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WYDARZENIA 

XIII ROCZNICA PROTESTÓW 

ROLNICZYCH  

 

W niedzielę 21 lutego 2016 r odbyły się 

uroczystości związane z XIII rocznicą 

protestów rolniczych w Marchwaczu 

i Cieni Drugiej. Uroczystości rozpoczęły 

się przed tablicą pamiątkową w Cieni 

Drugiej, gdzie przy dźwięku syreny 

złożone zostały kwiaty. Następnym 

punktem obchodów była msza św. 

w intencji Ojczyzny i rolników.       
                                           

Czytaj s. 10 

_____________________________ 

OŚWIATA 

LAUREATKA OGÓLNOPOLSKIEGO 

KONKURSU „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI”  

 

Z inicjatywy Pani Poseł do Parlamentu 

Europejskiego Anny Fotygi został 

zorganizowany na przełomie stycznia 

i lutego  Ogólnopolski Konkurs 

Plastyczny dotyczący żołnierzy 

5 Wileńskiej Brygady AK mjr Zygmunta 

Szendzielarza „Łupaszki” pod hasłem 

„Żołnierze Wyklęci - Pomorscy 

Konspiratorzy.  

Czytaj s. 18 

SPORT 

WICEMISTRZ KARATE 

ZE SZCZYTNIK 

 

Uczeń III klasy Gimnazjum 

w Szczytnikach Kamil Piątowski zajął 

II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju 

Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży. 

Turniej odbył się we Włocławku 

19.12.2015 r.  
 

Czytaj s. 14 
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MIESZKAŃCOM I PRZYJACIOŁOM GMINY 
SZCZYTNIKI 

z okazji Świąt Wielkanocnych życzę wytchnienia od zgiełku codziennych spraw, 

miłego wypoczynku w gronie rodzinnym oraz tradycyjnego dyngusa. 

Niech cud Wielkiej Nocy przyniesie nową nadzieję, 

iż nawet to, co wydaje się nierealne – może się spełnić, 

a to, co trudne – można zmienić w życiu na lepsze barwy, 

budząc szacunek i podziw niczym przyroda przemieniająca swoją szarość 

w wiosenną paletę różnorodnych kolorów i odcieni soczystej zieleni. 

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht z Zastępcą Dariuszem Wawrzyniakiem, 
Przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Augustyniakiem 

i Radnymi Gminy Szczytniki 

 

SPRAWY GMINNE 

PROGRAM RODZINA 500 PLUS 

Od dnia 1 kwietnia - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnikach 

można będzie składać wnioski o udzielenie świadczenia w ramach programu  

„Rodzina 500 plus''. Szczegółowe informacje znajdują się na gminnej stronie 

internetowej.                                                                                          Czytaj s. 3 

BUDŻET GMINY SZCZYTNIKI UCHWALONY 

Na styczniowej sesji Rady Gminy Szczytniki radni jednogłośnie uchwalili 

budżet gminy na 2016 rok. Plan dochodów budżetu na 2016 rok wynosi 

23 058 553 zł, a wydatki zostały określone na kwotę 22 264 431 zł. 

                                       Czytaj s. 6 
 

http://www.szczytniki.ug.gov.pl/
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KALENDARIUM WÓJTA 
1. Proszę nadal o przywiązywanie uwagi do segregacji śmieci, ponieważ od stopnia segregacji zależy cena naszych śmieci, 

miesięcznie z Gminy na „Orli Staw” oddajemy ok. 70 ton śmieci – poziom recyklingu waha się od 18% do 28% i tak też kształtuje 

się cena od 194 zł do 164 zł za tonę. Niestety, po dobrych miesiącach letnich, gdzie poziom segregacji dochodził do 28% - 

w grudniu, listopadzie spadł do 19%, miesięcznie daje to różnicę ponad 2 tys. zł – rocznie 24 tys. zł. Poziom, do jakiego musimy 

dotrzeć w 2020 r.  to 50%,  podkreślam więc, iż to od nas mieszkańców w dużej części zależy -  jaką cenę będziemy płacić 

za śmieci. Za ubiegły rok musieliśmy dopłacić do śmieci ponad 50 tys. zł, został już ogłoszony ponowny przetarg na wywóz 

odpadów i po jego rozstrzygnięciu okaże się, czy cena za śmieci będzie musiała ulec zmianie. W większości gmin sąsiadujących – 

ta cena już w ubiegłym roku znacznie wzrosła. Informacja jak dokonywać segregacji ukazuje się sukcesywnie w naszej gazetce, 

jeszcze raz proszę o zwrócenie uwagi na wagę tego problemu.  

2. Spotkałem się w sprawie przebudowy strażnicy OSP w Stawie z Panią konserwator i strażakami z OSP w Stawie, ponieważ Pani 

konserwator nie wyraziła zgody na dobudowanie garażu, uzgodniliśmy ewentualność dobudowania pomieszczenia zapleczowego 

nad garażem, które ma  ujednolicić bryłę budynku. Pani konserwator wstępnie wyraziła zgodę pod warunkiem poprawienia elewacji 

budynku i przywrócenia jej stanu do pierwotnego wyglądu. Strażacy także wyrazili zgodę na powyższą przebudowę, w pierwszym 

etapie musimy przygotować projekt przebudowy, a następnie spróbować pozyskać dofinansowanie.  

3. Dokonaliśmy małej analizy rozwoju Gminy  – w oparciu o wybrane dane z deklarowanych powierzchni prowadzonej działalności 

gospodarczej i powierzchni mieszkalnych od 2012:  

a) grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 

gruntów i budynków – z pow. 12.542 m2 wzrost do 79.131m2, czyli o 530% ; 

b) budynki mieszkalne – z pow. 182.660m2 do 190.111m2, czyli o 4,0%; 

c) budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej - z pow. 2.618m2 do 14.672m2, czyli o 460%;  

d) budowle związane z działalnością (podatek 2% od wartości) z wartości 14.898.454 zł do wartości 18.502.329 zł, czyli wzrost 

o 24%. 

Dane świadczą, że powierzchnia gruntów i budynków przeznaczonych pod działalność uległa znacznemu wzrostowi, co jest 

optymistyczne, rośnie również pow. mieszkalna chociaż nie w tak dużym tempie. 

4.  W miesiącu grudniu 2015 r. GOPS przyznał i wypłacił: zasiłków  stałych  dla 42 osób w wysokości  21.878,37 zł,  zasiłków 

okresowych dla  32 rodzin w wysokości  14.780,57 zł, celowych dla 66 rodzin w wysokości  22.900,00 zł, w szczególności 

z przeznaczeniem na zakup opału na zimę ,odzieży i  obuwia  zimowego oraz bieżących potrzeb, a także dla 30 rodzin zasiłki 

z dożywiania na zakup żywności w kwocie 24 570,00 zł, świadczenia  rodzinne dla 570 rodzin na kwotę 207 509,00 zł  oraz 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla  24 rodzin na kwotę  12 850,00 zł, dodatek energetyczny w kwocie 168,17 zł  dla 

11 rodzin, dodatek mieszkaniowy dla 16 rodzin w kwocie 3 131,53 zł,  a także stypendia socjalne dla 276 uczniów; łącznie pomoc 

w tej formie otrzymały 143 rodziny w kwocie 117.266,08 zł. 

5. GOPS przeprowadził także przetarg na dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Szczytniki,  a także informował szkoły 

o uczniach, którym przyznano pomoc w formie dożywiania. Przetarg wygrała firma Przedsiębiorstwo Gastronomiczno Handlowo 

Usługowe „Raczek” Krzysztof Gienda za kwotę 125.971,20 zł tj.  3,5 zł za  jeden posiłek brutto. 

