz informuję wszystkich mieszkańców, iż mają bezpośredni wpływ na koszt wywozu śmieci właśnie poprzez 

segregację i prawidłowe eliminowanie śmieci podlegających biodegradacji w kompostowniku – szczegóły 

w kurendzie. 

 Firma Jopek Recykling – przeprowadziła na terenie Gminy zbiórkę folii, worków foliowych, baniek, beczek i sznurków itp., 

Gmina nie ponosi żadnych kosztów z tytułu realizacji tej zbiórki. 

 Montowane są znaki miejscowości, jeszcze jedna duża ostatnia partia została zamówiona, jedna partia czeka na instalację m. 

in. w Iwanowicach, znaki są montowane przez pracowników Gminy. 

 Przypominam,  że na stronie Gminy został uruchomiony nowy bezpłatny link „Giełda Nieruchomości”, gdzie każdy 

mieszkaniec może dokonać zgłoszenia nieruchomości, którą chciałby sprzedać lub kupić, na stronie znajdzie się specjalny 

formularz do wypełnienia zawierający podstawowe dane o nieruchomości, a do ogłoszenia zostanie załączony wyciąg 

z geoportalu lokalizujący działkę. Informacja o linku zostanie przekazana do kaliskich biur obrotu nieruchomościami; 

mamy nadzieję, że ułatwi to mieszkańcom obrót nieruchomościami, nadal jest także możliwość podania ogłoszenia 

do naszej gazetki.  

 Jesteśmy po przetargu na drogi w miejscowości Pośrednik i Rudunki Szczytnickie, umowa z firmą SCANSKA została 

podpisana 3 czerwca 2015, termin realizacji do lipca 2015. Ogłoszony został przetarg na drogę Staw – Kobylarka, otwarcie 

ofert 15 czerwca, termin wykonania lipiec 2015, na drogę otrzymaliśmy dofinansowanie z FOGR-u w kwocie 150.000 zł, 

jest także przygotowany projekt na drogę Iwanowice-Niemiecka Wieś, zgodnie z uwagami p. radnego i p. sołtysa, kosztorys 

wstępny wyniósł około 700 tys. zł, takiej kwoty niestety w budżecie na tę drogę nie mamy. W tym roku  cały budżet na 

drogi wynosi 1 milion zł,  musimy więc się zastanowić nad jego zmianą i podzielenia go ewentualnie na dwa etapy w celu 

pozyskania dofinansowania; pozostałe zaplanowane drogi są w trakcie projektowania.    

 Sprzyjająca pogoda pozwala na prace koparki w terenie, w ostatnim okresie realizowano głównie czyszczenie rowów 

w miejscowościach Popów, Marcjanów, Lipka,  Sobiesęki Drugie, Pierwsze, Mroczki Wielkie, Radliczyce, Korzekwin, 

Staw OSP, Trzęsów i na oczyszczalni w Popowie.   

 Dokonano naprawy dziur – 450 m2, koszt naprawy  45.000 zł. 

 Zakończono remont ostatnich dwóch mieszkań w Ośrodku Zdrowia w Stawie, koszt wyniósł 64 tys. zł., wolne 

mieszkanie z dniem 01 czerwca zostało wynajęte, osoba wynajmująca została wskazana przez Zespół ds. opiniowania 

wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych.  

Rok 2014 2015 Docelowo do 2020 

 Wymagany Osiągnięty Wymagany Wymagany 

Poziom recyklingu 14% 20,77% 16% 50% 

Dopuszczalny poziom odpadów 

ulegających biodegradacji 
Max 50% 42,7% Max 45% Max 35% 



WIADOMOŚCI GMINNE NR 18 ŻYCZYMY WYJĄTKOWYCH WAKACJI    

  
 

WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL 3 

 

 Zrealizowano budowę 75 przydomowych oczyszczalni ścieków, dalsze zostaną pobudowane do 30 czerwca, uzyskaliśmy 

na realizację projektu pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, która ma korzystniejsze warunki niż 

pożyczka z Narodowego Funduszu tj. niższe oprocentowanie.  

 Zakończyły się prace na II i III etapie drogi Radliczyce – Trzęsów o dł. 1,1 km,  prace realizowała firma Rol-Dróg, koszt. 

285 tys. zł.  

 Zakończono inwestycję na drodze w Iwanowicach za pawilonem GS – koszt całkowity 95 tys. zł.  

 Dokonano już przebudowy przejazdów kolejowych w miejscowościach Kościany i na drodze do Rajska;  pozostał jeszcze 

przejazd na drodze do Tymieńca. 18 lutego odbyło się także spotkanie przedstawicieli PKP, Starostwa, Policji i Gminy, 

na którym PKP zaproponowało budowę nowego przejazdu w Radliczycach na linii kolejowej 014 Łódź Kaliska, nowy 

przejazd przyczyni się do znacznej poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej Szczytniki – Koźminek poprzez 

wyeliminowanie trzech 90 - stopniowych zakrętów,  które stanowią poważne zagrożenie kolizyjne przy dużym ruchu 

kołowym. Przedstawiciele PKP poinformowali jednocześnie, iż w ramach przebudowy zostaną zlikwidowane dwa obecne  

przejazdy zlokalizowane  w Radliczycach. 

 Wystąpiliśmy do konserwatora zabytków o wyrażenie zgody na rozbiórkę części budynku, przybudówki  starej szkoły 

w Radliczycach, na rozbiórkę całości budynku konserwator nie wyraża zgody podkreślając historyczne znaczenie budynku.   

 Mieszkańcy Tymieńca i Mroczek Wielkich wykonali we własnym zakresie przystanek autobusowy przy drodze Staw 

- Mroczki, także mieszkańcy Mroczek Kolonii odnowili przystanek autobusowy.  

 24 kwietnia nie odbył się drugi przetarg na działkę zabudowaną w Antoninie ze względu na brak zainteresowania.    

 Zakończono prace w budynku biblioteki w Iwanowicach tj. malowanie elewacji, renowacja drzwi wejściowych od strony 

parku, całkowity koszt inwestycji 105 tys. zł. W budynku należy jeszcze rozbudować centralne ogrzewanie, dokonać 

remontu mieszkań na piętrze  i częściowo wymienić instalacje elektryczne. 

 Jednostka OSP w Iwanowicach złożyła do Rady pismo z prośbą o wyodrębnienie kwoty 10 tys. zł na projekt remontu 

budynku, budynek wymaga w pierwszej kolejności wymiany dachu, realizacja tego zadania nastąpi po otrzymaniu 

zewnętrznego dofinansowania. 

 Zostało zlecone wykonanie dokumentacji na budowę wodociągu w Pośredniku i Guzdku – koszt 17.220 zł; realizacja tej 

inwestycji pozwoliłaby na zwodociągowanie 100% Gminy; zlecono także wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcjanów, koszt dokumentacji to 20.049 zł. 

 Złożone zostały wnioski o ujęcie budowy sal gimnastycznych przy ZS w Marchwaczu i Radliczycach w Wieloletnim 

Programie Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych, ujęcie przedmiotowych inwestycji w Programie umożliwi Gminie 

aplikowanie o dofinansowanie projektów ze środków Ministerstwa Sportu.  

 Urząd Marszałkowski przeprowadził kontrolę wydatkowania środków na budowę sali gimnastycznej przy ZS 

w Szczytnikach, kontrola przebiegła pozytywnie i w kwietniu otrzymaliśmy obiecaną dotację w kwocie ponad 460 

tys. zł. 

 W okresie feryjnym dokonano remontu korytarza dolnego i schodów oraz dokonano odświeżenia pomieszczeń przy sali 

gimnastycznej w budynku ZS w Iwanowicach, a także dokonano remontu łazienek na piętrze w ZS w Marchwaczu. 

 Na nowej drodze wybudowanej w 2014 w Pośredniku skradziono barierki zabezpieczające rów, sprawa została zgłoszona na 

Policję i do  ubezpieczyciela, koszt naprawy to prawie 2.800 zł,  również w Pośredniku zostały skradzione znaki na drodze 

do wysypiska oznaczające przejazd przez rów.  Apeluję do  Państwa o zwracanie uwagi na tego typu akty wandalizmu – 

to są bowiem nasze i Państwa środki.   

 W sprawie LGD „Długosz Królewski” mamy pozytywną informację,  nasze LGD zostanie utrzymane w tej samej 

formule,  spełnimy warunek 30 tys. mieszkańców, ponieważ po długich negocjacjach udało się skłonić Gminę Sieroszewice 

do przystąpienia do naszej struktury. 

 W czerwcu został zakończony kolejny projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” ogłoszony przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, w którym wzięły udział wszystkie Zespoły Szkół w naszej gminie. Projektem zostali objęci 

uczniowie klas drugich i trzecich szkół podstawowych. 

 Wszystkie Zespoły Szkół zgłosiły swój udział i zostały zakwalifikowane (w tym trzy w pełnym zakresie) do nowego 

programu „Mały Mistrz”, którego realizacja odbędzie się w kolejnym roku szkolnym 2015/2016. Programem tym objęto 

uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, dla których przewidziano specjalistyczne zajęcia wychowania fizycznego 

oraz dofinansowanie w zakresie sprzętu sportowego.  

 W kolejnych Zespołach Szkół, podobnie jak wcześniej w Marchwaczu,  została przeprowadzona przez wizytatorów 

Kuratorium Oświaty ewaluacja zewnętrzna. W Iwanowicach w wyniku badań poszczególnych obszarów uzyskano ogółem 

trzy oceny „B” (poziom wysoki) oraz jedną ocenę „C” (poziom średni), natomiast w Radliczycach wstępnie – ogółem 

uzyskano jedną ocenę „B” (poziom wysoki) i jedną ocenę „C” (poziom średni). Liczbę badanych obszarów ustala 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu i liczba ta nie jest jednakowa dla wszystkich szkół.  Cieszy fakt, iż nasze szkoły są 

oceniane pozytywnie.  

 Zostały ogłoszone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu wyniki zewnętrznego sprawdzianu klasy szóstej. 

W naszej gminie zarówno z  części pierwszej (język polski i matematyka) jak i z drugiej (język angielski) najwyższe 

wyniki uzyskała szkoła w Marchwaczu. Gratuluję i życzę dalszych osiągnięć! 
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 Nagrody Wójta dla uczniów za wybitne osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach, te które tradycyjnie były 

wręczane na Festynie Szczytnickim, w bieżącym roku zostaną rozdane podczas uroczystości zakończenia roku 

szkolnego. Miło mi Państwa poinformować, iż zgodnie z danymi uzyskanymi od Dyrektorów, na nagrody te zasługuje 

wielu uczniów naszych Zespołów Szkół.  

SESJE RADY GMINY SZCZYTNIKI  

OD 5 MARCA 2015 R. DO 7 MAJA 2015 R. 

 
W dniu 5 marca 2015 r. odbyła się V Sesja Rady Gminy Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący Rady Pan Bogdan 

Augustyniak. Rada zapoznała się  z informacją o pracy Wójta i  poszczególnych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym, 

zapoznawała się z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz odpowiedziami udzielanymi przez Pana Wójta lub jego Zastępcę. W sesji 

udział wzięli wszyscy radni. Przedmiotem obrad oprócz wprowadzania zmian do budżetu gminy było: 

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o  realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt, poinformował, że na 

posiedzeniach Komisji Rady projekt został zaopiniowany pozytywnie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych dodatkowych uwag 

i propozycji.  Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego 

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/27/2015 (głosowało 15 radnych); 

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił 

projekt, zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/28/2015 (głosowało 15 radnych); 

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił 

projekt uchwał w sprawie wyrażenia i nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2016 rok środków stanowiących 

fundusz sołecki, zwrócił się o zgłaszanie  uwag i propozycji. Po dyskusji wobec braku dalszych uwag w sprawie funduszu sołeckiego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 

2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki, w wyniku którego Rada większością głosów  podjęła Uchwałę Nr V/29/2015  

(głosowało 14 radnych, za - 10, przeciw – 3, wstrzymało się – 1); 

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy, Zastępca Wójta Pan 

Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt, zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/30/2015 (głosowało 14 radnych); 

- rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt, 

zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.  Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 

uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/31/2015 (głosowało 14 radnych); 

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Szczytniki” - Pani Anna Kania – urbanista i autor projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Szczytniki” poinformowała, że na podstawie złożonych do Wójta Gminy Szczytniki  wniosków w sprawie 

zamiaru budowy elektrowni wiatrowych zaplanowano tereny pod inwestycje związane z budową elektrowni wiatrowych, farm 

fotowoltaicznych, na rozwieszonej mapie wskazała planowane tereny pod w/w inwestycje i zwróciła się o zgłaszanie uwag. Po dyskusji 

Przewodniczący Rady zaproponował, w związku z różnymi stanowiskami radnych i wątpliwościami w sprawie budowy elektrowni 

wiatrowych na terenie Gminy Szczytniki, odłożenie rozpatrzenia sprawy zmiany 'Studium ...” na jedną z przyszłych sesji Rady Gminy,  

zwrócił się o zgłaszanie uwag w tej sprawie. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek  

w sprawie  odłożenia rozpatrzenia sprawy zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Szczytniki” na jedną z przyszłych sesji Rady Gminy, w wyniku głosowania Rada jednogłośnie wypowiedziała się za  odłożeniem 

rozpatrzenia. (głosowało 14 radnych). 

W dniu 2 kwietnia 2015 r. odbyła się VI Sesja Rady Gminy Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący Rady Pan Bogdan 

Augustyniak. Rada zapoznała się  z informacją o pracy Wójta i  poszczególnych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym, 

zapoznawała się z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz odpowiedziami udzielanymi przez Pana Wójta lub jego Zastępcę. W sesji 

udział wzięło 15 radnych. Przedmiotem obrad oprócz wprowadzania zmian do budżetu gminy i zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej było: 

- rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie uchylenia uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Szczytniki 

porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć 

w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem 

Wielkopolskim - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak  przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie,  zwrócił się 

o zgłaszanie uwag i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/33/2015 (głosowało 15 radnych); 

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Iwanowice - Zastępca Wójta Pan 

Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych dodatkowych uwag i propozycji. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/34/2015 (głosowało 15 radnych); 
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- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Popów - Zastępca Wójta Pan Dariusz 
Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych dodatkowych uwag i propozycji. Wobec braku uwag 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę 

Nr VI/35/2015 (głosowało 15 radnych); 

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sobiesęki Trzecie - Zastępca Wójta Pan Dariusz 

Wawrzyniak przedstawił projekt, zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku, którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/36/2015 (głosowało 15 radnych); 

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie 

kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Szczytniki.- Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt, zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji. Wobec 

braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr VI/37/2015 (głosowało 15 radnych); 

- zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej       w Szczytnikach za 2014 rok”.   Rada 

Gminy nie zgłosiła uwag do przedłożonego w materiałach na sesję „Sprawozdania   z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Szczytnikach za 2014 rok”; 

 - zapoznanie się ze „Sprawozdaniem asystenta rodziny za 2014 rok” -  Rada Gminy nie zgłosiła uwag do przedłożonego 

w materiałach na sesję „Sprawozdania asystenta rodziny za 2014 rok”; 

- rozdanie radnym druków oświadczeń majątkowych - Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że z dniem 30 kwietnia 

br. upływa termin złożenia „Oświadczeń majątkowych za 2014 r.”, rozdał radnym druki i zwrócił się o złożenie oświadczeń  

w nieprzekraczalnym w/w terminie. 