6. GOPS systematycznie prowadzi pracę socjalną, wywiady środowiskowe oraz zadania  związane z uzależnieniami i przemocą 

w rodzinie, a także przeprowadza wizyty kontrolne i interwencyjne w rodzinach, w których występują problemy z uzależnieniami, 

chorobami psychicznymi i przemocą. Sprawdzana jest sytuacja osób samotnych i chorych, szczególnie przed okresem zimowym, 

w sytuacjach drastycznych sprawy zgłaszane są do sądu rodzinnego oraz kuratorów sądowych, osoby chore i samotne zapewnianą  

mają  pomoc w formie usług opiekuńczych.   

7. W dniu 17.11.2015 r. odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Krowicy Zawodniej, trzy osoby wpłaciły wymagane 

wadium, cena wywoławcza wynosiła 22.600,00zł; działkę sprzedano za kwotę 29.606,00 zł. 

8. W tym samym dniu  - przetarg na zabudowaną działkę w Antoninie, wycenioną na 35 tys. zł - nie odbył się z uwagi na brak 

oferentów. 

9. Zakończyło się postępowanie prowadzone przez Wojewodę Wielkopolskiego w sprawie stwierdzenia czy nieruchomość dworska 

położona na działce 241/4 w Mroczkach Wielkich (teren szkoły wraz z budynkiem szkolnym) nie podlegała pod działanie 

przepisów dekretu PKWN - o przeprowadzeniu reformy rolnej, Wojewoda w decyzji stwierdził, że nieruchomość podlegała 

w/w przepisom, a więc następcy prawnemu nie przysługuje zwrot nieruchomości, od powyższej decyzji następca prawny 

odwołał się do Ministra Spraw Wewnętrznych. 

10. Wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi Iwanowice – Chojno z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej na lata 2016-2019 (tzw. schetynówek) został sprawdzony pod względem formalnym i merytorycznym, i znalazł się 

na liście rankingowej na 31 miejscu, dofinansowanie otrzymały projekty do 21 miejsca. Liczymy, że po przetargach liczba 

projektów objętych dofinansowaniem ulegnie zwiększeniu w tym także o nasz projekt. 

11. W trakcie opracowania jest Gminna Ewidencja Zabytków zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na bazie 

tej ewidencji powinien powstać Gminny Program Ochrony nad Zabytkami. 
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12. Uzyskano pozwolenie  Konserwatora Zabytków na wymianę dachu na budynku OSP w Iwanowicach, po uprawomocnieniu decyzji 

zostanie złożony wniosek o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. 

13. Uzyskano pozwolenie  Konserwatora Zabytków na rewitalizację centrum mc. Staw -  pozwolenie obejmuje I część; zieleń oraz 

alejki (teren przy  kościele). 

14. Uzyskano drugą transzę dotacji z NFOŚ na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 475.706 zł,  została jeszcze 

jedna końcowa transza w kwocie 50 tys. zł po sprawdzeniu osiągnięcia efektu ekologicznego.  

15. W wyniku postępowania przetargowego na najem  lokali użytkowych położonych w budynkach OZ Iwanowice i Staw na okres 

od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r., wyłoniono firmę Humieja & Pokojowy Lekarska Spółka Partnerska,  która od 

bieżącego roku sprawuje opiekę zdrowotną w naszej gminie. 

16. W ZS w Stawie dokonano naprawy dachu na starej części szkoły, gdzie było założone wadliwie opierzenie i rynny, co powodowało 

przeciekanie wody po ścianach i suficie. Przy ZS w Szczytnikach od strony  boiska została założona kostka na dojeździe 

do parkingu przy zaangażowaniu miejscowych radnych i mieszkańców. W ZS w Marchwaczu w bieżącym roku dokonano 

modernizacji instalacji elektrycznej w dwóch salach lekcyjnych, a oprócz tego odmalowano wszystkie klasy i pomieszczenia 

kuchenne na parterze szkoły oraz dwie klasy na piętrze szkoły. Wszystkie prace malarskie zostały wykonane we własnym zakresie 

przez pracowników szkoły. 

17. Z rezerwy oświatowej pozyskano środki na zakup wyposażenia do wykorzystania przez pielęgniarkę szkolną -  dla każdego Zespołu 

Szkół w kwocie po 5.000 zł. Ze środków tych zostały zakupione przykładowo wagi z pomiarem wzrostu,  urządzenia do badania 

wzroku, szafki na leki i na dokumenty, ciśnieniomierze, elektroniczne termometry  oraz inne w zależności od potrzeb i możliwości 

lokalowych danej szkoły.  

18. Została dokonano wycena lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, w miejscowości Iwanowice - Górki łącznie na kwotę 

249.132 zł, po max 30% upuście – 174.790 zł; w miejscowości Iwanowice ul. Zamkowa 2a  łącznie na kwotę 124.055 zł, po max 

upuście 30% - 86.840 zł. 

19. Przygotowana została Informacja Oświatowa za rok szkolny 2014/2015, która jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy 

w zakładce Oświata/Aktualności. 

20. W związku z zaplanowaną do przebudowy w przyszłym roku drogą Iwanowice – Borek, informuję użytkowników pól przy tej 

drodze, iż po pomiarach geodezyjnych - przebieg drogi może nieznacznie ulec zmianie i w trakcie jej wykonywania trzeba się liczyć 

z częściowym zniszczeniem upraw na tym odcinku, oczywiście w obrębie pasa drogowego.  

21. Gmina przystąpiła do realizacji Projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. W projekcie uczestniczy łącznie 

90 uczniów z klas drugich szkół podstawowych. 

22. Z okazji 1050 – lecia Chrztu Polski ogłosiłem Gminny Konkurs Poetycki dla młodzieży gimnazjalnej. Laureaci będą mieli 

możliwość zaprezentowania swoich utworów na naszych gminnych obchodach w dniu 13 kwietnia. 

23. W celu kształtowania postaw proekologicznych został ogłoszony Gminny Konkurs Plastyczny Nie pal niedozwolonych śmieci, 

bo trujesz nie tylko dzieci! – w trzech kategoriach: dla uczniów klas I-III SP, dla uczniów klas IV-VI SP oraz dla uczniów klas I-III 

gimnazjum. 

24. Od dnia 1 kwietnia planowane jest rozpoczęcie przyjmowania wniosków o udzielenie świadczenia w ramach programu 

„Rodzina 500 plus”. Wnioski należy składać w GOPS, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na ten temat. Poza tym 

niezbędne informacje wraz z wnioskiem do pobrania zostały umieszczone również na gminnej stronie internetowej. 

 

PROGRAM „RODZINA 500 plus'' 
Szanowni Państwo!  
Informujemy, iż w planowanym terminie - od dnia 1 kwietnia - w naszym Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
można będzie składać wnioski o udzielenie świadczenia w ramach programu  „Rodzina 500 plus''. Szczegółowe 
informacje znajdują się na gminnej stronie internetowej, z  której można także pobrać wymagany wniosek 
do wypełnienia. Poza tym informacje w tym zakresie są udzielane w GOPS. W celu skorzystania ze świadczenia 
konieczne jest przestrzeganie ustalonych terminów i procedur. 
 
PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW: 1 KWIETNIA 2016 r. 
- wniosek złożony w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca - wypłata świadczenia z wyrównaniem od dnia 1 kwietnia 
- wniosek złożony po 2 lipca - wypłata świadczenia od daty złożenia wniosku 
  (bez wyrównania).  (Urząd Gminy w Szczytnikach) 
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SESJE RADY GMINY SZCZYTNIKI 
W dniu 11 grudnia  2015 r. r. odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący Rady Pan Bogdan 

Augustyniak. W sesji udział wzięło 14  radnych. Przedmiotem obrad było: 

- podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji przez Gminę Ceków-Kolonia (Lidera), Miasto i Gminę Tuliszków, Gminę 

Rychtal, Gminę Czajków, Miasto i Gminę Golina oraz Gminę Szczytniki zadania publicznego z zakresu zapobiegania, likwidacji skutków klęsk 

żywiołowych i awarii środowiskowych - wsparcie systemu ratownictwa chemiczno–ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia 

zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii pn. „Zakupu sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych 

i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie i zwrócił się 

o zgłaszanie uwag i propozycji. Wobec braku uwag w powyższej  sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 

uchwały, w wyniku którego Rada  jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIII / 77 / 2015 (głosowało 14 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Szczytniki na rok 2016  na realizację projektu pn. „Zakup 

sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-

Konińskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zastępca Wójta Pan Dariusz 

Wawrzyniak  przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, poinformował, że  na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup średniego 

samochodu pożarniczego dla OSP w Szczytnikach jest potrzebna kwota 200 tys. zł,  zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji. Wobec braku uwag 

w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku, którego Rada  jednogłośnie 

podjęła Uchwałę Nr XIII / 78 / 2015 (głosowało 14 radnych); 

 - podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok - Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch  

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetowych, zwróciła się o zgłaszanie uwag i propozycji. Wobec braku  uwag 

w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XIII / 79 / 2015 (głosowało 14 radnych). 

W dniu 17 grudnia   2015 r. odbyła się XIV 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: 

- spotkanie z przedstawicielami władz Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej. Przewodniczący Rady powitał przybyłych na sesję 

przedstawicieli władz Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej, Prezesa Banku Pana Grzegorza Poniatowskiego oraz Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej Banku Pana Stanisława Matuszaka, poinformował, że celem spotkania jest omówienie sprawy planu likwidacji 

punktów kasowych na terenie Gminy Szczytniki oraz sprawa działania Banku na terenie Gminy.  Prezes Banku Pan Grzegorz 

Poniatowski – poinformował, że na spotkaniu  w Emilianowie była poruszona sprawa działania punktu kasowego w Iwanowicach, w tej 

sprawie zapadły pewne ustalenia i są realizowane, oddziały Banku funkcjonują w siedmiu gminach i m. Kalisz, tylko na terenie Gminy 

Szczytniki funkcjonuje kilka placówek Banku tj. oddział i punkty kasowe i nie jest to proporcjonalne do potencjału tej gminy.  20 lat 

temu w innych gminach zostały zlikwidowane punkty kasowe, władze Banku muszą zachowywać się racjonalnie, gospodarnie, 

wszystkie instytucje działające na tym samym terenie, na którym działa Bank kierują się rachunkiem ekonomicznym, nie zawsze 

współpracują z bankiem, a władzom Banku odmawia się poparcia, bo działają racjonalnie. Stwierdził, że Zarząd Banku musi kierować 

się rachunkiem ekonomicznym, opierać konkurencji, zwrócił się o nie posądzanie o butę, poinformował, że punkt kasowy 

w Radliczycach wymaga modernizacji, która pochłonie duże nakłady, analizy wskazują, że poniesione nakłady nie zwrócą się. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Stanisław Matuszak – poinformował, że z terenu Gminy Szczytniki w Radzie Nadzorczej zasiada 

3 członków Rady, stanowią oni mniejszość i nie będą w stanie przegłosować dalszego utrzymywania punktu kasowego w Radliczycach 

ze względu na niekorzystny rachunek ekonomiczny. Bank dzieli się swoimi zyskami, w związku  z upadłością jednego z BS Bank 

musiał wpłacić 530 tys. zł na fundusz gwarancyjny, na posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawi stanowisko klientów Banku oraz Rady 

Gminy Szczytniki w sprawie punktu kasowego w Radliczycach. W związku z brakiem dalszych zapytań do władz Banku 

Przewodniczący Rady podziękował gościom za przybycie i zreferowanie sprawy; 

 - rozpatrzenie pisma o ponowne rozpatrzenie skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Szczytniki - 

Przewodniczący Rady zapoznał Radę z treścią pisma o ponowne rozpatrzenie skargi na działalność kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej Gminy Szczytniki Dyrektora Zespołu Szkół w Stawie. Przewodniczący Rady przypomniał, ze sprawa została rozpatrzona 

na poprzedniej sesji, 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 XIV /  80 /2015 (głosowało 14 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  zmiany statutu Związku Komunalnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina” - Wójt Pan Marek 

Albrecht  przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie i 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 XIV /  81 /2015 (głosowało 14 radnych); 

-  podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości   w m. Popów - Wójt Pan Marek Albrecht  przedstawił 

projekt uchwały w powyższej sprawie. Sprzedaż dotyczy wąskiego pasa drogi gminnej, która straciła znaczenie komunikacyjne, 

ponieważ pozostali użytkownicy gruntów mają dojazd do swoich nieruchomości z innej strony, grunt będzie stanowił poszerzenie 

działki pod działalność handlową, sprawa była omawiana na komisjach Rady i uzyskała ich pozytywną opinię, zwrócił się o zgłaszanie 
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uwag i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego 

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIV /  82 /2015 (głosowało 14 radnych). 

 

W dniu 30 grudnia 2015 r. odbyła się XV 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 oprócz wprowadzania zmian do budżetu gminy i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej było:  

- podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. Zastępca Wójta Pan Dariusz 

Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie i 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 XV /  87 /2015 (głosowało 14 radnych). W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady   

o godz. 12.50 zamknął obrady. Zaprosił wszystkich zebranych na spotkanie Noworoczne do restauracji „Polanin” w Szczytnikach (…) 

 

W dniu 19 stycznia 2016 r. odbyła się XVI 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: 

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji rady gminy na 2016 rok  - Przewodniczący Rady 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 XVI /  91 /2015 (głosowało 

14 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczytniki na nieruchomość 

stanowiącą współwłasność osób fizycznych. Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie i 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 XVI /  92 /2015 (głosowało 14 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej - Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła projekt 

zmian do przedłożonego Radzie projektu WPF, zapoznała z treścią Uchwały Nr SO-0957/59/2Ka/2015 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2015 r.  w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Szczytniki na lata 2016-2022 i  zwróciła się o zgłaszanie uwag i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał 

pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały ze zmianami, w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XVI / 90 / 

2016 (głosowało 14 radnych); 

 - podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.  - Przewodniczący Rady Pan Bogdan Augustyniak – stwierdził, że 

wszyscy radni są   w posiadaniu projektu budżetu gminy na 2016 r., sprawa była przedmiotem obrad Komisji Rady, omówiono projekt 

budżetu,  są wypracowane pozytywne  opinie. Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch zapoznała z uchwałą Składu Orzekającego RIO 

nr SO – 0952/5/2/Ka/2016 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 

2016 r. wraz z uzasadnieniem, zwróciła się   o zgłaszanie uwag i propozycji. Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt 

zmian do przedłożonego Radzie projektu budżetu na 2016 r., zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.  Wobec braku dalszych uwag 

Przewodniczący Rady następnie poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały ze zmianami,  w wyniku którego Rada 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI / 91 / 2016 (głosowało 14 radnych). 