W dniu 7 maja  2015 r. odbyła się VII Sesja Rady Gminy Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący Rady Pan Bogdan 

Augustyniak. Rada zapoznała się  z informacją o pracy Wójta i  poszczególnych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym, 

zapoznawała się z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz odpowiedziami udzielanymi przez Pana Wójta lub jego Zastępcę. W sesji 

udział wzięło 14 radnych. Przedmiotem obrad było: 

- rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” - Zastępca Wójta Pan Dariusz 

Wawrzyniak przedstawił projekt, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych  uwag i propozycji. Wobec braku  uwag Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VII/40/2015 

(głosowało 14 radnych); 

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. 

„Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” 

- Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych  uwag i propozycji. Wobec 

braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie 

podjęła Uchwałę Nr VII/41/2015 (głosowało 14 radnych); 

- rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz  z liczbą punktów oraz dokumentów 

potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczytniki -  Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił 

projekt, zwrócił się o zgłaszanie uwag  i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VII/42/2015 (głosowało 14 radnych); 

- rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie  diet dla sołtysów - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt, zwrócił 

się o zgłaszanie uwag i propozycji. Po dyskusji  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej  uchwały, 

w wyniku którego Rada większością głosów podjęła Uchwałę Nr VII/43/2015 (głosowało 14 radnych, za – 10, przeciw – 3, 

wstrzymało się - 1); 

- informacja w sprawie złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych za 2014 r. -  Przewodniczący Rady Gminy poinformował, 

że wszyscy radni w ustawowym terminie złożyli „Oświadczenia  majątkowe za 2014 r.”, on swoje oświadczenie przesłał do 

Wojewody Wielkopolskiego. Opracowano na podstawie protokołów z sesji,  projektu protokołu z VII sesji,   odjętych przez Radę 

Gminy uchwał  oraz  uzasadnień do tych uchwał. (Mirosław Kowalski)  
   

BEZPIECZNY SENIOR NA DRODZE  
 

  Bezpieczny senior na drodze” to program realizowany 

przez policjantów kaliskiej drogówki. Po raz kolejny 

policjanci pojawili się pod kościołami z odblaskami, 

które rozdali seniorom. Tym razem o bezpieczeństwo 

lokalnych mieszkańców wspólnie z policjantami zadbał 

Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht, który  

w ramach akcji zakupił odblaski. Elementy odblaskowe 

zostały rozdane po niedzielnych mszach na terenie 

trzech parafii. W ten sposób stróże prawa i władze      

 gminy  chcą  przypomnieć  seniorom  o  obowiązku  

  używania elementów odblaskowych poza obszarem   

      zabudowanym po zmierzchu. 
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Inicjatorem kampanii „Bezpieczny senior na drodze”, 

zainaugurowanej w listopadzie minionego roku byli 

funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP  

w Kaliszu. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest 

zwiększenie świadomości seniorów na temat zagrożeń, 

na które mogą być narażeni w ruchu drogowym. Jednym 

z elementów kampanii jest uświadomienie pieszym - 

seniorom, roli odblasków w poprawie bezpieczeństwa na 

drogach. Szczytniki to kolejna gmina, która włączyła się 

w działania kaliskich policjantów. W minioną niedzielę, 

31 maja mundurowi pojawili się w trzech parafiach: 

Parafii p.w. Trójcy Świętej w Iwanowicach, Parafii 

Świętego Mikołaja w Stawie oraz Parafii pw. Bł. 

Bogumiła w Szczytnikach. Podczas mszy odczytano list-

apel Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu, natomiast przy wyjściu z kościoła wszyscy seniorzy otrzymali od 

funkcjonariuszy odblaski zakupione ze środków finansowych Gminy Szczytniki. Współdziałając z Policją władze gminy 

udowodniły, jak ważne jest dla nich bezpieczeństwo lokalnej społeczności. (Rzecznik KMP Kalisz) 

 

SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI 
W dniu 18 maja br. w sali posiedzeń Urzędu Gminy 

w Szczytnikach odbyło się spotkanie  z  Sołtysami z terenu 

Gminy Szczytniki. Wójt Pan Marek Albrecht 

i Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak 

w imieniu władz samorządowych Gminy Szczytniki  

podziękowali sołtysom, którzy z nową kadencją przestali 

pełnić funkcje  za odpowiedzialną i pełną poświęcenia 

pracę  na rzecz  własnego sołectwa.  
Pozostając z wyrazami szacunku życzyli realizacji dalszych 

zamierzeń w pracy  na rzecz Gminy Szczytniki oraz 

sukcesów, zadowolenia, pomyślności w życiu osobistym 

i zawodowym.   

 Pamiątkowymi dyplomami i statuetkami uhonorowani 

zostali: 

 Pan Eugeniusz Strumpf Sołtys Sołectwa Borek 

za pełnienie funkcji sołtysa od 1985 roku, 

 Pan Stanisław Krążyński Sołtys Sołectwa Korzekwin 

za pełnienie funkcji sołtysa od 1999 roku, 

 Pan Edward Wiewiórowski  Sołtys Sołectwa Mroczki 

Wielkie za pełnienie funkcji sołtysa od 1999 roku, 

 Pan Stanisław Błaszczyk Sołtys Sołectwa Gorzuchy 

za pełnienie funkcji sołtysa od 2007 roku, 

 Pan Krzysztof Jach Sołtys Sołectwa Marcjanów 

za pełnienie funkcji sołtysa od 2007 roku, 

 Pan Dariusz Matuszewski Sołtys Sołectwa Sobiesęki 

Pierwsze za pełnienie funkcji sołtysa od 2007 roku, 

 Pani Barbara Kopeć Sołtys Sołectwa Trzęsów 

za pełnienie funkcji sołtysa od 2011 roku. 

Następnie Wójt wraz z Przewodniczącym złożyli  gratulacje 

wyboru na Sołtysa w kadencji 2014-2019 wszystkim 

sołtysom, stwierdzając, że ich wybór to efekt społecznego 

zaufania i poparcia jakim obdarzyli  ich wyborcy – 

mieszkańcy sołectw. Podkreślali, że to rozpoczęcie  ważnej 

i odpowiedzialnej pracy dla dobra lokalnej wspólnoty pełnej 

nowych wyzwań i oczekiwań mieszkańców. Napawa 

nadzieją fakt, że mimo piętrzących się trudności nie brakuje 

ludzi, którzy chcą i potrafią troszczyć się o wspólne dobro, 

dlatego gratulowali decyzji podjęcia się tego trudnego 

wyzwania, życząc skutecznej i owocnej działalności, a przede 

wszystkim satysfakcji z wykonywanego mandatu 

społecznego. 

Do grona sołtysów w kadencji 2015 – 2019 r. dołączyli: 

 Pani Iwona Nachrebecka-Olejnik – Sołectwo Gorzuchy, 

 Pan Józef Kędzia – Sołectwo Sobiesęki Pierwsze, 

 Pan Adam Marcinkowski – Sołectwo Trzęsów, 

 Pan Daniel Marucha – Sołectwo Korzekwin, 

 Pan Krzysztof Nawrocki – Sołectwo Mroczki Wielkie, 

 Pan Mariusz Łuczak – Sołectwo Marcjanów, 

 Pan Piotr Rowicki – Sołectwo Borek.  
W następnej części spotkania Wójt złożył sprawozdanie 

z działań podjętych od ostatniego spotkania sołtysów 

i przedstawił stopień realizacji gminnych inwestycji. Po dyskusji 

na bieżące tematy, w ramach których poruszano m.in. stan dróg 

powiatowych na terenie Gminy i przygotowania do dożynek 

2015 spotkanie zakończono ustalając termin następnego na 

lipiec/ sierpień 2015.  (Mirosław Kowalski) 

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI 

POWIATOWEGO LEKARZA 

WETERYNARII W KALISZU 

            I KIEROWNIKIEM DELEGATURY 

INSPEKCJI  OCHRONY ROŚLIN 

I NASIENNICTWA W KALISZU 
W nawiązaniu do mających w miesiącu lutym br. akcji 

protestacyjnych rolników związanych z ich 

niezadowoleniem z aktualnej sytuacji na rynku rolnym -  
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Komunalnej, Porządku Publicznego, Usług i Handlu, 

Budżetu i Mienia Gminy zaprosiła Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Kaliszu – Panią Joannę Kokot-Ciszewską oraz 

Kierownika Delegatury Inspekcji Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa w Kaliszu -  Panią Annę Michalak na 

posiedzenie komisji. Na posiedzenie w imieniu Powiatowego 

Lekarza Weterynarii przybyli jej przedstawiciele Pan Tomasz 

Bartczak - starszy inspektor oraz Pan Tomasz Żarnecki – 

starszy kontroler. Na początku spotkania Przewodniczący 

Komisji Pan Paweł Domagała podkreślił, iż przeprowadzane 
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na terenie gospodarstw kontrole są nadgorliwe, co doprowadza 

do likwidacji części tych gospodarstw. W odpowiedzi 

przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej poinformowali, że są 

organem kontrolnym, a nie doradczym i mają w obowiązku 

podczas kontroli weryfikację stanu faktycznego i egzekwowanie 

przestrzegania prawa. Przewodniczący Komisji przypomniał, że 

Polska jest członkiem Unii Europejskiej, a w żadnym innym 

kraju członkowskim nie ma tylu kontroli gospodarstw, co 

w naszym. Podkreślił również, że w Polsce gospodarstwa są 

przekazywane z pokolenia na pokolenie, w których to do tej 

pory produkty rolnicze były wysokiej jakości, a teraz ze względu 

na zmianę prawa te same produkty są gorszej jakości. Za 

wygórowany element kontroli Przewodniczący Komisji Pan 

Paweł Domagała uznał między innymi kontrolę ilości dostępu 

światła w pomieszczeniach, gdzie prowadzony jest chów 

zwierząt. Natomiast Kierownik Delegatury Inspekcji Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa w Kaliszu Pani Anna Michalak 

poinformowała, za jako organ kontrolujący mają na celu 

rozwiązywanie i ograniczanie bieżących problemów 

występujących w rolnictwie oraz na  podnoszeniu  świadomości 

edukacyjnej z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa. 

(Aneta Nowak)

 

  DBAJMY O NASZE ŚRODOWISKO NATURALNE! 
Gmina Szczytniki realizuje obowiązek wdrożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi, którego głównym celem jest osiągnięcie 

we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji powyższych zadań 

zobowiązuje gminę art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz.1399 ) oraz akty wykonawcze do ustawy. Zgodnie 

z powyższą ustawą Gmina jest zobowiązana osiągnąć każdego roku odpowiedni poziom. 

Do 2014 r. Gmina Szczytniki osiągnęła odpowiednie poziomy recyklingu i odzysku odpadów 

zebranych selektywnie. 

W sytuacji, gdy Gmina nie osiągnie odpowiedniego w danym roku poziomu zostanie na nią 

nałożona kara. Jej wysokość będzie zależna od różnicy uzyskanego poziomu recyklingu 

i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a wymaganym do osiągnięcia w danym roku 

poziomie. Karę musi zapłacić Gmina z budżetu odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych, co spowoduje podwyższenie stawki opłaty dla mieszkańców. 

OD NAS MIESZKAŃCÓW ZALEŻY CENA OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW. 

W związku z powyższym tak istotne jest rzetelne i sumienne segregowanie odpadów przez mieszkańców, by recykling i odzysk odpadów 

zebranych selektywnie był jak najwyższy.  

Prosimy o przestrzeganie przedstawionych poniżej zasad segregacji: 

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. 

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 zakrę tki, 

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, nie opróżnione 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, nie opróżnione 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).  (UG) 

 

Rok 2014 2015 
Docelowo do 

2020 

 Wymagany Osiągnięty Wymagany Wymagany 

Poziom 

recyklingu 
14% 20,77% 16% 50% 

Dopuszczalny 

poziom 

odpadów 

ulegających 

biodegradacji 

Max 50% 42,7% Max 45% Max 35% 
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ODNOWIENIE KAPLICZKI PRZYDROŻNEJ 

W MROCZKACH WIELKICH 
W związku ze zbliżającym się miesiącem maj oraz żywym kultem 

Matki Boskiej zwłaszcza w tym miesiącu, mieszkańcy wsi części 

Mroczki Wielkie-Kolonia zdecydowali się na remont kapliczki 

przydrożnej. Dzięki wielkiej ofiarności mieszkańców udało się 

zorganizować środki pieniężne na materiały niezbędne do 

przeprowadzenia prac remontowych. Prace zostały wykonane bardzo 

sprawnie, mimo niezbyt sprzyjających warunków atmosferycznych - 

przy padającym deszczu czy wietrze. Dla osób bezpośrednio 

zaangażowanych przy pracach liczył się tylko końcowy cel i ten cel 

został osiągnięty w 100 % co można zauważyć na załączonych 

zdjęciach. Dzięki inicjatywie poprawiła się estetyka naszej  

miejscowości. Dodatkowo przy okazji remontu kapliczki udało 

się odnowić przystanek autobusowy poprzez pomalowanie go oraz dzięki dofinansowaniu z Urzędu Gminy obsypanie kamieniem 

terenu wokół przystanku. W dniu 05 maja  br. o godz. 19.30 odbyło się uroczyste poświęcenie odnowionej 

kapliczki, którego dokonał Proboszcz naszej parafii w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców. W intencji mieszkańców 

wsi została odśpiewana Litania ku czci Matki Boskiej oraz inne pieśni 

maryjne. 

Pragnę gorąco podziękować mieszkańcom za wielką ofiarność, 

poświęcony czas, zaangażowanie przy wykonywaniu prac 

remontowych oraz uczestnictwo w poświęceniu naszej pięknej 

kapliczki.  Sołtys wsi Mroczki Wielkie  Krzysztof Nawrocki 

 

PODZIĘKOWANIE 
     Mieszkańcy wsi Tymieniec 

Jastrząb, Mroczki Wielkie 

i Mroczki Małe składają 

serdeczne podziękowania 

Wójtowi Gminy Szczytniki Szanownemu Panu Markowi Albrechtowi, Zastępcy Wójta Panu 

Dariuszowi Wawrzyniakowi oraz Radnym Gminy Szczytniki za sfinansowanie zakupu 

materiałów na budowę wiaty przystankowej. 