 (Opracowano na podstawie protokołów z sesji,  projektu protokołu z XVI sesji,  podjętych przez Radę Gminy uchwał  oraz  uzasadnień 

do tych uchwał -  Mirosław Kowalski)    

 

        Podczas sesji RG w dniu 17.12.2015 r. Radny Pan Paweł Domagała w interpelacjach wystąpił z wnioskiem o zapisanie do projektu 

budżetu na rok 2016 sumy 300 tys. zł na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Marchwaczu – z podziękowaniem Rada 

Rodziców ZSM. 

SESJA ŚWIĄTECZNA W GMINIE SZCZYTNIKI 
30 grudnia 2015 r. w Restauracji „Polanin” w  Szczytnikach odbyła się tradycyjnie już Świąteczna Sesja Rady Gminy Szczytniki, 

będąca okazją do podsumowań kończącego się roku i wytyczenia planów na nadchodzący.  

Gospodarzami spotkania byli: Wójt Gminy Szczytniki – Pan Marek Albrecht oraz Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki – Pan 

Bogdan Augustyniak i Radni Gminy Szczytniki. Wśród gości przybyłych na uroczystość powitano między innymi: Krzysztofa 

Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, przedstawicieli władz powiatowych: Jana Kłysza – Wicestarostę 

Kaliskiego, Mieczysława Łuczaka – Przewodniczącego Rady Powiatu, Powiatowego Lekarza Weterynarii – Joannę Kokot-Ciszewską, 

Irenę Ludwiczak – prezesa Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Elżbietę Roszczyk – dyrektor Banku Spółdzielczego Ziemi 

Kaliskiej oddział w Szczytnikach oraz  proboszcza parafii Szczytniki księdza Mariusza Buczka. W uroczystości wzięli również udział 

Radni Rady Gminy Szczytniki, sołtysi, dyrektorzy Zespołów Szkół z terenu Gminy, prezesi gminnych OSP, przewodniczące KGW, 

przedstawiciele jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Szczytniki oraz pracownicy Urzędu Gminy i zaproszeni goście z instytucji 

działających na terenie Gminy. 
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Na początku spotkania prowadzący imprezę Pan Mariusz Janiak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach, w imieniu 

gospodarzy przywitał wszystkich przybyłych gości. Następnie głos zabrał Wójt Gminy 

Szczytniki – Pan Marek Albrecht, który podsumował podjęte działania 

i zrealizowane  inwestycje w gminie w czasie ostatniego roku oraz złożył wszystkim 

życzenia noworoczne. Podziękował  także za współpracę i wsparcie przedstawicielom 

Województwa Wielkopolskiego, Starostwa Kaliskiego, Radnym Rady Gminy 

Szczytniki, sołtysom, pracownikom Gminy i wszystkim tym, którzy wspierają 

podejmowane działania. Podziękowania i życzenia noworoczne złożył także 

Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki  - Bogdan Augustyniak. Następnie odbyły się 

wystąpienia zaproszonych gości, którzy życzyli dalszego prężnego rozwoju gminy, 

a także przekazali wszystkim życzenia noworoczne. W części artystycznej spotkania 

z repertuarem kolęd  wystąpili:  dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Radliczycach 

przy akompaniamencie gitarowym pana Rafała Paczkowskiego oraz Orkiestra Dęta 

OSP w Iwanowicach gmina Szczytniki pod dyrekcją Marka Kubery. Występy artystów wprowadziły prawdziwie świąteczny nastrój 

wśród uczestników Sesji. Po wystąpieniach i przemówieniach nadszedł czas na poświęcenie opłatków przez proboszcza parafii 

Szczytniki – księdza Mariusza Buczka. Podczas tradycyjnego łamania się opłatkiem, w życzliwej i pełnej nadziei atmosferze, 

przekazywano sobie nawzajem życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym 2016 Roku. Gospodarze uroczystości składają serdeczne 

podziękowania wszystkim uczestnikom oraz osobom, które pomogły w zorganizowaniu świątecznej gminnej imprezy. 

(Aleksandra Laskowska) 

 

 

BUDŻET GMINY SZCZYTNIKI NA 2016 

ROK UCHWALONY 
 
Na styczniowej sesji Rady Gminy Szczytniki radni 

jednogłośnie uchwalili budżet gminy na 2016 rok. Plan 

dochodów budżetu na 2016 rok wynosi 23 058 553 zł, 

a wydatki zostały określone na kwotę 22 264 431 zł.  

Budżet przewiduje wydatki inwestycyjne na kwotę ponad 1.770 

tys. zł, co stanowi prawie 8% wszystkich wydatków. 

Najważniejszą inwestycją jest  kontynuacja przebudowy dróg 

lokalnych. Na ten cel wyodrębniono 1.135.000 zł. Nowe 

nawierzchnie powstaną na drogach:  Mroczki Wielkie, Borek-

Iwanowice, Marcjanów, Marchwacz Kolonia, Chojno, 

Kościany, Krowica Pusta i Marchwacz. W sumie zostanie 

wykonanych 4,3 km dróg asfaltowych i 1,9 km dróg 

kamiennych.  Oprócz tego w trakcie procedowania jest wniosek 

w ramach Krajowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 

na drogę od krajówki przez Chojno do Iwanowic, kwota 

dofinansowania 50%, wstępny szacunkowy koszt inwestycji 

1.490 tys. zł. Planowana nadwyżka budżetu zostanie 

przeznaczona na spłatę zadłużenia. W trakcie roku planowane 

są jeszcze zmiany budżetu w przypadku możliwości pozyskania 

dodatkowych środków pozabudżetowych. (UG) 

 

SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI 
 

W  styczniu odbyło się spotkanie Wójta Gminy z sołtysami. 
Na spotkaniu omówiono planowany budżet na 2016 rok. 

Dyskusję wywołały ostatnie zmiany w służbie zdrowia, 

polegające na wyłonieniu nowego dzierżawcy budynków 

ośrodka zdrowia -  firmy „Humieja & Pokojowy” Medical 

Center. Z nowym dzierżawcą wyłonionym w przetargu została 

zawarta umowa na okres trzech lat.  Po zebraniu sołtysi 

dokonali wyboru swojego przedstawiciela z terenu Gminy 

Szczytniki – sołtysa wsi Główczyn Pana Wiesława Wróbla. 

(UG) 

 

OPIEKA ZDROWOTNA 
 

Pragniemy poinformować Państwa, że od dnia 01.01.2016 roku 

opiekę zdrowotną nad  mieszkańcami  gminy Szczytniki 

sprawuje podmiot leczniczy „Humieja & Pokojowy Lekarska 

Spółka Partnerska”. Spółka reprezentowana jest przez lekarzy 

specjalistów Macieja Pokojowego i Krystiana Humieję. 

Informujemy iż aktualnie ww. spółka prowadzi działalność 

leczniczą pod nazwą Humieja & Pokojowy Medical Center 

w czterech sąsiadujących ze sobą miejscowościach: Opatówek 

ul.. Św. Jana 4c, Brzeziny ul. 1000-lecia 10, Iwanowice 

ul. Kordeckiego 2, Staw ul. Ogrodowa 6.  

Ideą młodych lekarzy jest wprowadzanie „nowej jakości 

medycyny rodzinnej” w Gminie Szczytniki, którą dotychczas 

propagowali i wdrażali i której mogli już doświadczyć 

mieszkańcy sąsiednich gmin. „Nowa jakość medycyny 

rodzinnej” to wielokierunkowa, kompleksowa, specjalistyczna 

opieka zdrowotna oparta na wiedzy i doświadczeniu lekarzy 

specjalistów, którzy po pierwsze chcą diagnozować 

(umożliwiając szybki dostęp do niezbędnych badań 

podstawowych i specjalistycznych), po drugie leczyć, i co 

więcej - po trzecie zapobiegać chorobom, a więc prowadzić 

szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną wśród dzieci i dorosłych. 