     Dziękujemy sołtysowi wsi Tymieniec Panu Andrzejowi Kasprzak, Radnej Gminy 

Szczytniki Pani Wioletcie Balcerczyk, Pani Agnieszce Kudaś i Pani Elżbiecie Płóciennik za 

pomoc w pracach organizacyjnych. Za pomoc w wykonaniu wiaty przystankowej dziękujemy panom Józefowi Chojnackiemu, 

Andrzejowi Miłek, Gabrielowi Kałużnemu, Grzegorzowi i Piotrowi Dominiak, Adamowi Szafirowicz i Marianowi Płóciennik.   

 Mieszkańcy 

INFORMACJA 
Informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zmienia swoją siedzibę. Od 8 czerwca 2015 r. pracownicy GOPS 

będą przyjmowali w nowej placówce znajdującej się w budynku byłego Posterunku Policji w Szczytnikach. Godziny pracy 

GOPS nie ulegają zmianie tj. poniedziałek 8.00-16.00, wt. – pt. 7.00-15.00.  (UG) 

PODZIĘKOWANIE 
     Składam serdeczne podziękowania za udział w niedzielnych wyborach do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

w Kaliszu, a w szczególności za oddane głosy na moją kandydaturę.  

     Okazane zaufanie ze strony Państwa postaram się jak najbardziej wykorzystać, aby godnie i aktywnie Was reprezentować 

przed organami samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz instytucjami odpowiedzialnymi za rolnictwo. 

Z wyrazami szacunku 

Wojciech Adamczewski 

Członek Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu 
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WYDARZENIA 

NIESPODZIEWANA WIZYTA 

OBECNEGO PREZYDENTA ELEKTA 

W NASZEJ GMINIE 

W dniu 22 maja Pan Andrzej Duda – wówczas jeszcze 

kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, 

niespodziewanie odwiedził usytuowane na terenie naszej 

gminy gospodarstwo rolne Pana Mieczysława 

Walczykiewicza w miejscowości Staw. Podczas tej wizyty 

towarzyszył mu m. in. Poseł RP do Parlamentu Europejskiego 

– Pan Janusz Wojciechowski, który gościł  już w naszej gminie 

wcześniej. W dniu  17 lutego 2013 r. wziął bowiem  udział 

w obchodach X Rocznicy Protestów Rolniczych 

w Marchwaczu i Cieni Drugiej, a także skorzystał 

z zaproszenia na przedstawienie dotyczące walki 

i przywiązania do Ojczystej Ziemi Michała Drzymały – 

w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Marchwaczu.    

Decyzja o wyborze tego gospodarstwa została podjęta w nocy, 

dlatego nikt wcześniej się jej nie spodziewał. Pan Andrzej 

Duda z wielkim zainteresowaniem i troską podjął temat niskiej 

opłacalności produkcji rolnej oraz związanych z tym trudności. 

Wizyta została przyjęta z wielkim entuzjazmem i była wielkim 

zaszczytem dla całej gminy. Warto dodać, iż w niedzielnych 

wyborach w dniu 24 maja na  Pana Andrzeja Dudę w naszej 

gminie głosowała zdecydowana większość osób 

uczestniczących w wyborach. Dzięki temu spośród 

wszystkich gmin powiatu kaliskiego to właśnie w Gminie 

Szczytniki  kandydat Prawa i Sprawiedliwości uzyskał 

najwyższy procentowy wynik poparcia, który wyniósł 

aż 66,63%.  
W mediach cytowane są piękne słowa, które po zmaganiach 

wyborczych wypowiedziała Matka Pana Andrzeja Dudy – Pani 

Janina Milewska – Duda: „Pomyślałam sobie, że Pan Bóg 

wyznaczył nową misję Andrzejowi – wcześniej była to misja 

kandydowania, a teraz misja pełnienia funkcji prezydenta 

całego narodu. Chciałabym, żeby całego Narodu, żeby 

zjednoczył wszystkich, żeby ta nasza polityka była 

po prostu święta, czyli bez ubliżania sobie, bez upokarzania 

się wzajemnie, życzliwa – po prostu na co dzień życzliwa”. 

/źródło: „Nasz Dziennik” z dnia 29 maja 2015 r./ Do tej 

pięknej wypowiedzi trudno byłoby cokolwiek dodać, jedynie 

to, aby się spełniła. (Redakcja) 

 

ROCZNICA UCHWALENIA 

KONSTYTUCJI 3 MAJA 

 
Mijają 224 lata od chwili kiedy polski sejm, próbując ratować 

upadający kraj, ustanowił pierwszą w Europie i drugą na 

świecie nowoczesną konstytucję. Ustawa zasadnicza z 1791 

roku wprowadzała dziedziczną monarchię, znosiła paraliżującą 

pracę sejmu zasadę  liberum veto, wprowadzała nowoczesny, 

kolegialny rząd (Straż Praw) oraz obiecywała wzięcie pod 

opiekę państwa stanu chłopskiego.     

Wcześniej Sejm Czteroletni zreformował finanse państwa, 

zwiększył liczbę żołnierzy do stu tysięcy i nadał ograniczone 

prawa polityczne mieszczanom. Wszystko po to, by zachować 

od upadku kraj otoczony przez silne i zaborcze państwa 

sąsiednie: Rosję, Austrię i Prusy. W 1772 roku dokonały one 

pierwszego zaboru ziem polskich i nie kryły swoich 

imperialnych zapędów względem Polski.    

Konstytucja z maja 1791 roku, wprowadzona zbyt późno nie 

zdołała ocalić Rzeczpospolitej przed kolejną agresją.  Jak 

napisał  jednak  znawca dziejów Polski- wybitny, brytyjski 

historyk Norman Davies- była ona „pomnikiem woli narodu 

życia w niepodległym państwie”.  Z okazji tej chlubnej 

rocznicy w naszej gminie we wszystkich Zespołach Szkół, jak 

co roku,  zostały zorganizowane okolicznościowe akademie. 

(Krzysztof Pietrzykowski) 

 

60-LECIE OSP W RADLICZYCACH 
Jubileusz 60-lecia obchodziła OSP Radliczyce w niedzielę, 

3 maja. Uroczystości połączone były z gminnym Świętem 

Strażaka. Odznaczono najbardziej zasłużonych strażaków 

medalami za Zasługi dla Pożarnictwa, a OSP Szczytniki 

otrzymała lekki samochód ratowniczy.  
Samochód został zakupiony przy dofinansowaniu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Zarząd 

Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa 

Wielkopolskiego oraz Urząd Gminy w Szczytnikach. Dzięki 

własnej pracy druhów z OSP Szczytniki został wyposażony we 

wszystkie wymagane zestawy ratownicze. Podczas 

uroczystości Wójt Gminy Pan Marek Albrecht oraz Starosta 

Kaliski Krzysztof Nosal dokonali uroczystego wręczenia 

kluczyków do w/w pojazdu. 

 
- W naszym regionie jest wiele organizacji strażackich, które 

mają ponad 100 lat, ale 60-lecie to też piękny jubileusz. Trzeba 

zauważyć jak wielki wysiłek społeczeństwo podjęło przez te 

wszystkie lata. Pan ś.p. Stefan Kubczak cieszyłby się widząc 

w całej okazałości ten budynek straży, który został odnowiony. 

Chciałbym podziękować za zaangażowanie. Wieś jest 

zintegrowana wokół tej świetlicy i strażnicy. Życzę każdemu 

dużo satysfakcji z tego co robicie - mówił Starosta Kaliski 

Krzysztof Nosal, prezes zarządu Powiatowego OSP RP 

w Kaliszu podczas wręczania okolicznościowego grawertonu 

dla OSP. 

Życzenia z okazji 60-lecie powstania jednostki OSP 

w Radliczycach oraz grawerton za wieloletnią bezinteresowną, 
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niebezpieczną służbę wręczył także Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht.  

- To właśnie Wy jako pierwsi nieśliście ratunek i pomoc 

w czasie zagrożeń. Dzięki Wam wzrasta w naszym 

społeczeństwie poczucie bezpieczeństwa i pewność, że  na straż 

pożarną można liczyć w każdej sytuacji. Ta trudna 

i niebezpieczna służba zasługuje na największe uznanie - 

mówił Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht.  

Pamiątkę dla straży wręczył również poseł L. Aleksandrzak. 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału  Wojewódzkiego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej województwa Wielkopolskiego „Złotym Medalem za 

Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: 

1.Pluta Wiesław 

2.Melka Władysław 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej województwa Wielkopolskiego „Srebrnym Medalem 

za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: 

1.    Skonieczny Dariusz 

2.    Grzelaczyk Jan 

3.    Niefej Jarosław 

4.    Ziółkowski Maciej 

5.    Walczak Ireneusz 

6.    Ziółkowski Dariusz 

7.    Olejnik Aleksander 

8.    Chrustek Stanisław 

9.    Sobczak Jan 

10.    Jaworski Robert 

11.    Kreczmer Karol 

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

województwa Wielkopolskiego 

„Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” 

odznaczeni zostali: 

1.    Pluta Jarosław 

2.    Figas Bogumił 

3.    Pluta Krzysztof 

4.    Chudaś Sebastian 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

w Kaliszu Odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczeni zostali: 

1.    Kreczmer Przemysław 

2.    Mikołajczyk Mateusz 

3.    Ziółkowska Katarzyna 

4.    Ekiert Grzegorz 

5.    Pluta Anna 
Wszystkie medale i odznaczenia przyznane zasłużonym, 

zostały wręczone przez Wójta Gminy Szczytniki  Marka 

Albrechta oraz Starostę Kaliskiego Krzysztof Nosala - Prezesa 

Powiatowego Oddziału OSP RP w Kaliszu.  

 
Podczas uroczystości Wójt Gminy Szczytniki wręczył także 

narody laureatom konkursu plastycznego pod patronatem 

Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Szczytnikach o tematyce przeciwpożarowej. 

W części artystycznej wystąpiła orkiestra dęta OSP Iwanowice 

pod dyrekcją Marka Kubery, wraz z grupą taneczną „Iskierki” 

działającą  przy orkiestrze dętej OSP Iwanowice pod 

kierunkiem Katarzyny Kubery oraz młodzież z Zespołu Szkół 

w Radliczycach. (Wioletta Przybylska) 

 

FESTYN KULINARNY I GMINNY 

DZIEŃ DZIECKA 
To naprawdę było Wielkie Gotowanie w Szczytnikach, 

w pierwszych godzinach festynu kulinarnego „SMAKI 

LGD” gotowano na 6 stołach konkursowych, kuchenki, 

piecyki i mikrofale pracowały pełną parą. Jednocześnie na 

scenie gotowano  na ogniu wielki gar zupy pod czujnym 

okiem satyryka Tadeusza Drozdy i także jednocześnie pod 

sceną przygotowywano równie ogromną sałatkę owocową 

wspólnie z Finalistką I edycji programu telewizyjnego 

Hell’s Kitchen Sylwią Biały.  A wszystko to dla 
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zgromadzonej publiczności, która po chwili oczekiwania 

mogła skosztować i konsumować te wszystkie potrawy, 

zdrowe, świeże, tradycyjne i oczywiście wyśmienite. 

 
W niedzielę 31 maja w Szczytnikach odbyła się trzecia 

już edycja Letniego Festynu „Smaki LGD” organizowanego przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Długosz Królewski” 

przy współpracy Gminy Szczytniki. Poprzednie edycje tej 

kulinarno-artystycznej imprezy odbyły się w Brzezinach 

i Błaszkach. W tym roku przyszła pora na gminę Szczytniki. 

Festyn kulinarno-artystyczny „Smaki LGD” rozpoczął się od 

podsumowania przez organizatorów dokonań jakie, w ramach 

środków unijnych pozyskanych za pomocą LGD, odniosła Gmina 

Szczytniki w minionych latach. O ilości zrealizowanych 

projektów i pozyskanych kwotach pieniężnych (ok. 2 mln zł 

dla Gminy Szczytniki)  oraz o  przyszłości Stowarzyszenia 

mówił jego Prezes Zbigniew Słodowy.  A ponieważ był to także 

przeddzień Dnia Dziecka to życzenia, by kulinarnie i nie tylko 

bawić się mogli  zarówno dorośli jak i dzieci, przekazał Wójt 

Gminy Szczytniki Marek Albrecht podkreślając także, iż w tym 

roku skumulowały  się pod jedną datą trzy wydarzenia - zarówno 

tradycyjny „Gminny Dzień Dziecka”, jak i „Szczytnickie Lato” 

oraz „ Smaki LGD”. Wójt Gminy Szczytniki wspomniał także, iż 

z powodu przyspieszonej daty „Szczytnickiego Lata” i trwającego 

jeszcze kilka tygodni roku szkolnego, coroczne nagrody dla dzieci 

i młodzieży z gminy Szczytniki odnoszących znaczące sukcesy w 

konkursach i zawodach  co najmniej powiatowych będą 

przekazywane na zakończenie roku szkolnego w poszczególnych 

szkołach gminnych. 

Do konkursowego „Wielkiego Gotowania”, którego 

w tym roku hasłem przewodnim był „drób", przystąpiło sześć 

drużyn KGW, po dwie z każdej gminy tworzącej Lokalną Grupę 

Działania. Gospodarzy, Gminę Szczytniki reprezentowały Koła 

Gospodyń Wiejskich z Kuczewoli i Marcjanowa. Gminę Brzeziny 

reprezentowały KGW z Brzezin i Piegoniska Wieś, natomiast 

Miasto i Gminę Błaszki reprezentowały KGW z Brończyna 

i reprezentantki Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 

Chrzanowice, Wilczkowice. Wszystkie stoły były przepięknie 

udekorowane, na wszystkich stołach były wyśmienite potrawy, 

jednak po degustacji potraw konkursowych wszystkich drużyn 

Jury musiało wydać werdykt i wybrać zwycięzców. A w „jury 

smakoszy konkursowych potraw” znaleźli się Wójtowie Gmin 

Szczytniki i Brzeziny, Burmistrz Miasta i Gminy Błaszki, Prezes 

LGD oraz kulinarni goście specjalni Sylwia Biały i Tadeusz 

Drozda.  I tak decyzją jury I miejsce i talon a na 1000 zł otrzymała 

drużyna Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Chrzanowice, 

Wilczkowice, II miejsce i talon na 700 zł otrzymała drużyna KGW 

z Marcjanowa, III miejsce i talon na 500 zł. drużyna KGW 

z Brzezin. Jednocześnie w podziękowaniu za pracę 

i przygotowanie również wspaniałych, tradycyjnych potraw 

pozostałe trzy drużyny otrzymały talony na kwotę 200 zł. 

 Po werdykcie jury przyszła pora na poczęstunek dla 

wszystkich zgromadzonych na festynie, jak również na degustację 

pikantnej zupy przygotowywanej na scenie przez Tadeusza 

Drozdę i sałatki owocowej jaką wspólnie z najmłodszymi 

szykowała Sylwia Biały. I co niezmiernie cieszy, zdrowa sałatka  

owocowa finalistki programu Hell’s Kitchen cieszyła się wśród 

dzieci i młodzieży wielka popularnością. Równie popularne wśród 

najmłodszych były przygotowane specjalnie z okazji Dnia Dziecka 

gry, zabawy i konkursy z nagrodami, natomiast do malowania 

twarzy i tatuaży na rękach dzieciom w kolejce najbardziej 

wytrwali czekali aż 2 godziny. 

Na scenie po kulinariach rozpoczęła się część artystyczna 

spotkania, którą rozpoczęła Kapela Brzeziny z tradycyjnym 

regionalnym repertuarem. Nie zabrakło także Szczytnickiej Kapeli 

„Złote Kłosy” , a między kapelami na scenie zagościł tym razem 

już w swoim właściwym satyryczno-kabaretowym repertuarze 

Tadeusz Drozda.  

 
Wieczorem na Szczytnickiej scenie królowały taniec 

i piosenka w specjalnym programie przygotowanym przez 

śpiewających i tańczących uczestników zajęć w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Szczytnikach oraz zespoły taneczne z Centrum 

Kultury w Błaszkach. Zwieńczeniem programu był finalny utwór 

z repertuaru Violetty wyśpiewany przez Patrycję Łukacką, 

tegoroczną laureatkę I miejsca na Międzygminnym Festiwalu 

Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Opatówku, także z GOK-u 

w Szczytnikach, a zatańczoną przez wszystkie grupy GOK-u 

w Szczytnikach. W tej jednej chwili na scenie znalazło się prawie 

stu młodych artystów z Gminy Szczytniki.  

 
Przy tej okazji warto także wspomnieć o scenografii 

scenicznej specjalnie przygotowanej przez grupę plastyczną 

Szczytnickiego GOK-u. Po młodzieży przyszedł czas na 

prawdziwą muzyczna gwiazdę, której wielu pod sceną oczekiwało 

od kilku godzin – legenda muzyki disco polo grupa TOP ONE. 

Wykonawcy nie zawiedli swoich fanów śpiewając wspólnie 

z publicznością swoje największe przeboje. Na finał usłyszeliśmy 
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słynnego „Białego Misia” w wersji tanecznej, któremu 

towarzyszył pokaz ogni sztucznych. 

Po  koncercie grupy TOP ONE nie zakończyły się tańce pod 

sceną, bowiem gwiazdę muzyczną doskonale na scenie zastąpili 

muzycy lokalnej szczytnickiej Kapeli „Dysonans” , w którego 

wykonaniu mogliśmy usłyszeć  wszystkim znane hity taneczne. 

Tradycyjnie już,  jak przy wszystkich imprezach 

organizowanych w Szczytnikach, specjalne podziękowania za 

pomoc techniczną przy organizacji Festynu należą się Strażakom 

z OSP w Szczytnikach, natomiast za upieczone ciasta paniom 

z KGW w Kuczewoli i Marcjanowie. Organizatorem głównym 

Festynu Kulinarnego „ Smaki LGD” było Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania „Długosz Królewski” przy współpracy 

z Urzędem Gminy i Gminnym Ośrodkiem Kultury 

w Szczytnikach. (Mariusz Janiak) 

 

OBCHODY DNIA DZIECKA  

W ZESPOŁACH SZKÓŁ 
W dniu 1 czerwca odbyły się obchody Dnia Dziecka 

we wszystkich Zespołach Szkół Gminy Szczytniki. Jednym 

z przykładów jest Zespół Szkół w Radliczycach. 

Atrakcją było miejsce świętowania, bowiem tegoroczny Dzień 

Dziecka odbył się na boisku rekreacyjnym w Krowicy Pustej. 

Tam na dzieci czekał dmuchany zamek, zjeżdżalnia i ring 

bokserski oraz spływ kajakowy na zbiorniku wodnym. Swoją 

obecnością zaszczycił dzieci Radny gminy- Pan Paweł 

Domagała, który złożył najmłodszym życzenia oraz podarował 

słodki upominek. Nie zabrakło także zabaw na świeżym 

powietrzu, konkursów i animacji. Starsze dzieci brały udział 

w różnych konkurencjach sportowych, m.in. rozgrywkach piłki 

nożnej, piłki siatkowej. Najmłodsi korzystali z placu zabaw. 

Kolejną atrakcją było też malowanie twarzy dzieciom. 

A wszystkiemu towarzyszyła muzyka. Ponadto dla wszystkich 

zorganizowany został poczęstunek- pieczone z grilla kiełbaski, 

a na deser lody. (Karolina Kisiurska) 

 

 

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA DZIECKA 

Dzieci są największym skarbem w każdej rodzinie, a także 

w życiu każdego narodu. Niezwykłą rolę dzieci, które czynią 

świat lepszym, doceniał w sposób szczególny największy 

Polak Jan Paweł II pisząc następujące słowa: „Dzieci są 

wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle 

kwitnie, przyszłością, która bez przerwy się otwiera.” 
Drogie dzieci – te mniejsze i te większe – z okazji Dnia 

Dziecka życzę Wam wielu szczęśliwych chwil, optymizmu        

i  odwagi do realizowania swoich marzeń, pasji do nauki 

i odkrywania tajników wiedzy. Życzę Wam także dobrych 

wyborów oraz najpiękniejszych i nieprzemijających wzorców 

do naśladowania, i aby bezcenne wartości i ideały z lat 

młodości przetrwały i przewodziły Wam także w dorosłym 

życiu.  

Natomiast mottem dla dorosłych niech będą następujące słowa: 

Szczęśliwe dzieci – to jest dla dorosłych najpoważniejsze  

zadanie i najważniejsze ze wszystkich wyzwanie. 

Kiedy spełnia się to, o czym dziecko niezwykle marzy, 

pojawia się bezcenny uśmiech na jego twarzy. 

Każdy wie, że dziecko jest w życiu największą radością, 

otaczajmy więc je zawsze troską i miłością. 

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht wraz z Zastępcą 

Dariuszem Wawrzyniakiem, Przewodniczącym Rady Gminy 

Bogdanem Augustyniakiem i Radnymi Gminy Szczytniki 

 

 

 

 

KULTURA 
 

II ZJAZD RODZINY LUBECKICH 
1 maja br. w naszej rodzinnej miejscowości Staw odbyło się 

niecodzienne spotkanie krewnych-  II Zjazd Rodziny 

Lubeckich.  Uroczystości rozpoczęły się Mszą św.  

w zabytkowym, liczącym prawie 500 lat kościele pod 

wezwaniem Św. Mikołaja. Eucharystii w intencji zmarłych 

i żyjących członków rodziny, przewodniczył ks. wikariusz 

Tomasz Wasielewski. W tej świątyni w roku 1821 protoplasta 

Rodu Józef Lubecki poślubił Wiktorię Cichą i tak rozpoczęła 

się sięgająca ośmiu pokoleń rodzinna historia.  Biesiadna część 

zjazdu, która odbyła się w restauracji „Gościnna, była okazją 

do wzajemnego bliższego poznania się, podzielenia się 

wrażeniami z minionych lat, wzmocnienia więzi rodzinnych.                                                                                                                                       

 Uroczystość, na którą przybyło prawie 160 osób  z różnych 

stron kraju i z zagranicy, którzy tutaj mają swoje korzenie, 

z pewnością rozsławiła imię Stawu i gminy Szczytniki. 

Byliśmy zaszczyceni, że zaproszenie na Zjazd przyjął Wójt 

gminy Pan Marek Albrecht, który skierował do uczestników 

piękne życzenia i słowa refleksji o rodzinie i jej roli w życiu 

każdego człowieka. Miłą niespodziankę sprawił nam Pan Wójt 

przekazując wydaną przez gminę „Historię administracji 

w gminie Szczytniki”. W zamieszczonym w niej fragmencie 

Księgi adresowej Polski z 1929 r.  wśród osób prowadzących 

działalność gospodarczą w latach dwudziestych XX wieku 

odnaleźliśmy naszych krewnych: ze Stawu - piekarza Józefa 

Lubeckiego i  właściciela wiatraka Ignacego Puszczewicza 

oraz właściciela  ziemskiego Józefa Lubeckiego z Suliszewic. 

 

Składamy serdeczne podziękowanie 

Wójtowi Gminy Szczytniki 

Panu Markowi Albrechtowi  

za pamięć o Przedszkolakach i Uczniach 

ze wszystkich Zespołów Szkół Gminy Szczytniki 

oraz za przekazany upominek 

z okazji Dnia Dziecka.  

 

Dyrektorzy Zespołów Szkół 
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Z naszego Rodu wywodzą się trzej urodzeni w Stawie, 

nieżyjący już kapłani: ksiądz Ignacy Lubecki (1860-1946), 

wieloletni proboszcz parafii Wielgomłyny w powiecie 

radomszczańskim, ksiądz Antoni Trzciński (1908-1945) oraz 

ksiądz Franciszek Lubecki (1917-1986), przez 32 lata 

proboszcz parafii w Chełmnie. Z rodziny Lubeckich pochodzi 

ksiądz Hieronim Kubicki, obecnie proboszcz parafii Kakawa 

Stara. Nasz pradziadek Józef Lubecki (1841-1906) przez 25 lat 

sprawował urząd wójta ówczesnej gminy Staw. Jego wnuk 

również Józef (1905-1968) był znanym i cenionym lekarzem 

weterynarii w Błaszkach. 

Jesteśmy przekonani, że szanując swoje korzenie i ziemię 

swoich przodków, włączamy się    w nurt lokalnego 

patriotyzmu, budowanego w oparciu o wspólnotę rodzin, 

wywodzących się z tego terenu. Mamy nadzieję, że 

zapoczątkowana 8 lat temu tradycja spotkań naszej rodziny 

przetrwa i będzie rozwijała  się będzie w następnych latach. 

(Maria Lubecka) 

 

OPOWIADANIE GOŁĘBIE SERCE 
 
Lecę, lecę, lecę, lecę. O, zapiekanka! Mmmm... Nie trzeba być 

koneserem, żeby wiedzieć, że to z serem. Ludzie chętnie dają, 

ale są i tacy, co połają. Lecę, lecę, lecę, przez ulicę lecę. 

Trrrrrach! Bum! Leżę. Leżę. Leżę. Leżę. Ten zbliża się i mija 

mnie. Następny idzie i mija mnie, i następny, i następny. Leżę. 

W dalszym ciągu leżę. Czekam. Długo tak jeszcze? Coś ze 

mną nie w porządku. Czuję, ale jednocześnie nie czuję. Leżę. 

Niewygodnie mi tak na twardym leżeć. Oczy się same sennie 

zamykają. Nie ma nadziei. Trzeba no czekać na dalszy rozwój 

zdarzeń, bo co innego mi pozostaje? Wszyscy mnie mijają 

i czas mija. Ludzie płyną i czas płynie. Naprawdę nikt nie 

widzi, że tu leżę? Omijają jak papierek po batoniku, 

wyrzucony na chodniku. O, idzie następna, idzie, idzie, idzie. 

Mija mnie. Już w nic nie wierzę. Wszystko obojętne. Nie warto 

otwierać oczu. Śpij, nikt nie przyjdzie. Jednak widzę - stanęła. 

Patrzy się. Idzie. Idzie do mnie? Tak! Już czuję, jestem w jej 

rękach. Niesie mnie, niesie, niesie i niesie. Ciepło czuję. 

Ludzie się mi przypatrują. Nareszcie! Myślałem, że ulica 

Ś. będzie ostatnią, na której będę. A tu proszę, jestem tu i tu, 

teraz skręcam tu 

i idę tu. Zwiedzam. 
Jeszcze dużo zobaczę, 

a myślałem... A teraz 

niesie mnie po 

schodach. Cieplej już. 

O wiele cieplej. 

Otwiera drzwi. Jestem 

w  mieszkaniu. Owija 

mnie w coś 

płóciennego i kładzie 

na miękkiej 

poduszeczce. Do tego 

przykrywa jeszcze 

swetrem. Leżę. 

O, jak dobrze! 

Cieplej. Tylko coś 

tu i tam czuję. 

Gdyby nie to, to 

byłoby lepiej. 

Chlup! A teraz piję wodę. Otwiera mi dziób. Chlup! Smaczne. 

Tego mi było trzeba! Leżę. Senność. Otwieram oczy 

i spoglądam w górę. Ach, dziękuję! Stópki mam zimne, ciałko 

mam zimne, a ty dmuchasz, chuchasz i całujesz. Gasnę... 

Powoli gasnę... Nie, nie gasnę! Lecę, lecę, lecę, lecę... 

Przeszedłem jeszcze tyle i umarłem w cieple... Jego ciałko leży 

w parku. Jednak jego oczka nie widzą parku. Tylko nie mów, 

że życie musi płynąć dalej.  (Monika Borkowska) 

 

 

RADOŚĆ ŻYCIA 

Dość często żywimy przekonanie, że radość życia jest 

dobrem oczywistym i niepodważalnym, niemal należnym 

każdemu człowiekowi. O zdrowiu, radości czy prawdzie 

sądzimy, że są dobrami same przez się, to znaczy, że są 

warte tego, aby o nie zabiegać, bo lepiej, aby były, niż aby 

ich nie było. Jednak nawet to, co niepodważalne domaga się 

ochrony z naszej strony. Ktoś kiedyś powiedział człowiekowi 

niczego bardziej nie brak niż pogodnej wiary i radosnej 

afirmacji życia. Zauważamy, że brak tzw. pogody ducha oraz 

rozpowszechniająca się depresja coraz częściej dotyka 

młodych ludzi. Jest to potwierdzeniem tego, że radość życia 

we współczesnym świecie jest istotnie zagrożona. 

Prawdziwymi plagami cywilizacyjnymi ludzkości są nie tylko 

zagrożenia zewnętrzne, np. wojny, konflikty, ale także 

niebezpieczeństwa wewnętrzne, takie jak rosnąca negacja 

życia, ucieczka w uzależnienia, szukanie nowych bodźców, 

które dostarczą nam radości. W gruncie rzeczy okazuje się, że 

tak naprawdę są to pseudo radości. Doświadczenie ludzkie 

pokazuje, iż to co realizujemy z radością ma wymiar głęboko 

humanistyczny. Rozwija nas i nasze człowieczeństwo. Ale jak 

odnaleźć w sobie ową radość życia? I skąd współczesny 

człowiek może wiedzieć, co będzie przyczyną radości, a co 

nie?  