Aktualnie umożliwiamy naszym pacjentom dostęp 

do korzystania z porad następujących lekarzy rodzinnych - 

specjalistów: 

Maciej Pokojowy - specjalista chorób wewnętrznych, 

Krystian Humieja – specjalista chorób wewnętrznych, 

Agnieszka Banasiak – Kowal – specjalista medycyny rodzinnej, 

Marta Kasperska – lekarz w trakcie specjalizacji z chorób 

wewnętrznych, 

Anna Gac – specjalista chorób wewnętrznych, 

Joanna Niedzielska – pediatra, 
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Grzegorz Zdynek – specjalista chorób wewnętrznych oraz 

reumatologii, 

Paweł Owczarek – specjalista pediatrii i neonatologii. 

Ponadto umożliwiamy naszym pacjentom codzienny dostęp do 

wykonywania badań laboratoryjnych (wszelkie możliwe 

badania krwi, moczu i kału) oraz dostęp na miejscu 

w placówkach do płatnych specjalistycznych badań: Holter 

EKG, Holter ciśnieniowy. Od 1.04.2016 roku umożliwimy 

pacjentkom naszych placówek dostęp bezpłatny do lekarza 

specjalisty ginekologa. Wdrożymy również diagnostykę 

specjalistyczną obejmującą następujące badania: USG jamy 

brzusznej, USG szyi, USG tarczycy i przytarczyc, USG węzłów 

chłonnych, USG jąder, USG układu nerkowego, USG ślinianek, 

spirometria oraz odpłatnie USG Doppler tętnic szyjnych, USG 

Doppler żył kończyn dolnych, a także umożliwimy szybki, 

płatny dostęp do specjalistów z dziedziny: pulmonologii, 

psychiatrii, logopedii, ortopedii, genetyki klinicznej, dietetyki 

klinicznej, fizjoterapii.  

Dodatkowo chcemy poinformować, iż w marcu 2016 roku 

wdrażamy dwa programy zdrowotne dla mieszkańców 

Gminy Szczytniki: 

1) profilaktyka zakażeń pneumokokowych dla dzieci 

urodzonych w rocznikach 2012, 2013 poprzez bezpłatne 

szczepienia przeciw pneumokokom, 

2) w dniu 22 marca 2016 roku w Ośrodku w Iwanowicach 

zostanie przeprowadzana akcja zdrowotna z zakresu 

pulmonologii i chorób płuc dla osób dorosłych. W ramach 

programu odbędą się bezpłatne konsultacje pulmonologiczne 

oraz badania spirometryczne.  

Szczegółowe informacje dostępne są na miejscu w ośrodkach 

zarówno w Iwanowicach jak i w Stawie, gdzie czekają na 

Państwa wspaniałe i doświadczone pielęgniarki. Ponadto 

aktualne informacje są dostępne na stronie 

www.humieja_pokojowy.pl lub pod nr telefonu 627414339, 

505442063 – Iwanowice, 627414092, 505442049 – Staw. 

Drodzy Pacjenci, 

Pragniemy również poinformować Państwa, że 

najprawdopodobniej do dnia 31 marca 2016 roku  dokumentacja 

medyczna gromadzona w trakcie Państwa dotychczasowego  

leczenia w miejscowych Ośrodkach Zdrowia w Iwanowicach 

oraz Stawie zostanie przekazana przez poprzedniego 

świadczeniodawcę usług medycznych Ośrodek Zdrowia 

„Medycynę Rodzinną”, reprezentowaną przez dr Marka 

Sobańskiego - aktualnemu podmiotowi odpowiedzialnemu 

za sprawowanie opieki medycznej nad mieszkańcami gminy 

Szczytniki  -  Lekarskiej Spółce Medycznej Humieja & 

Pokojowy Medical Center. Wymogi formalne oraz szczegóły  

porozumienia w tym zakresie są w trakcie uzgadniania przez 

obie z wymienionych stron. O finale tej sprawy poinformujemy 

Państwa niezwłocznie. 

 

 

 

Z poważaniem 

Kierownik 

Humieja & Pokojowy Medical Center 

Magdalena Adamus 

SPRZĘT RATUNKOWY DLA OSP 

SZCZYTNIKI 
Od dnia18 grudnia mieszkańcy gminy Szczytniki i użytkownicy 

tutejszych dróg mogą czuć się jeszcze bezpieczniej. Na 

wyposażenie  jednostki OSP Szczytniki trafił właśnie wysokiej 

klasy automatyczny defibrylator zewnętrzny AED marki Philips 

wart około 8 tysięcy złotych – nieoceniony w ratowaniu życia 

nieprzytomnym i nieoddychającym ofiarom wypadków. 

  
Automatyczny defibrylator zewnętrzy to urządzenie, które 

po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego 

analizuje rytm serca i określa, czy poszkodowany potrzebuje 

defibrylacji (jest to zabieg medyczny polegający na 

zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o kreślonej 

energii). 

Liczne badania wykazały, że wczesne użycie defibrylatora 

powoduje zwiększenie wskaźnika przeżyć. Ratownicy z gminy 

przeszli już stosowne szkolenia i posiadają uprawnienia 

pozwalające na obsługę tego nowoczesnego urządzenia. 
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Dofinansowanie defibrylatora ze strony Gminy Szczytniki 

wyniosło ponad tysiąc złotych. To pierwszy tego typu sprzęt 

ratujący życie na samochodzie lekkim ratowniczo-gaśniczym 

marki Ford Transit w wyposażeniu OSP Szczytniki.   

Zakup defibrylatora, jak również wcześniej samochodu 

pożarniczego, był możliwy dzięki przyjętemu przez Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego „Programowi Rozwoju OSP 

Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2020”, który 

umożliwia tak duże dofinansowanie zakupu zarówno 

samochodów jak i sprzętu. Strażacy składają gorące 

podziękowania Panu Wicemarszałkowi Województwa 

Wielkopolskiego Krzysztofowi Grabowskiemu 

za zaangażowanie i pomoc podczas realizacji projektów. 

(Anna Stasiak) 

 

Konkurs plastyczny pod patronatem 

Zarządu Oddziału Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych 

w Szczytnikach o tematyce 

przeciwpożarowej 
Na podstawie regulaminu „Konkursu Plastycznego” 

przeprowadzono w dniu 21 grudnia 2015 r. ocenę prac 

konkursowych. Jury oceniło 71  prac o tematyce pożarniczej 

w czterech kategoriach wiekowych. Jury w składzie: 

1. Henryk Skowroński – przewodniczący jury 

2. Anna Stasiak – sekretarz,  

3. Zbigniew Banasiewicz – członek jury,  

4. Arkadiusz Jakubek – członek jury,  

5. Małgorzata Pikińska- członek jury, postanowiło 

przyznać następujące miejsca i wyróżnienia: 

Przedszkola i Szkoła Podstawowa kl. „0”  (oddział 

przedszkolny) grupa I 

I  Miejsce –  Aleksandra Pospieszyńska – Przedszkole ZS 

w Iwanowicach, op. Joanna Łaska 

II  Miejsce – Zosia Sipka - Przedszkole ZS w Iwanowicach, 

op. Joanna Łaska 

III  Miejsce –  Bartosz Nieborak – Oddział Przedszkolny ZS 

w Marchwaczu, op. Agnieszka Szczęsna 

III  Miejsce –  Filip Markowski – Oddział Przedszkolny ZS 

w Marchwaczu, op. Agnieszka Szczęsna 

Wyróżnienia: 

Filip Mikołajczyk - Przedszkole ZS w Iwanowicach, 

op. Joanna Łaska / Natalia Grabowska – Przedszkole ZS 

w Iwanowicach, op. Joanna Łaska / Karolina Mielczarek – 

Przedszkole ZS w Iwanowicach, op. Joanna Łaska 

  Szkoła Podstawowa kl. I – III   grupa II 

I  Miejsce -  Maja Menderska - ZS w Marchwaczu, op 

Małgorzata Gajewska 

II  Miejsce – Igor Dionizy - ZS w Iwanowicach, op. Justyna 

Łakomy 

II Miejsce – Filip Jakóbczak – ZS w Iwanowicach, op. Elżbieta 

Bednarek 

III  Miejsce – Albert Siewieja - ZS w Iwanowicach, 

op. Krzysztof Siewieja 

III Miejsce – Krzysztof Lewandowski – ZS w Radliczycach, 

op. Grażyna Olejnik 

 Wyróżnienia: 

Malwina Gołębiowska – ZS w Iwanowicach, op. Justyna 

Gołębiowska / Kamil Siwiak  - ZS w Radliczycach, op. Grażyna 

Olejnik 

Nadia Olejnik – ZS w Radliczycach, op. Beata Piasecka 

 Szkoła Podstawowa kl. IV – VI   grupa III 

I  Miejsce -  Liliana Gajewska - ZS w Marchwaczu, 

op. Agnieszka Szczęsna 

II  Miejsce – Marika Żychlińska – ZS w Szczytnikach, 

op. Jaromir Sowa  

II  Miejsce – Klaudia Banasiewicz – ZS w Szczytnikach, 

op. Jaromir Sowa  

III  Miejsce – Magda Kucharska – ZS w Szczytnikach, 

op. Jaromir Sowa 

Wyróżnienia 

Martyna Łaska – ZS w Iwanowicach, op. Jaromir Sowa 

 Gimnazjum grupa IV 

I Miejsce – Julia Michalak, ZS w Szczytnikach, op. Jaromir 

Sowa 

WYDARZENIA 

 
71. Rocznica Pomordowania Mieszkańców 

Marchwacza 
W sobotę 30 stycznia miały miejsce w Marchwaczu 

uroczystości upamiętniające 71. Rocznicę Pomordowania 

Mieszkańców tej miejscowości pod koniec II wojny 

światowej.   

 
Warto przybliżyć niektóre fakty z tego okresu związane z jedną 

z największych tragedii okolic Kalisza. Wydarzenia 

w Marchwaczu rozpoczęły się już nocą z 21 na 22 stycznia 

1945 r., kiedy wojska hitlerowskie opuściły wieś, uprzednio 

podpalając zabudowania gorzelni, lodowni i stodoły. W tym 

czasie miejscowa ludność podjęła akcję gaszenia pożaru. 

Do palącej się wsi weszły przednie oddziały wojsk radzieckich. 

W trakcie walk z rąk Rosjan zginął jeden z mieszkańców 
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Marchwacza – Stefan Szczeblewski. Niebawem oddziały 

radzieckie zostały wyparte przez niemiecką jednostkę pancerną, 

która ukrywała się w pobliskim lesie. Dowódca oddziału 

zarządził przeszukanie obejść Polaków w poszukiwaniu 

żołnierzy radzieckich. Czterech ujętych żołnierzy radzieckich, 

wyprowadzonych z miejsca schronienia, rozstrzelano na 

miejscu. Wkrótce potem nakazano wszystkim mężczyznom – 

Polakom wyjście z domów i zgromadzono ich na podwórzu 

majątku. Pod wieczór rozpoczęto wyprowadzanie ich na 

pobliskie pola i tam grupami rozstrzelano z broni maszynowej. 

Jeden z wyprowadzonych Aleksander Witaszczyk, widząc, co 

zamierzają Niemcy, zaryzykował ucieczkę. Pomimo, że Niemcy 

do niego strzelali, udało mu się uciec. Po wojnie pozostał w tej 

miejscowości i jeszcze długie lata do początku XXI wieku był 

świadkiem tych wydarzeń. Wśród rozstrzelanych 56 mężczyzn 

znalazły się osoby w wieku od 10 do 65 lat, w tym ośmiu 

nieletnich chłopców. Ciała pomordowanych wrzucono 

następnie pod stogi słomy, które podpalono dla zatarcia śladów. 

W trakcie egzekucji Niemcy dokładnie przeszukiwali 

domostwa, ale niektórym młodym chłopcom udało się 

skutecznie ukryć. Między innymi Jan Pawelec schował się 

w piecu do wypieku chleba w miejscu zamknięcia 

zgromadzonych mężczyzn, a Marian Maciaszczyk został przez 

mamę przebrany za dziewczynę, czym odwrócił uwagę 

Niemców (źródło: ks. Eugeniusz Pawlicki – Rajsko dziesięć 

wieków wsi i Parafii, www.miejscapamieci.org ). Dziś, w wieku 

już 87 lat jest żywym świadkiem tamtych wydarzeń. Pamięta je 

też dobrze 9-letnia wówczas Alicja Czarnecka. Oboje mieszkają 

obecnie w Kaliszu i są najważniejszymi gośćmi corocznych 

uroczystości. Warto też dodać, że po wojnie ostatecznie 

zdecydowano, że szczątki zamordowanych pozostaną w miejscu 

kaźni. Pomnik na miejscu zbiorowej mogiły wzniesiono w 1962 r. 

dla  upamiętnienia wszystkich mieszkańców wsi, zarówno 

zamordowanych przez niemieckich oprawców, jak i jednego 

zabitego przez Rosjan (według innych wersji zabito wówczas 

63 osoby). Wraz z nimi w mogile spoczywają prochy sześciu 

Polaków i 12 żołnierzy Armii Czerwonej o nieznanych 

nazwiskach, poległych w styczniu 1945 r. W latach 2008-2010 

staraniem lokalnej społeczności, przy wsparciu Urzędu Gminy 

w Szczytnikach, udało się ze środków Rady Ochrony Pamięci 

Walk i Męczeństwa odnowić sam pomnik oraz teren wokół 

niego.  

 
W roku 2000 r. dla uczczenia pamięci zamordowanych zrodziła 

się ciekawa inicjatywa Biegu z Kalisza do Marchwacza. Jej 

pomysłodawcą był Piotr Maciejewski, którego rodzina 

mieszkała wcześniej w Marchwaczu i którą ta tragedia również 

osobiście dotknęła. Trudu biegania na dystansie ok. 17 km 

w chłodny styczniowy poranek podjęła się grupa biegaczy 

z Kaliskiego Towarzystwa Sportowego „Supermaraton”. Trasą 

spod kaliskiego Teatru, Park Miejski, ścieżką rowerową, Las 

Winiarski, a następnie wzdłuż Zbiornika Szałe, miejscowość 

Opatówek i Józefów do Marchwacza każdego roku mierzą się 

z trudami biegu. Od dwóch lat do biegaczy dołączyli też 

rowerzyści z Klubu Turystyki Kolarskiej „Cyklista” przy 

kaliskim Oddziale PTTK. W tym roku do Marchwacza biegło 

aż 26 biegaczy, a na rowerach jechało 13 osób. Uroczystości 71. 

Rocznicy Pomordowania Mieszkańców Marchwacza 

rozpoczęły się o godz. 11 na Mogile w Marchwaczu 

odegraniem Roty. Wśród zaproszonych gości był obecny 

proboszcz Parafii Rajsko ks. Piotr Bałoniak. Parlamentarzystów 

reprezentował Poseł do Europarlamentu Andrzej Grzyb, 

a władze rządowe przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego 

Pani Anna Zarębska – Kierownik Delegatury WUW w Kaliszu. 