W dzisiejszej dobie rozwoju techniki, kiedy to dawne, 

czarnobiałe telewizory, które wielu z nas tak dobrze pamięta, 

zostały zastąpione pięknymi kolorowymi, 

najnowocześniejszymi telewizorami, wielu z nas nie potrafi 
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już odróżnić co jest białe, a co jest czarne; czyli co jest 

dobre, a co złe. To zjawisko papież Benedykt XVI nazwał 

dyktaturą relatywizmu. Człowiek się pogubił, i trzeba mu 

pomóc odnaleźć dobrą drogę. Myślę, że pomocą w szukaniu 

prawdy, dobra i szczęścia będą słowa Pana Jezusa, który 

w kazaniu na górze mówi: Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; 

nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi (zob. Mt 5,37). 

To znaczy, że najpierw musimy nauczyć się odróżniać 

dobro od zła i wybierać to pierwsze.  

W pierwszym etapie trzeba nam odważnie nazwać zło po 

imieniu. I nie bać się, że ktoś weźmie nas za kogoś z innej 

epoki. Źródłem prawdziwej radości jest z pewnością także 

prawda, ta o której Pan Jezus mówi, że wyzwala. Wyzwala do 

życia w wolności i radości. Musimy wybierać dobrze 

w każdym aspekcie naszego życia – zawodowym, szkolnym, 

społecznym, duchowym, moralnym. Niech zbliżający się 

wakacyjny wypoczynek będzie piękny (i na pewno nie „szary”) 

oraz   skłoni nas do znalezienia czasu na refleksje – co jest 

dobre (w przenośni „białe”), a co jest złe (w przenośni 

„czarne”); a Bóg da nam odwagę (pomimo różnych 

przeciwności) do wybierania dobra oraz unikania szarości 

w życiu i w podejmowanych wyborach. A wtedy radość nasza 

będzie wielka.  (Ks. Paweł Nasiadek)  

 

SPORT SZKOLNY 

 

PUCHAR  POWIATU  KALISKIEGO 

XXV BIEGÓW  ULICZNYCH 

,,WIOSNA CEKOWSKA  2015” 
25 kwietnia 2015 r. odbyły się w Cekowie XXV Biegi Uliczne 

„Wiosna Cekowska 2015”. Jak co roku brała w nich udział 

reprezentacja  najlepszych zawodniczek i zawodników 

w kategorii klas I- VI szkół podstawowych i klas I- III 

gimnazjów, by walczyć o Puchar Starosty Kaliskiego.  

 
 

Na najwyższym stopniu podium   mistrzyni biegu na dystansie  

1500 m Klaudia Augustyniak- Gimnazjum w Stawie, druga 

zawodniczka Olga Furmaniak - Gimnazjum w Stawie 

i trzecia Weronika Augustyniak- Gimnazjum w Stawie.  

 

Najlepszymi zawodnikami naszej gminy okazali się: 

Gimnazjum  

Kl. III/ I   miejsce  Klaudia Augustyniak - Gim. Staw 

II  miejsce  Olga Furmaniak   - Gim. Staw 

III miejsce  Weronika Augustyniak - Gim. Staw 

 Kl. II/ III miejsce Aleksandra Tomczyk - Gim. Radliczyce 

 Kl. I / III miejsce  Justyna Kuświk - Gim. Szczytniki 

III miejsce  Maciej Wójtowicz - Gim. Marchwacz 

Szkoła Podstawowa: 

KL.  I  Wiktoria Hasik  III miejsce  - SP  Iwanowice 

KL. II  Natalia Kurek    III miejsce  - SP  Iwanowice 

           Wiktor  Raczkowski  III miejsce  - SP  Iwanowice 

KL. III Samuel Walewski  II miejsce - SP Staw 

KL. IV Martyna Łaska   II miejsce  - SP  Iwanowice 

KL. V   Karolina Cierniak  I miejsce  - SP  Iwanowice 

             Kacper Szcześniak  III miejsce  - SP  Szczytniki 

 

W klasyfikacji gmin w XXV Biegach Ulicznych 

„Wiosna Cekowska”  w zakresie szkół podstawowych 

Gmina Szczytniki zajęła I miejsce w Powiecie 

Kaliskim, natomiast w zakresie gimnazjów Gmina 

Szczytniki zdobyła  – II miejsce w Powiecie Kaliskim.   
(Redakcja) 

 

MISTRZOSTWA REJONU W PIŁCE 

KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
Mistrzostwa rejonu w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców 

odbyły się w Ostrowie Wielkopolskim   w dniach 22. 04.2015 

r. i 23.04.2015 r. Jako mistrzowie powiatu kaliskiego 

ziemskiego w zawodach szczebla rejonowego wystartowały 

dwie drużyny Szkoły Podstawowej ZS w Iwanowicach. 

Drużyna dziewcząt w składzie: Magdalena Pejaś ( kapitan), 

Aleksandra Gibus, Katarzyna Strzelczyk, Aleksandra 

Krupczyńska,  Patrycja Zdun, Natalia Nowak, Natalia 

Marciniak, Oliwia Banach, Natalia Wróbel, Ilona Flak, 

Karolina Cierniak -  zajęła II miejsce. Drużyna chłopców: 

Norbert Kusz (kapitan), Dawid Flak, Konrad Trzęsowski, 

Sebastian Krupa, Sebastian Kusz, Dawid Przepiórka, Adrian 

Jesion, Włodzimierz Nazarkevycz, Adam Sobański,  Piotr 

Tylski, Marcin Zdun, Adrian Wichłacz -  zajęła III miejsce. 

Puchary zdobyte w zawodach stopnia rejonowego to wielki 

sukces młodych sportowców z Iwanowic.      

(Renata Janicka- Szcześniak) 

 

KIBICE Z ZESPOŁU SZKÓŁ  

W SZCZYTNIKACH 
W Zespole Szkół w Szczytnikach od pewnego czasu działa 

nieoficjalny klub kibica. W ostatnim czasie grupa 40 uczniów 

szkoły podstawowej i gimnazjum obserwowała mecz piłki 

siatkowej Plus Ligi Mężczyzn w Bełchatowie.  

Spotkanie zostało rozegrane przy pełnych trybunach pomiędzy 

Skrą Bełchatów, a Transferem Bydgoszcz. Drużyna 

z Bełchatowa wygrała 3:0. Wiosna i jesienią 2014 r. uczniowie 

SP i gimnazjum kibicowali drużynie Lecha Poznań podczas 

meczów  Ekstraklasy na stadionie Inea w Poznaniu. Udział 

w takich imprezach dostarcza emocji i uczy kulturalnego 

spędzania wolnego czasu. (Tomasz Wielowski) 
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Uczniowie przed meczem w hali Energia w Bełchatowie 
  (fot. Paulina Woźniak) 

 

 

OŚWIATA 
 

BARIERY KOMUNIKACYJNE 
Barierą komunikacyjną mogą być zarówno komunikaty 

werbalne, jak i niewerbalne. Utrudniają one, a nawet 

uniemożliwiają  porozumiewanie się. Łatwo rozpoznajemy 

bariery, gdy jesteśmy ich odbiorcami, o wiele trudniej jest 

uświadomić sobie własne zachowanie i słowa blokujące 

komunikację, kiedy przyjmiemy rolę nadawcy. 

12 barier komunikacyjnych 
1. Uspokajanie bez emocjonalnego zaangażowania- może 

nie dać zamierzonego efektu, nie pozwala bowiem naszemu 

rozmówcy przeżywać sytuacji na swój sposób np.: „Nie martw 

się, jakoś to będzie”. 

2.  Druzgocące krytykowanie –  „Oczywiście -  jak TY  się za 

coś weźmiesz…” lub „Jesteś po prostu leniwa”. 

3. Stawianie diagnozy - zniechęca rozmówcę do dalszej 

rozmowy. „Skoro wiesz  lepiej….nie będę kończyła”. 

Lekceważymy uczucia rozmówcy. 

4. Nadmierne wychwalanie połączone z oceną - może służyć 

jako subtelny sposób wpływania na innych, manipulowania, by 

zrobili to, czego od nich wymagamy, np.: „Jesteś bardzo 

zdolna, na pewno jak się postarasz, to bardzo ładnie wykonasz 

ten rysunek /a jak dziecko nie ma wcale zdolności 

plastycznych, to co?/. „Masz świetną pamięć, na pewno 

możesz być lepszym uczniem.” Pochwała może w tym 

przypadku wprowadzić w zakłopotanie, zwłaszcza gdy jest 

wygłaszana publicznie. 

5.  Rozkazywanie - nie daje szans na przedstawienie własnego 

zdania, zmusza do podporządkowania, utrudnia, a nawet 

uniemożliwia posiadanie swojego poglądu na dany temat. 

Robienie  pod dyktando. „W tej chwili siadaj i rób co mówię”.  

6. Grożenie i zastraszanie – jest bardzo niemiłą barierą. - np.: 

„Spróbuj to zrobić, to zobaczysz!” „Będziesz tu tak długo 

siedział, aż tego zadania nie skończysz”. Wykonywanie 

jakichkolwiek czynności wyłącznie w wyniku zastraszania, nie 

daje szansy drugiej osobie znalezienia własnego rozwiązania. 

(Pamiętajmy jednak, że groźba kary może mieć pozytywne 

znaczenie, gdy w systemie społecznym złamanie pewnych 

zasad współżycia społecznego zagrożone jest różnymi karami, 

nie wyłączając utraty wolności np.: przemoc w rodzinie.) 

7. Moralizowanie, głoszenie kazań….bo ja w twoim wieku…, 

z doświadczenia wiem, że…. Na słowa „powinieneś”- 

rozmówca najczęściej reaguje oporem. 

8. Wypytywanie,  indagowanie /sondaż/, stawianie zbyt wielu 

pytań, niewłaściwe pytania np.: „Dlaczego to zrobiłeś, kto był 

z tobą?” Zasypywanie pytaniami blokuje rozmówcę i ogranicza  

swobodę wypowiadania własnych myśli.  

9. Apodyktyczne udzielanie rad (tzw. „wymądrzanie się”) -  

nie zawsze osoba druga oczekuje od nas gotowych  rozwiązań, 

sugerowania, np.: „Musisz to zrobić inaczej”. 

10. Odwracanie uwagi od tematu – może być odebrane jako 

ignorowanie problemu. Niekiedy wydaje nam się, że jest to 

świetny pomysł na poprawienie nastroju naszego 

współrozmówcy.   

11. Wykorzystywanie logicznego argumentowania 

do własnych celów - …robienie ciągłego wykładu, pouczanie 

np.: „Musisz zrozumieć, że jeśli…”, „To było do przewidzenia, 

mówiłam, że to się tak skończy”. 

12. Ośmieszanie, wyśmiewanie - wcale nie motywuje do 

zmiany postępowania, niekiedy wyzwala bunt, opór. 

Ośmieszana osoba zamyka się w sobie i unika kontaktu. 

Okazjonalnie każdy z nas stosuje blokady komunikacyjne, 

i wtedy nie przynosi to wielkiej szkody. Jednak nawykowe 

stosowanie jednej lub kilku z nich jest niebezpieczne dla 

komunikacji zarówno w środowisku rodzinnym jak 

i w każdym innym.  

Komunikacja jest silnie powiązana z  procesami poznawczymi. 

Jeżeli poświęcimy naszemu rozmówcy trochę uwagi, nie 

narzucamy swojego zdania i nie  filtrujemy informacji (co 

oznacza, że nie skupiamy się jedynie na pewnych elementach 

rozmowy) mamy szanse na porozumienie i unikniemy oceny 

sytuacji przez pryzmat samego siebie. Używajmy parafrazy 

tzn. powtarzajmy komunikat  nadawcy własnymi słowami np.: 

Jeśli dobrze rozumiem, to………, Jeśli się nie mylę, 

to najważniejsze jest dla Ciebie………Dopiero wówczas 

wstawiamy treść, którą według nas przekazywał rozmówca. 

Parafrazę można zakończyć słowami. „Popraw mnie jeśli źle 

zrozumiałam lub coś pomyliłam”. Parafrazując unikajmy 

oceniania, krytykowania, udzielania rad, chwalenia bez 

potrzeby, perswadowania i karania.  

Amerykański psycholog i terapeuta Carl Rogers tłumaczył, że 

słuchanie to nie tylko patrzenie komuś w oczy i przytakiwanie 

w odpowiednim momencie. Aktywne słuchanie, to „słyszenie 

dźwięków i wczuwanie się w kształt wewnętrznego świata 

drugiej osoby”. Bardzo często wydaje nam się, że wiemy co 

chce powiedzieć nam dziecko – przerywamy mu, 

kategorycznie mówimy „źle” lub „nie” i oczywiście nie zawsze 

mamy rację. „ Tylko jedna rzecz jest gorsza od negatywnej 

oceny – Częsta ocena negatywna” -  Thomas  Gordon. 

W rzeczywistości nie zastanawiamy się nad tym „Jak 

komunikować się, by nie ranić siebie  i innych? ”. Dobrym 

pomysłem na ograniczenie barier komunikacyjnych jest 

następujące ćwiczenie - unikanie bądź likwidowanie jednej 

bariery w jeden miesiąc . (pedagog Izabela Sobocka) 
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KONKURS „E-KARTKA  

WIELKANOCNA  2015” 
29 marca 2015 roku w Muzeum Historii Przemysłu 

w Opatówku podczas Finału Międzygminnego Festiwalu 

Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej wręczono nagrody główne 

laureatom III Konkursu Informatyczno-Plastycznego „E  -

Kartka  Wielkanocna  2015”. W konkursie nagrodzono prace 

14 uczniów z powiatu i miasta Kalisza. Wśród nagrodzonych 

znaleźli się uczniowie z naszej gminy. W kategorii gimnazjum 

(prace wykonane w programie PowerPoint)  I miejsce uzyskał 

Adrian Młynek uczeń klasy II  Zespołu Szkół 

w Iwanowicach, II miejsce Julia Michalak uczennica klasy 

I Zespołu Szkół w Szczytnikach.  Patronat nad konkursem 

objął Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Konkurs 

cieszył się dużym zainteresowaniem, prace cechowały  

pomysłowość i oryginalność oraz wysoki poziom artystyczny.  

Dziękuję uczestnikom za udział w konkursie,  opiekunom za 

wybór najlepszych prac i wysłanie ich  na konkurs. Gratuluję 

sukcesu laureatom! Nagrodzone 

 e - kartki można zobaczyć na stronie internetowej 

www.odn.kalisz.pl w zakładce konkursy oraz na stronie 

www.powiat.kalisz.pl i stronie http://szczytniki.ug.gov.pl. 