Reprezentowane były także władze samorządowe Powiatu 

Kaliskiego z Wicestarostą Panem Janem Kłyszem oraz władze 

samorządu gminnego z Panem Bogdanem Augustyniakiem - 

Przewodniczącym Rady Gminy Szczytniki. Nie zabrakło 

pocztów sztandarowych, w tym, co bardzo cieszy, licznej 

delegacji dzieci i nauczycieli z miejscowego Zespołu Szkół, ale 

także Ochotniczych Straży Pożarnych z Krowicy Zawodniej, 

Radliczyc, Iwanowic i Szczytnik.  Uroczystościom od samego 

początku towarzyszy swoim graniem Orkiestra Dęta przy OSP 

w Iwanowicach ze swoim kapelmistrzem Markiem 

Kuberą.  Przy Mogile zebrały się też licznie grupy biegaczy 

i rowerzystów, rodziny pomordowanych i mieszkańcy 

Marchwacza. Po apelu pomordowanych, w trakcie którego 

odczytane zostały nazwiska pomordowanych i pochowanych 

w tej mogile, Ksiądz Proboszcz poprowadził modlitwę w ich 

intencji. Następnie uczestniczące w uroczystościach delegacje 

złożyły wieńce na mogile przy pomniku upamiętniającym 

tragiczne wydarzenia. Po zakończeniu tej części uroczystości 

jego uczestnicy, w asyście Orkiestry Dętej z Iwanowic, przeszli 

uroczyście do budynku Zespołu Szkół w Marchwaczu, gdzie 

odprawiona została msza św. w intencji pomordowanych, 

sprawowana przez ks. Piotra Bałoniaka. Na kanwie odczytanej 

Ewangelii o miłosiernym Samarytaninie celebrans rozważał 

temat miłości bliźniego. Kto jest moim bliźnim? Ksiądz Piotr 

podkreślił, że Jezus nie daje odpowiedzi wprost. Pragnie 

zmienić mentalność człowieka i pozwala wskazać tego, który 

stał się bliźnim. W naszym życiu powinniśmy zastanowić się 

wobec kogo ja mogę stać się bliźnim, komu mogę okazać 

miłosierdzie. Podkreślił również, że tegoroczne obchody 

rocznicy pomordowania mieszkańców Marchwacza zbiegają się 

z ogłoszonym przez papieża Franciszka nadzwyczajnym 

jubileuszowym rokiem miłosierdzia. Żyjemy w trudnych 

czasach pełnych zagrożeń, pesymizmu i niepewności. Rok 

miłosierdzia dany jest nam, abyśmy uświadomili sobie, że 

ratunek jest jeden – miłość Boga. Bóg walczy ze złem dobrem, 

nieustannie pokazując, że jedyną twórczą siłą jest miłość. 

Podnosi z upadku, i ciągle nie przestaje wierzyć w człowieka. 

My mamy także przyjąć taką postawę i starać się być miłosierni. 

Liczne komunie św. przyjęte w intencji pomordowanych było 

zapewne najlepszą pomocą dla tych, których nić życia została 
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tak niespodziewanie przerwana. Mszę św. zakończyło 

błogosławieństwo i odśpiewanie Boże, coś Polskę…W dalszej 

części dzieci i młodzież szkoły z ogromnym zaangażowaniem 

zaprezentowały okolicznościową akademię patriotyczną, 

przygotowaną pod kierunkiem nauczycieli Wioletty Jeziorskiej 

i Agnieszki Pogorzelec. Motywem było przypomnienie wydarzeń II 

wojny światowej i bohaterskiej postawy Polaków wobec 

niemieckiego okupanta. Na zakończenie wszyscy wspólnie 

zaśpiewali Rotę. Wspaniałą prezentacją swoich ról najmłodsze 

pokolenie przekonało, że chce pamiętać o tamtych wydarzeniach, 

aby już nigdy nie musiały się one powtórzyć. Był oczywiście czas 

na wystąpienia gospodarzy miejsca i zaproszonych gości: Pani 

Honoraty Szymańskiej – Dyrektor Zespołu Szkół w Marchwaczu, 

Pana Bogdana Augustyniaka - przedstawiciela samorządu 

gminnego, Piotra Maciejewskiego - organizatora biegania oraz 

Pana Mariana Maciaszczyka żywego świadka tamtych wydarzeń, 

który przypomniał historię tragicznych wydarzeń. Oficjalną część 

uroczystości podsumowała okolicznościowym koncertem Orkiestra 

Dęta z Iwanowic, która zaprezentowała wiązankę melodii 

patriotycznych i wojskowych. Następnie uczestnicy spotkania 

zgromadzili się na wspólnym poczęstunku, zorganizowanym dzięki 

wsparciu Urzędu Gminy w Szczytnikach. (Robert Lis)  

 

 

XIII ROCZNICA PROTESTÓW ROLNICZYCH 
W niedzielę 21 lutego 2016 r odbyły się uroczystości 

związane z XIII rocznicą protestów rolniczych 

w Marchwaczu i Cieni Drugiej. Uroczystości rozpoczęły się 

przed tablicą pamiątkową w Cieni Drugiej, gdzie przy dźwięku 

syreny złożone zostały kwiaty. Następnym punktem obchodów 

była msza św. w intencji Ojczyzny i rolników, która odbyła się 

w kościele parafialnym w Rajsku. Msza miała podniosły 

i patriotyczny charakter.  

 
(na zdjęciu - kwiaty składają Wicewojewoda Wielkopolski Pani Marlena Maląg  

i Poseł RP Pan Tomasz Ławniczak) 

Ks. Kanonik Władysław Czamara w wygłoszonej homilii 

sięgnął pamięcią do wydarzeń i walki rolników sprzed trzynastu  

lat. Nawiązał również do obecnej sytuacji w naszej Ojczyźnie. 

Podczas mszy głos zabrali także rolnicy, którzy przypomnieli 

o jaką sprawę wówczas walczyli i wyrazili nadzieję, 

że przemiana, która nastąpiła i następuje obecnie w naszym 

kraju przyniesie  zdecydowaną poprawę. Dlatego z całego serca 

chcą ją wspomóc i wesprzeć. Swoje przemówienia wygłosili 

również zaproszeni goście.  

Po mszy uczestnicy obchodów udali się przed obelisk 

do Marchwacza, gdzie przy dźwiękach Hymnu Polski i Roty 

w wykonaniu Orkiestry Dętej ze Stawu złożyli kwiaty. 

Szanowni Państwo! 

W bieżącym roku obchodzimy już 71. Rocznicę Pomordowania 

Mieszkańców Marchwacza, a pamięć o tym historycznym 

wydarzeniu jest naszym patriotycznym obowiązkiem. Bardzo 

dziękuję organizatorom i współorganizatorom dzisiejszej 

uroczystości, a także wszystkim uczestnikom, którzy nie żałują 

swojego czasu i pamiętają o tak ważnej rocznicy. Przekazuję 

również wyrazy uznania dla niestrudzonych biegaczy, którzy 

corocznie podejmują duży wysiłek, aby w ten sposób uczcić 

tragiczne losy Mieszkańców Marchwacza. 

Zastanawiałem się, co chcieliby nam powiedzieć ci, których życie 

zostało w tak okrutny sposób i tak niespodziewanie przerwane. 

I myślę, iż na pewno byłyby to słowa o tym, jak żyć i wybaczać, 

jak cieszyć się życiem. Niestety bowiem, natura człowieka 

sprawia, iż nie zawsze doceniamy to, co jest nam dane. 