(Elżbieta  Marchwacka) 

 

 

KIERMASZ WIELKANOCNY 

W dniu 29 marca 2015 r. w Zespole Szkół w Stawie odbył się 

kiermasz wielkanocny, zorganizowany przez Radę Rodziców. 

Rodzice, nauczyciele, uczniowie i sympatycy szkoły wykonali 

piękne ozdoby, które można było zakupić. Od godziny 9.00. 

rodzice rozpoczęli sprzedaż świątecznych upominków, które 

cieszyły się wielkim powodzeniem. Goście z przyjemnością 

korzystali również z kawiarenki, w której mogli zamówić 

kawałek domowego ciasta i napić się kawy. Około godziny 

12.30. Orkiestra Strażacka ze Stawu wykonała utwory tj.: 

„Pochód”, „Harcerski szlak”, „To były piękne dni”, Johny 

Dixie”. Następnie wystąpili uczniowie  Zespołu Szkół 

w Stawie, których do występu przygotował pan Rafał 

Paczkowski. Magdalena Filipiak zaśpiewała piosenkę pt. 

„Laleczka z saskiej porcelany” i „Samotność”, Milena 

Drewniak wykonała „Hallelujah”, Natalia Lipińska „Stay” 

a Anna Płóciennik „Byłam różą”. Pod koniec spotkania jeszcze 

raz zagrała  Orkiestra Strażacka. Wśród prezentowanych 

utworów znalazły się m.in.: „Marsz Muszkieterów”, „Happy 

Marcing Band”, „The yellow rose of Texas”. Część artystyczna 

zakończyła się około 14.00. Słuchający, nagrodzili tak 

sentymentalne i wzruszające utwory gromkimi brawami. 

Na koniec pani dyrektor, Teresa Bąkowska, pożegnała gości 

i podziękowała za zorganizowanie, i zainteresowanie 

kiermaszem. (Marzena Łysek) 

 

 

 

KOLEJNE INNOWACJE 

PEDAGOGICZNE 
Pierwszą innowację pedagogiczną na terenie naszej gminy 

wprowadził Zespół Szkół w Marchwaczu realizujący 

obecnie cztery innowacje;  a następnie w ślad za tą 

placówką kolejne Zespoły Szkół podjęły się również tego 

zadania.   

Innowacje pedagogiczne w Zespole Szkół w Stawie 

Innowacja pedagogiczna pt. „Szanuję siebie i innych” 

skierowana jest do dzieci z grupy przedszkolnej 5,6-latków. 

Podjęte działania są wspólnym przedsięwzięciem pedagoga 

szkolnego i nauczycieli przedszkola. Głównym celem zajęć jest 

eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy wśród dzieci 

oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa. Działania nakierowano 

na doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz 

na kształtowanie właściwych zachowań w sytuacjach 

konfliktowych. W ramach współpracy z rodzicami założono 

ujednolicenie oddziaływań wychowawczych na płaszczyźnie 

przedszkole-dom rodzinny oraz wskazanie metod, 

ułatwiających rozwiązywanie sytuacji trudnych w domu. 

(Kinga Kurczyńska) 

Od grudnia, w roku szkolnym 2014/2015 przedszkolaki 

realizują innowację pedagogiczną, „Poszedłem czy poszłem? 

Eliminowanie u dzieci  błędów językowych”. Założeniem 

innowacji jest zachęcanie dzieci do częstego wypowiadania się, 

rozpoznawania przez nich podstawowych błędów językowych 

oraz ich eliminowania. Nauczyciele  wdrażają dzieci do 

umiejętnego poprawiania własnych błędów językowych,  

komunikatywnego wypowiadania się i porozumiewania się 

w grupie. W każdej grupie wiekowej w ramach realizacji 

odbywają się różne formy pracy jak: zabawy dydaktyczne, 

czytanie książek, czasopism dziecięcych, słuchanie  audycji 

radiowych, w których występują aktorzy, pięknie 

interpretujący fragmenty bajek i wierszy.  Dzieci uczestniczą  

w przedstawienia teatralnych, które stwarzają możliwość 

obcowania z piękną, poprawną mową. Dzieci zachęcane są do 

śpiewania piosenek, deklamowania wierszy, do głośnego 

opowiadania własnych spostrzeżeń i przeżyć. Bawiąc się 

w teatr, samodzielnie przygotowują inscenizacje według 

własnych pomysłów, przydzielają sobie role,  prowadzą dialog  

wchodząc w rolę danego przedmiotu, osoby lub kukiełki. Dla 

dziecka są to ćwiczenia poprawności językowej i wymowy, 

a dla nauczycieli sprawdzian, czy pod tym względem dziecko 

rozwija się właściwie. (Jolanta Witaszczyk) 

„Szkolne Czytanie” jest przedsięwzięciem, które ma zbliżyć 

uczniów do literatury pięknej. Na przykładzie losów literackich 

bohaterów, ale i biografii twórców wybitnych dzieł literackich, 

ukazuje się przykłady ludzi sukcesu, walki dobra ze złem, 

sposoby realizacji marzeń. Uczniowie wszystkich klas szkoły 

podstawowej i gimnazjum na forum szkoły prezentują 

fragmenty wybranych utworów literackich. Wybranemu 

autorowi i jego twórczości poświęcone są wystawy i gazetki 

ścienne, w bibliotece szkolnej prowadzone są tematyczne 

pogadanki. Uczniowie przygotowując prezentację mają 

możliwość rozwijania kreatywności i odkrywania talentów - 

np. literackich czy aktorskich. Podsumowaniem Szkolnego 

Czytania będzie prezentacja „szkolnych ekranizacji” 

wybranych lektur szkolnych. Poprzez wspólne czytanie: 

http://www.odn.kalisz.pl/
http://www.powiat.kalisz.pl/
http://szczytniki.ug.gov.pl/
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kształtujemy umiejętność uważnego słuchania, rozwijamy 

wyobraźnię i kreatywność, wzbogacamy słownictwo, 

rozwijamy umiejętności czytania ze zrozumieniem, 

rozbudzamy motywację do zdobywania wiedzy. Poprzez te 

działania ukazaliśmy uczniom, że czas wolny można spędzić 

z książką, przenosząc się w świat bohaterów powieści - świat 

przygód, ale i problemów, które zawsze można pokonać. 

(Justyna Domagalska i Jadwiga Mądrzejewska) 

 

 

PROJEKT „MISJA PRZYRODA”  

W STAWIE 

 
„Misja Przyroda” to cykl zajęć przyrodniczych dla uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjów, którego celem jest 

budowanie wśród młodzieży wiejskiej świadomości i poczucia 

odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego 

regionu i kraju. W ramach  zajęć  uczniowie wcielają się w rolę 

odkrywców i badaczy, poznając przy tym walory przyrodnicze 

wybranego Parku Narodowego i jego najbliższej okolicy. 

Spośród 801 zgłoszeń do projektu „Misja Przyroda” - Zielone 

Szkoły w Parkach Narodowych, Fundacja Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej wyłoniła 140 szkół (70 szkół 

podstawowych, 70 gimnazjów), które wezmą udział 

w wiosenno-letniej i jesiennej edycji projektu. Wśród tej grupy 

szkół znalazło się nasze gimnazjum. We wrześniu 2015 r. 36 

uczniów klas I-II weźmie udział w projekcie. Szkoły 

wyłoniono w oparciu o następujące kryteria: wysokość 

dochodu w gminie na mieszkańca w 2012 r., średni wynik 

z egzaminu gimnazjalnego z części przyrodniczej w 2012 r. 

 Projekt „Misja Przyroda” - Zielone Szkoły w Parkach 

Narodowych jest dofinansowany ze środków funduszy EOG 

pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. 

(Teresa Bąkowska) 

 

RAJD OGRODNIKA 

 
Uczniowie Zespołu Szkół w Stawie z powodzeniem wzięli 

udział w XVIII Rajdzie Ogrodnika zorganizowanym przez ZS 

Ogrodniczych w Opatówku i kaliski oddział PTTK.  Drużyna 

ze szkoły podstawowej zajęła w swojej kategorii trzecie 

miejsce, a grupa z gimnazjum - drugie. Rajd rozpoczął się od 

wizyty w Muzeum Historii Przemysłu, gdzie uczestnicy mieli 

okazję usłyszeć między innymi informacje na temat dziejów 

kaliskiego drukarstwa. Trasa wędrówki biegła poprzez 

okoliczne wądoły, lasy oraz pola, a meta zlokalizowana została 

w „Ogrodniku”. Na miejscu uczniowie musieli zaśpiewać 

przygotowaną przez siebie piosenkę tematycznie związaną 

z imprezą, wziąć udział w konkursie sprawnościowym oraz 

z wiedzy ekologiczno-ogrodniczej, a także odpowiedzieć na 

szereg pytań na podstawie informacji usłyszanych w muzeum. 

Nie zabrakło również konkurencji testującej sprawność 

opiekunów. Warto dodać, że Zespół Szkół w Stawie jako 

jedyny reprezentował gminę Szczytniki w tym wydarzeniu. 

Uczestnikami rajdu opiekowali się: p. Jadwiga Mądrzejewska, 

p. Marlena Krzesińska, a także  p. Bartosz Olender.  

(Bartosz Olender) 

 

ADAM PACZKOWSKI LAUREATEM 

TURNIEJU BIAŁYCH PIÓR 

 
W marcu 2015 r. odbył się w Poznaniu XXXIV Wojewódzki 

Turniej Białych Piór. Miał on na celu odkrywanie i rozwijanie 

twórczych talentów literackich młodzieży oraz stworzenie 

możliwości konfrontacji własnej twórczości z utworami 

rówieśników. Wzięło w nim udział wielu uzdolnionych 

literacko uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz 

gimnazjów z województwa wielkopolskiego. Wśród laureatów 

znalazł się Adam Paczkowski uczeń klasy V Zespołu Szkół 

w Stawie. Adaś zachwycił komisję konkursową swoim 

opowiadaniem pt. „Legenda o gradzie”. Jego praca została 

wyłoniona spośród 450 nadesłanych na ten konkurs. 

Gratulujemy laureatowi, jesteśmy dumni, że mamy w swoim 

gronie tak uzdolnionego ucznia i życzymy mu dalszych 

sukcesów na polu literackim. (Jadwiga Mądrzejewska) 

 

KONKURSU WIEDZY 

O UNII EUROPEJSKIEJ 

 
11 marca 2015 r. odbył się etap gminny Konkursu wiedzy  

o UE zorganizowanego  przez LGD „Długosz Królewski” pod 

patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Andrzeja 

Grzyba. W konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich 

Zespołów Szkół Gminy Szczytniki.  

Uczniowie z Gminy Szczytniki, którzy awansowali do II etapu 

Konkursu wiedzy o UE: 

 Justyna Pluta – 45,5 pkt ZS w Stawie 

 Nikola Błaszczyk – 39 pkt  ZS w Marchwaczu 

 Klaudia Suchecka – 35,5 pkt ZS w Szczytnikach 

 Anna Płóciennik – 32 pkt ZS w Stawie 

 Izabela Krupczyńska – 31,5 pkt  ZS w Iwanowicach. 

Drugi etap odbył się w dniu  26 marca 2015 r.  Laureatką 

konkursu została Justyna Pluta z Gimnazjum w Stawie, 

zdobywając wspaniałą nagrodę w formie wyjazdu do Brukseli, 

w czasie którego zaplanowane jest m.in. zwiedzanie 

Parlamentu Europejskiego. Trzeci raz uczennica Zespołu Szkół 

w Stawie uzyskała najwyższe noty. Gratulujemy uczennicy 

i opiekunowi – Pani Justynie Domagalskiej! (Redakcja – 

opracowano na podstawie sprawozdania z konkursu 

i informacji przesłanych przez p. Justynę Domagalską) 

 

ETAP GMINNY 

TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA  

W RUCHU DROGOWYM 

 
Już po raz kolejny wzorem lat ubiegłych na terenie gminy 

Szczytniki przeprowadzone zostały eliminacje gminne 

Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 

http://www.grabowiec.edu.pl/index.php/393-projekt-misja-przyroda
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Drogowym. Turniej organizowany jest przez Polski 

Związek Motorowy oraz Komendę Główną Policji, Krajową 

Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego oraz Instytut 

Transportu Samochodowego wraz z odpowiednimi 

strukturami terenowymi.  

Organizatorzy odpowiedzialni są za przeprowadzenie 

eliminacji na poszczególnych etapach Turnieju, powołują 

lokalne komitety organizacyjne. Do zorganizowania 

i przeprowadzenia poszczególnych etapów Turnieju 

(szkolny, gminny, powiatowy, wojewódzki i ogólnopolski) 

organizatorzy zapraszają władze samorządowe 

i administracyjne oraz inne instytucje i organizacje, których 

przedstawiciele wchodzą automatycznie w skład komitetu 

organizacyjnego danego etapu Turnieju. Komitety 

organizacyjne odpowiadają za organizację poszczególnych 

etapów Turnieju począwszy od eliminacji międzyszkolnych. 

Etap szkolny organizują dyrekcje szkół i organy prowadzące 

szkoły. Na szczeblu gminy organizatorem jest Wójt Gminy. 

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa 

i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 

szkolnej poprzez: 

 popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego 

poruszania się po drogach, 

 kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych 

uczestników ruchu, 

 popularyzowanie podstawowych zasad 

i umiejętności udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, 

 popularyzowanie roweru jako środka transportu, 

a także rekreacji i sportu. 

Po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych do Turnieju 

gminnego swój udział zgłosiło 5 szkół podstawowych 

i 5 szkół gimnazjalnych prowadzonych przez gminę, 

wchodzących w skład zespołów szkół, liczące po trzech 

zawodników w szkołach gimnazjalnych i czterech 

zawodników w szkole podstawowej, tworząc tym samym 

trzy i czteroosobowe drużyny danej szkoły, reprezentujące 

ją w dalszych etapach Turnieju. Uczniowie szkół 

podstawowych i uczniowie gimnazjów stanowią oddzielne 

drużyny z odrębną klasyfikacją. Zgodnie z obowiązującym 

Regulaminem PZMot, do Turnieju przystąpiło łącznie – 35 

uczniów. Do eliminacji powiatowych przystępują najlepsze 

drużyny wyłonione w etapie gminnym. Turniej składa się 

z dwóch części. W pierwszej części uczniowie szkoły 

podstawowe i gimnazjalnej rozwiązują dwa testy: pierwszy 

test wiedzy – jednokrotnego wyboru, składający się z 20 

pytań dla szkoły podstawowej i z 25 pytań dla gimnazjum, 

z zakresu zagadnień dotyczących zasad i przepisów o ruchu 

pieszych, rowerzystów i motorowerzystów, znaków 

drogowych oraz sytuacji w ruchu drogowym i drugi test 

skrzyżowań – zawierający 10 tzw. krzyżówek, 

polegających na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu 

przez skrzyżowanie. W drugiej części zawodnicy wykonują 

zadania praktyczne tj. jazda rowerem po torze 

sprawnościowym. Każda część jest punktowana 

indywidualnie dla każdego zawodnika, łącznie oraz 

drużynowo. Na etapie powiatu każda drużyna wykonuje 

zadanie z zakresu pierwszej pomocy. Tegoroczny Turniej 

przeprowadzono w dniu 14 kwietnia 2015 r. na terenie 

Zespołu Szkół w Iwanowicach przy współudziale dyrekcji 

tej placówki p. Janiny Nowak jako gospodarza, która 

przygotowała szkołę oraz bardzo życzliwe przyjęła 

wszystkich uczestników Turnieju. Podziękowanie składam 

wszystkim opiekunom drużyn oraz pozostałym 

współorganizatorom, których obecność i pomoc podczas 

przebiegu całego Turnieju okazała się niezbędna,  

szczególnie p. Renacie Janickiej-Szcześniak, p. Danucie 

Młynek, p. Kazimierzowi Augustyniakowi oraz p. Igorowi 

Sowińskiemu. Tegoroczny Turniej został przygotowany pod 

nadzorem p. Grażyny Kuchnickiej – pracownika Urzędu 

Gminy w Szczytnikach. 

W łącznej klasyfikacji obydwu etapów w kategorii szkół 

podstawowych: 
I miejsce – zajęła drużyna ze SP im. Stanisława 

Aleksandrzaka w Marchwaczu  pod opieką   p. Danuty 

Młynek; 

II miejsce – zajęła drużyna ze SP im. Ks. Augustyna 

Kordeckiego w Iwanowicach pod opieką p. Renaty 

Janickiej-Szcześniak; 

III miejsce – zajęła drużyna ze SP w Szczytnikach pod 

opieką p. Ewy Guźniczak. 

Najlepszym zawodnikiem okazała się Katarzyna 

Strzelczyk – uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej im. 

Ks. Augustyna Kordeckiego w Iwanowicach. 

W łącznej klasyfikacji obydwu etapów w kategorii szkół 

gimnazjalnych: 
I miejsce  – zajęła drużyna z Gimnazjum im. Księdza 

Kardynała Karola Wojtyły w  Iwanowicach pod opieką 

p. Renaty Janickiej-Szcześniak; 

II miejsce – zajęła drużyna z Gimnazjum im. Jana Pawła 

II w Marchwaczu  pod opieką p. Danuty Młynek;  

III miejsce – zajęła drużyna z Gimnazjum w Stawie pod 

opieką p. Kazimierza Augustyniaka. 

Najlepszym zawodnikiem okazał się Piotr Czarnecki uczeń 

klasy III Gimnazjum im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły 

w  Iwanowicach. Zakończeniem Turnieju było 

podsumowanie wyników, zliczenie ogólnej i indywidualnej 

punktacji oraz wręczenie pucharów, dyplomów i nagród 
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drużynom, indywidualnym zawodnikom, ufundowanych 

przez p. Marka Albrechta - Wójta Gminy Szczytniki. 

Drużynom które zajęły I-e miejsca p. Wójt życzył sukcesów 

w eliminacjach powiatowych, które w tym roku 

zaplanowano w Szkole Podstawowej w Goliszewie, gm. 

Żelazków w dniu 24 kwietnia 2015 r. Turniej przebiegł 

w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. 

(Grażyna Kuchnicka) 

 

ETAP POWIATOWY 

TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA  

W RUCHU DROGOWYM 
Udział naszych drużyn w  dniu 24 kwietnia w etapie 

powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 

zakończył się dużym sukcesem. W łącznej klasyfikacji 

w kategorii szkół gimnazjalnych drużyna z Gimnazjum im. 

Księdza Kardynała Karola Wojtyły w  Iwanowicach pod 

opieką p. Renaty Janickiej-Szcześniak zajęła II miejsce 

w powiecie. Skład drużyny: Szymon Gołębiewski, Piotr 

Józefiak, Piotr Czarnecki. Natomiast w łącznej 

klasyfikacji w kategorii szkół podstawowych drużyna ze 

Szkoły Podstawowej im. S. Aleksandrzaka                           

w  Marchwaczu pod opieką p. Danuty Młynek zajęła III 

miejsce w powiecie. Skład drużyny: Gabriela Bartoszek, 

Zuzanna Maciejewska, Kacper Dytfeld i Jędrzej 

Kasprzak. Dziękujemy obu drużynom za godne 

reprezentowanie naszej gminy i serdecznie gratulujemy! 

(Redakcja)  
 

 

SUKCES MŁODYCH PRZYRODNIKÓW 
15 maja 2015 roku uczennice Gimnazjum w Radliczycach 

w ramach działalności Koła Młodych Przyrodników wzięły 

udział w Powiatowym Konkursie Fotograficznym pt. „Flora 

Powiatu Kaliskiego" organizowanym przez Wydział Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Kaliszu. Miło nam 

ogłosić, że spośród 67 uczestników tego konkursu, wysokie 

lokaty zajęły uczennice naszej szkoły. Bowiem jedna z nich- 

Aleksandra Bider zajęła I miejsce za zdjęcie pt. „Makowa 

droga". Natomiast Anna Mikołajczyk za zdjęcie pt. 

„Odmienność to natura" oraz Marta Leszka za zdjęcia pt. 

„W oczekiwaniu na dzień" i „Trawo, siostrzyczko moja..." 

otrzymały wyróżnienia. Zdjęcia naszych uczennic można 

podziwiać na szkolnej stronie w zakładce: dzieła naszych 

uczniów. Uroczyste wręczenie nagród laureatom tego konkursu 

odbyło się 28 maja w Zespole Szkół im. Stanisława 

Mikołajczyka w Opatówku. Nagrody wręczyli Dyrektor 

Wydziału Ochrony Środowiska w Kaliszu- p. Tomasz Marszał 

oraz z-ca Starosty Kaliskiego- p. Jan Kłysz. Koniec 

uroczystości uwieńczył edukacyjny spacer po Parku 

Pałacowym w Opatówku. Naszym gimnazjalistkom 

gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie 

biologii i fotografii! (Karolina Kisiurska) 

 

 

PROJEKT MŁODY OBYWATEL 

W RADLICZYCACH 
W bieżącym roku szkolnym grupa 8 uczniów z Gimnazjum 

w Radliczycach uczestniczyła w projekcie „Młody obywatel”. 

Nasi gimnazjaliści przygotowali projekt pt.: ”Rozegraj 

okolicę” do zaprezentowania w dniu  9 czerwca 2015 roku na 

Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych 

w Warszawie na Zamku Królewskim. Jesteśmy jednym z 95 

zespołów z całej Polski, który będzie miał możliwość 

pochwalić się efektami swojej pracy.  OPPM to coroczne 

podsumowanie działań aktywnych szkół, które realizują z pasją 

i zaangażowaniem działania na rzecz swojego otoczenia 

i lokalnej społeczności. Podczas spotkania uczniowie 

przedstawiają swoje pomysły, wymieniają się doświadczeniami 

i opiniami, a także korzystają z rad zaproszonych ekspertów 

zaangażowanych w sprawy publiczne, specjalistów wielu 

dziedzin. Zespół uczniów podczas prezentacji posiada własne 

stoisko, w którym prezentuje swój projekt. (Marta Smolarek) 

 

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II OCZYMA DZIECI 
18 maja 2015 r.  rozstrzygnięty został WIELKOPOLSKI 

KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW pod 

hasłem: „Św. Jan Paweł II – patron rodziny”. Na konkurs 

zorganizowany przez Przedszkole Elżbietanek im. św. Jana 

Pawła II w Lesznie wpłynęło 77 prac dzieci w wieku 

przedszkolnym. Głównym celem konkursu oprócz rozbudzania 

wrażliwości estetycznej było propagowanie wiedzy o św. Janie 

Pawle II. Czteroletni przedszkolak z oddziału przedszkolnego 

w Zespole Szkół w Marchwaczu – FILIP MARKOWSKI  

zajął w tym konkursie I miejsce. Dyplom oraz nagrodę odebrał 

z rąk wiceprezydenta Leszna – Pana Piotra Jóźwiaka. Wielkie 

gratulacje! (wychowawczyni oddziału przedszkolnego Aneta 

Nowak) 
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WYGRAŁA 

ŚPIEWAJĄCO PO ANGIELSKU 

 
 II Finał Festiwalu 

Piosenki 

Obcojęzycznej odbył 

się w dniu 21 maja 

w Centrum Kultury 

i  Sztuki  

w Kaliszu. 

Organizatorkami 

konkursu były 

Agnieszka Cieplucha 

i Anna Kornacka-

Paszek doradcy 

metodyczni ODN 

w Kaliszu. W festiwalu 

wzięli udział uczniowie ze szkół powiatu kaliskiego.  

W pierwszym etapie konkursu przesłuchania odbywały się 

w Szkole Muzycznej Music Store. Jury wybrało po pięcioro 

uczestników w trzech kategoriach 7-10 lat, 11-14 lat,15-18 

lat. Gminę Szczytniki reprezentowała jedna wokalistka, 

która zakwalifikowała się do finału. Marcelina Olejnik – 

uczennica klasy I Gimnazjum im. Jana Pawła II  ZS 

w Marchwaczu  wyśpiewała sobie I miejsce. Serdecznie 

gratulujemy! (nauczycielka muzyki Agnieszka Pogorzelec) 
 

SUKCES PLASTYCZNY LILIANY 

GAJEWSKIEJ 

Liliana Gajewska – uczennica kl. IV SP Zespołu Szkół 

w Marchwaczu zdobyła I miejsce (w II grupie wiekowej) 

w etapie powiatowym XVII edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem 

„Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy 

wymaga”.  

Dyplomy i nagrody 

wręczono laureatom 

podczas 

Powiatowych 

Obchodów Dnia 

Strażaka, które 

odbyły się w dniu 31 

maja w Koźminku. 

Jednocześnie praca 

uczennicy została 

zakwalifikowana do 

kolejnego etapu, na 

którym Liliana 

Gajewska zajęła 

zaszczytne II miejsce w województwie. Serdecznie 

gratulujemy Lilianie oraz nauczycielowi plastyki – Pani 
Agnieszce Szczęsnej tak wielkiego wyróżnienia! (Honorata 

Szymańska) 

 

 

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 

W MARCHWACZU 

29 maja w Zespole Szkół w Marchwaczu  odbył się Gminny 

Konkurs Recytatorski  im. Stanisława Aleksandrzaka.  
Od 1987 r. Stanisław Aleksandrzak jest patronem Szkoły 

Podstawowej.  Zasłużył się  jako pisarz, redaktor i organizator życia 

kulturalnego, działał dla dobra dzieci, nauczycieli i rodziców. 

Zainicjował wydawanie pierwszego w Polsce pisma dla dzieci „Miś". 

Zainspirował powstanie szeregu cennych książek i serii 

wydawniczych.  Za serce i ogromne poświęcenie otrzymał nagrodę 

przyznawaną przez dzieci i płynącą wprost z ich serca - Order 

Uśmiechu. Niewielu jest ludzi mogących poszczycić się odznaczeniem, 

którego wizerunkiem  jest uśmiech dziecka.  Celem organizowanego 

corocznie konkursu jest uczczenie pamięci tego wspaniałego 

człowieka, a także rozpropagowanie informacji o jego dokonaniach. 

W tegorocznym konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich 

Zespołów Szkół gminy Szczytniki. Na początku uroczystości 

uczniowie  przybliżyli postać Stanisława Aleksandrzaka, po czym 

rozpoczęły się recytacje. Konkurs odbywał się  w trzech 

kategoriach wiekowych. Recytacje dostarczyły wielu emocji 

i wrażeń. Po naradzie jury wyłoniło zwycięzców: w kategorii 

klas I - III szkoły podstawowej: 

I miejsce - Noemi Nowak (SP Szczytniki), op. p. Emilia 

Wielowska, II miejsce Weronika Jakubek (SP Marchwacz), 

op. p. Małgorzata Gajewska, III miejsce Łucja Haładyn (SP 

Staw), op. p. Aleksandra Strupczewska. 

W kategorii klas IV - VI szkoły podstawowej: 

I miejsce - Kamil Mikołajczyk (SP Radliczyce), 

op. p. Agnieszka Krajewska, II miejsce Nadia Błaszczyk 

(SP Marchwacz), op. p. Małgorzata Tęsiorowska, 

III miejsce - Kinga Kurczyńska (SP Staw), op. p. Jadwiga 

Mądrzejewska. 

W kategorii klas gimnazjalnych: 

I miejsce Agnieszka Łańduch (Gimnazjum im. Jana Pawła II 

 w Marchwaczu),  op. p. Małgorzata Tęsiorowska ex aequo  

z Klaudią Suchecką (Gimnazjum w Szczytnikach), 

op. p. Emilia Chróstek, II miejsce Justyna Pluta(Gimnazjum  

w Stawie), op. Marzena Łysek ex aequo z Anną Mikołajczyk 

(Gimnazjum w Radliczycach), op. p.  Karolina Kisiurska, III 

miejsce - Natalia Kubczak (Gimnazjum w Radliczycach), op. p. 

Karolina Kisiurska. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 

dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe. Nagrody dla uczniów 

i podziękowania dla nauczycieli wręczyła Dyrektor Zespołu Szkół 

w Marchwaczu – p.   Honorata Szymańska. (Wioletta Jeziorska) 
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 AKCJA „DOBRE SŁOWA – NIEZAPOMINAJKI” 

Nową inicjatywą Zespołu Szkół w Marchwaczu jest akcja „Dobre słowa – niezapominajki” pod patronatem Jana Pawła II, któremu 

pragniemy złożyć wyrazy wielkiej wdzięczności za nauczanie, poruszające ludzkie serca słowa, wszelką pomoc i  nawiedziny relikwii. 

Zapraszamy do włączenia się w tę akcję, której celem jest codzienne „sianie ziarna” ludzkiej życzliwości, szacunku i empatii; 

propagowanie piękna mowy ojczystej oraz kultury polskiego słowa. Akcja ta polega na codziennym obdarowywaniu innych co 

najmniej  kilkoma serdecznymi szczerymi słowami – niezapominajkami, tworzącymi metaforyczne bukiety kwiatów. 

Z nową inicjatywą związany jest Konkurs dobrych słów przeznaczony dla wszystkich – wystarczy przekazać do naszej szkoły do dnia 

22 września br. (roku poświęconemu Świętemu Janowi Pawłowi II)  podpisane i w formie pisemnej swoje dobre słowa (prozą lub 

wierszem) z zaznaczeniem do kogo były skierowane  (np. do koleżanki, kolegi, siostry, brata itp.). Najpiękniejsze  wypowiedzi zostaną 

nagrodzone i wyeksponowane podczas GALI DOBRYCH SŁÓW, która odbędzie się w dniu 22 października 2015 r. w czasie obchodów  

pierwszej rocznicy nadania Gimnazjum w Marchwaczu imienia Jana Pawła II. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 

w imieniu społeczności szkolnej 

Dyrektor Zespołu Szkół w Marchwaczu Honorata Szymańska 

 

 

 

ZJAZD RODZINY SZKÓŁ IM. JANA 

PAWŁA II DIECEZJI KALISKIEJ 

W IWANOWICACH 
  Od trzynastu lat szkoły istniejące na terenie diecezji 

kaliskiej, a noszące imię Jana Pawła II spotykają się raz 

w roku. Tym razem młodzież ze szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych przybyła 

do Iwanowic.  

 

 
Uroczystości rozpoczął przemarsz Pocztów Sztandarowych ze 

szkoły do kościoła, gdzie Mszy świętej przewodniczył biskup 

kaliski Edward Janiak. Księdza biskupa powitał Ks. Proboszcz 

Kanonik Paweł Jabłoński. 

 „ W 600-letniej historii tego kościoła gromadzimy się dzisiaj 

z całej diecezji, aby przeżywać tę pielgrzymkę tutaj przy 

relikwiach św. Jana Pawła II. To on stał się wiernym aż 

do przelania krwi. Był wierny w świadectwie swego życia, 

wierny w posługiwaniu biskupim, a później papieskim, wierny 

w swoich słowach, wierny Chrystusowi jako Najwyższy Pasterz 

Kościoła. Patrząc na tego szczególnego patrona mamy stawać 

się wiernymi aż do przelania krwi, bo tego wymaga dzisiaj 

świadectwo życia, świadectwo chrześcijańskiej wiary. Tego od 

nas wymaga nasz patron” – mówił  ksiądz proboszcz. Homilię 

wygłosił Ks. Biskup Edward Janiak. Wskazywał na trzy cuda 

pontyfikatu Jana Pawła II. Za pierwszy uznał wybór polskiego 

kardynała na papieża. Kolejnym cudem była modlitwa papieża 

Jana Pawła II w 1979 r. pod krzyżem na placu Zwycięstwa 

w Warszawie. Trzecim bez wątpienia cudem było ocalenie 

Jana Pawła II przez Matkę Bożą Fatimską 13 maja 1981 r. 

Biskup ubolewał, że we współczesnych czasach wielu ludzi nie 

żyje nauką Jana Pawła II. – "Niektórzy zachwycają się 

papieżem, ale przechodzą obok jego nauki, robią uniki. Nie 

zabijaj znaczy nie zabijaj. Jan Paweł II upominał się o każde 

życie i to pod sercem matki, starca i chorego. Wszędzie, gdzie 

był w świecie upominał się o godność ludzką. Prosił 

o modlitwę za Ojczyznę. – Módlmy się za nasz ojczysty dom, 

o którym nie zapominał Jan Paweł II. Wracajmy do ważnych 

tekstów, które zostawił nam papież Polak. Jesteśmy 

przekonani, że jeżeli naród pozostanie wierny tym wartościom, 

które głosił Jan Paweł II, to będziemy rozwijać się duchowo, 

gospodarczo, wyjdziemy ze wszystkich kryzysów. Jeżeli 

odwrócimy się od Pana Boga, od tej nauki,  będzie towarzyszył 

kryzys moralny, gospodarczy"- mówił biskup kaliski.  

  Po Eucharystii uczestnicy zjazdu złożyli kwiaty pod figurą 

św. Jana Pawła II i odśpiewali „Barkę”, a potem 

przemaszerowali do Zespołu Szkół w Iwanowicach, gdzie na 
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terenie szkoły posadzono na pamiątkę dąb im. Jana Pawła II. 

Posadzenia dębu dokonał Ks. biskup Edward Janiak (który jest 

leśnikiem), oraz przedstawiciele władz powiatowych  

i gminnych: Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, poseł Adam 

Rogacki, Wójt Gminy Marek Albrecht. Dalsze uroczystości 

miały miejsce na sali gimnastycznej, gdzie odbyła się 

uroczysta akademia przygotowana przez uczniów ZS 

w Iwanowicach. Na szczególną uwagę zasługuje moment 

wprowadzenia i prezentacji sztandarów szkół, które oddały 

hołd Relikwiom św. Jana Pawła II , które na czas uroczystości 

przyniesiono z parafialnego kościoła do szkoły. Słowo 

powitania skierowała do wszystkich zgromadzonych dyrektor 

szkoły Janina Nowak. „Przeżywamy dzisiaj szczególny dzień, 

który zapisze się w historii naszej szkoły jako wyjątkowy, bo 

wyjątkowa jest idea, która przyświeca naszemu spotkaniu... 

Wychowanie młodego pokolenia nie jest łatwym zadaniem, 

dlatego trzeba w młodzieży najpierw zaszczepić, a później  

pielęgnować wartości, którymi żył święty Jana Paweł II. 

Mottem naszego gimnazjum są słowa Jana Pawła II „Musicie 

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

wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia, musicie od 

siebie wymagać. To znaczy właśnie „więcej być!”." - mówiła. 

  Głos zabrał także Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek 

Albrecht: "Niezmiernie cieszy mnie fakt, że pomimo dzielącej 

odległości przedstawiciele szkół im. Jana Pawła II z Diecezji 

Kaliskiej potrafią się zorganizować, zjednoczyć i spotkać, aby 

wspólnie uczcić pamięć swego patrona. Wasza obecność tutaj 

jest dowodem na to, że mimo upływu czasu, pamięć o Janie 

Pawle II nigdy nie zaginie. Każdy, bez względu na wiek, 

potrzebuje autorytetu. Patron to ktoś, kogo podziwiamy 

i chcemy naśladować. Posiadanie takiego patrona jak papież 

Jan Paweł II to szczególny zaszczyt, gdyż jest to wielka 

osobowość... Nie zapomnijcie o historii, przeszłości i o takich 

ludziach jak Ojciec Święty Jan Paweł II. Czerpcie jak 

najwięcej z jego mądrości." Wójt Pan Marek Albrecht 

podkreślił również w swoim wystąpieniu, iż na terenie gminy 

Szczytniki dwie szkoły noszą to wzniosłe imię, oprócz Iwanowic 

także Gimnazjum w Marchwaczu. 

 Uroczystości były piękne i podniosłe. Bardzo dziękujemy 

wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej 

uroczystości, uczniom, rodzicom, nauczycielom, sponsorom. 

W uroczystościach udział wzięli: Ks. Biskup Ordynariusz 

Diecezji Kaliskiej Edward Janiak, przedstawiciele władz: poseł 

Leszek Aleksandrzak,  poseł Adam Rogacki, Starosta Kaliski 

Krzysztof Nosal, członek zarządu Rady Powiatu  Benedykt 

Owczarek, Wójt gminy Szczytniki Marek Albrecht, w-ce Wójt 

Dariusz Wawrzyniak, Przewodniczący Rady Gminy Bogdan 

Augustyniak, Radni Gminy, z-ca Dyrektora Delegatury 

Kaliskiej KO w Poznaniu Zbigniew Taranek, diecezjalny 

Asystent Rodziny Szkół im. Jana Pawła II  ks. Proboszcz Piotr 

Szkudlarek, zarząd diecezjalny rodziny szkół im. Jana Pawła II 

naszej diecezji z koordynatorem Panią Janiną Adamczewską 

oraz zaproszeni Goście z organizacji działających na terenie 

naszej gminy, emerytowani  Dyrektorzy, nauczyciele 

i pracownicy naszej szkoły. (Justyna Kmieć)  

 

 

OGŁOSZENIA 
 

IDEALNI PRACOWNICY I STAŻYŚCI 

DO WZIĘCIA! 

 
Aż 502 potencjalnych pracowników, stażystów 

i praktykantów z Kalisza i powiatu kaliskiego czeka na 

pracodawców w darmowym serwisie 

system.zawodowcy.org.pl 

 

Po bezpłatnej i szybkiej rejestracji na platformie internetowej 

system.zawodowcy.org można znaleźć pracownika, 

praktykanta lub stażystę z kwalifikacjami precyzyjnie 

dopasowanymi do potrzeb. Do dyspozycji pracodawców jest 

niemal 20 tys. uczniów i absolwentów wielkopolskich szkół 

ponadgimnazjalnych. W tym 502 z Kalisza i powiatu 

kaliskiego. 

 

Jak to działa? Właściciel firmy czy specjalista ds. kadr 

szczegółowo określa w systemie jakich osób szuka. 

W odpowiedzi automatycznie otrzymuje informację 

o kandydatach z odpowiednimi umiejętnościami w formie listy 

osób uszeregowanych według procentowego wskaźnika 

dopasowania kompetencji. Na rozmowę kwalifikacyjną 

zaprasza więc tylko te osoby, które odpowiadają mu 

najbardziej, gdyż mają odpowiednie umiejętności i wiedzę. 

Kilkadziesiąt godzin zaoszczędzonych na żmudnym 

przeglądaniu CV poza systemem może przeznaczyć na 

odpoczynek lub pracę nad innymi projektami firmy. 

Wielkopolskie firmy dzięki temu, opracowanemu przez 

Politechnikę Poznańską, systemowi znalazły już 3500 

pracowników, stażystów i praktykantów. 

 

Formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie 

system.zawodowcy.org. 

 

Projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie 

zawodowe” to projekt systemowy realizowany w ramach 

Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

(Działanie 9.2). Liderem w projekcie jest Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego, Partnerem Politechnika 

Poznańska. Projekt powstaje we współpracy z partnerami 

i instytucjami współpracującymi, m.in. wielkopolskimi 

Starostwami Powiatowymi, Powiatowymi Urzędami Pracy, 

organizacjami pracodawców z Wielkopolski oraz wieloma 

instytucjami związanymi z kształceniem zawodowym 

i rynkiem pracy. 

 

(przesłał Andrzej Rembowski specjalista ds. komunikacja 

Politechnika Poznańska) 
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PODZIĘKOWANIE 
Sołtys i Rada Sołecka Marchwacza składają na ręce Pani 

Dyrektor Honoraty Szymańskiej serdeczne podziękowania 

dla następujących uczniów ZS Gimnazjum im. Jana Pawła 

II w Marchwaczu za zaangażowanie i pomoc przy pracach 

naprawczych mostka na drodze prowadzącej do szkoły: 

Tomasz Goławski, Michał Chudaś, Krzysztof Dzieran, 

Adrian Woźniak, którzy poświęcili wolny czas i włożyli 

duży wysiłek pomagając w remoncie zniszczonej kładki na 

rzece. Przyczynili się w ten sposób do zwiększenia 

bezpieczeństwa w drodze do szkoły dla siebie oraz swoich 

koleżanek i kolegów. 

Postawa tych uczniów jednoznacznie potwierdza, że 

wychowankowie Zespołu Szkół w Marchwaczu, oprócz 

zdobywania wiedzy teoretycznej, uczą się także życiowej 

wrażliwości, umiejętności pracy w zespole i troski o dobro 

wspólne. 

Z życzeniami dalszych sukcesów wychowawczych 

Sołtys Janina Kwaśniewska i Rada Solecka Marchwacza 

Sprzedam działkę o powierzchni 0,5 ha zabudowaną 

w Szczytnikach. Tel. 511868261 

 

 

Informacja o zamieszczonych ogłoszeniach 

w naszej gazetce 
Informujemy, iż w celu aktualizacji ogłoszeń wymagane 

jest ponowne przesłanie ogłoszenia do zamieszczenia 

w kolejnym wydaniu gazetki (do dnia 1 września 2015 r.) 

lub potwierdzenie woli nadawcy w formie e-maila, aby 

wcześniej przesłane ogłoszenie ukazywało się nadal.  

Aktualizacja ogłoszeń planowana jest raz w roku – we 

wrześniowym wydaniu gazetki gminnej. O wszelkich 

zmianach poza tym terminem prosimy informować 

bezpośrednio Redakcję. Dziękujemy za zrozumienie 

i współpracę.    Redakcja   
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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.: 516 174 904; e-mail: 

biuro.walis@wp.pl 

Zadzwoń i umów się na spotkanie! 

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców B&K  

Błaszczyk Krzysztof, 62-862 Iwanowice  

zaprasza na kurs prawa jazdy kat. B 

Oferujemy: 

 wysoką zdawalność 

 miłą i bezstresową atmosferę 

 komplet materiałów dydaktycznych  - Gratis! 

 promocyjne ceny 

Szczegóły  

pod numerem tel. 509 057 378  lub 62/76 26 623 

Uwaga Rolniku !!! 
Jeżeli masz trudności z wypełnieniem lub nie 

jesteś pewien czy wniosek o płatności wypełniłeś 
poprawnie 

  NIE MARTW SIĘ – POMOŻEMY CI ROZWIAĆ 
WĄTPLIWOŚCI ZWRÓĆ SIĘ DO  
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA 

ROLNICZEGO  
PUNKTU DORADCZEGO W URZĘDZIE GMINY 

W SZCZYTNIKACH  
Tel. 512 716 589, 62 726 10 50 

Informacja o stypendiach pomostowych 

Informacje o stypendiach pomostowych dla 

maturzystów i studentów można uzyskać na stronie 

internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości 

www.stypendia-pomostowe.pl 

Wnioski on-line powinny zostać wypełnione do dnia 

17 sierpnia br. (UG) 

 

 

REDAKCJA 

Opracowanie i redagowanie „Wiadomości Szczytnickich”- Wioletta Przybylska, 

Honorata Szymańska i  Krzysztof Pietrzykowski./ Skład graficzny gazety- Wioletta 

Przybylska. 

Nadzór nad wydaniem pełni Zastępca Wójta Gminy Szczytniki Dariusz Wawrzyniak.  

Informator ten powstaje dzięki zaangażowaniu dyrektorów i nauczycieli Zespołów 

Szkół gminy Szczytniki, za co serdecznie im dziękujemy. Wszelkie uwagi do strony 

internetowej gminy oraz gminnego informatora przyjmujemy pod adresem 

gazetkagminna@gmail.com. Na tego maila można przesyłać również artykuły 

do gazetki - na zasadach określonych w Regulaminie gazetki gminnej. 

  

Wyjątkowych,  bezpiecznych, ciepłych i odkrywczych wakacji  życzy 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 
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