A przecież zamieszkiwanie w wolnej Ojczyźnie było marzeniem 

niejednego naszego rodaka; i za to marzenie oddawali wszystko, 

nawet to, co najcenniejsze, a więc własne życie i krew. Jak żyć? 

Na pewno mądrze, aby nie marnotrawić czasu na niepotrzebne 

dysputy, a dany nam czas przeznaczyć na konkretne czyny, 

również wobec Ojczyzny. Umieć się cieszyć z tego, co dobre; 

szanować innych; doceniać przyjaźń.  

Jeśli chcemy dobrze wychować młode pokolenie – potrzebne są 

wzorce nie tylko te najwznioślejsze dotyczące wielkich 

bohaterów; ale potrzebne są także przykłady w najbliższym 

otoczeniu – ze strony rodziców, nauczycieli, samorządowców. 

I to właśnie jest nasz obowiązek, nasz dług wdzięczności wobec 

tych, którzy zginęli za naszą Ojczyznę. Alegoryczne słowa 

ostrzegają, że „kamienie będą wołać” – jeśli my nie będziemy 

mówić o rzeczach najważniejszych, jeśli zapomnimy o naszej 

historii i o tych, co polegli za naszą wolność. 

Pamiętajmy więc i szanujmy to, co minęło, co było; nie szukajmy 

niepotrzebnych nikomu sensacji; ale pochylmy głowy nad 

mogiłami wszystkich zamordowanych - w czasie II wojny 

światowej, jak również w innych zawieruchach wojennych -  

i podziękujmy za ich niezłomną postawę, za to, iż nie ustąpili 

w tym, co dobre. Czy my tak potrafimy? Na pewno trzeba nad 

tym pracować, nad swoim charakterem i z pewnością ma 

to głęboki sens. 

Wojna to straszna rzecz, w każdym ludzkim wymiarze; to 

brutalne odzieranie człowieka z godności.  Uczmy się więc żyć 

i pracować w pokoju, uczmy się szanować każdego człowieka, 

bronić wartości, współdziałać pomimo różnicy poglądów. 

A dzisiaj wspólnie oddajmy hołd tym, którzy polegli wbrew 

swojej woli, oddając życie za wolną Ojczyznę; gdyż jak pisał 

Zbigniew Herbert „Naród, który traci pamięć, traci sumienie.” 

 

Wójt Gminy Szczytniki  

Marek Albrecht 
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Uroczystości zakończył wspólny posiłek i rozmowy w Zespole 

Szkół w Marchwaczu. W uroczystościach oprócz rolników 

udział wzięli: Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, 

obecni i byli parlamentarzyści- Jan Mosiński, Piotr Kaleta, 

Tomasz Ławniczak, Witold Tomczak, samorządowcy- Wójt 

Gminy Szczytniki Marek Albrecht, Sekretarz Gminy Opatówek 

Krzysztof Dziedzic, radni, związkowcy, przedstawiciele Izb 

Rolniczych, środowiska patriotyczne, dyrektorzy szkół 

i młodzież. 

 

 

Organizatorzy dziękują  Dyrektor Zespołu Szkół w Marchwaczu 

Pani Honoracie Szymańskiej,  pracownikom obsługi szkoły 

i rodzicom oraz wszystkim, którzy włączyli się 

w przygotowanie tej uroczystości. W szczególny sposób 

dziękujemy Orkiestrz Dętej OSP Staw, która swą obecnością 

uświetniła i podniosła rangę imprezy. (Radny Paweł Domagała) 

 

 

KULTURA 
 

GMINNY DZIEŃ KOBIET 
W prawdziwie polsko-włoskim stylu biesiadowały Panie 

uczestniczące w tegorocznym Gminnym Święcie Kobiet, 

które to odbywało się w niedzielę 6 marca tradycyjnie 

w Radliczycach. Tradycyjnie także w spotkaniu, 

na które  wspólnie zapraszali Wójt Gminy Szczytniki, Gminny 

Ośrodek Kultury w Szczytnikach, Ochotnicza Straż Pożarna 

w Radliczycach  i Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 

Chłopska” w Szczytnikach, uczestniczyło ponad 300 

wspaniałych kobiet z gminy Szczytniki: działaczki społeczne, 

w tym także KGW i OSP,  sołtyski, radne i małżonki radnych, 

pracownice urzędu i jednostek samorządowych, nauczycielki 

i pracownice szkół, jednym słowem „sam kwiat” Gminy 

Szczytniki. Niedzielne popołudnie w Remizie OSP 

w Radliczycach rozpoczynało  spotkanie z Wójtem Gminy 

i W-ce Prezesem GS, którzy przekazali wszystkim Paniom 

słodkie upominki. Wójt gminy był także fundatorem szampana 

dla wszystkich zgromadzonych. Słodkich, pysznych produktów 

nie brakowało także na stołach, o co zadbały Panie z OSP 

w Sobiesękach Trzecich przygotowując kilkadziesiąt blach 

ciasta. I była to jedyna praca tego dnia wykonana przez Panie, 

bowiem podczas całej uroczystości Paniom „usługiwali” 

wyłącznie Panowie –strażacy z OSP w Radliczycach 

i Sobiesękach Trzecich. Panowie udowodnili, że też sobie 

dobrze radzą w kuchni. Nic nie zostało zbite, żadna Pani nie 

została poparzona, żadnej nie zabrakło napojów i ciasta. 

A artystycznie na scenie w pierwszej części królowały utwory 

o kobietach i do kobiet. Najpierw o tym między innymi co to 

znaczy „Być kobietą” także współcześnie śpiewała młodzież 

z Zespołu Szkół  Radliczycach przygotowana przez Rafała 

Paczkowskiego. Następnie na 75 minutowy program słowno - 

muzyczny zaprosiła nasza gminna Kapela Biesiadna 

„Dysonans” . Nie zabrakło dowcipu, zadziornych pytań 

skierowanych do Pań i przede wszystkim doskonale dobranych 

utworów. I właśnie w takim momencie, w takiej atmosferze, na 

scenie pojawił się zapowiadany gość specjalny wieczoru dla 

Pań Andrea Lattari – włoski piosenkarz pochodzący 

z sycylijskiego Palermo, a więc w 100% Włoch z południa, od 

pewnego czasu mieszkający na stałe z żoną Polką w naszym 

kraju. Stąd też doskonałe operowanie polskim językiem 

i łatwość w bezpośrednim kontakcie z publicznością. Andrea 

Lattari przypomniał  nam  w prawie 2 godzinnym programie 

największe przeboje piosenki włoskiej. Oczywiście nie 

wszystkie, bo to byłoby niemożliwe na jeden wieczór, ale  i te 

które zostały przypomniane doskonale odnalazły się w pamięci 

biesiadujących przy stołach, śpiewających i tańczących Pań. 

       W PODZIĘKOWANIU ROLNIKOM 
                          POLSKI ROLNIK 
Rolnik najlepiej rozumie Ojczystą ziemię, 

pielęgnując ją troskliwie, aby wyżywić polskie plemię. 

Czuje bicie jej serca i zna najskrytsze jej  potrzeby, 

potrafi wydobyć to, co najlepsze z czarnej gleby. 

 

Przyświeca mu miłość do Ojczystego kraju, 

nie żałuje swojego trudu niezależnie od urodzaju. 

Jego praca jest bardzo  ciężka i  mozolna, 

co go nie zniechęca, gdyż to ofiara dobrowolna.  

 

Wie, że ziemia stanowi podstawę wolności, 

gdyż naród nie może egzystować bez własności. 

A dobry chleb to ozdoba polskości, 

symbol nadający Ojczyźnie wielkości. 

 

Polski Rolniku – za twe trudy i wszelkie znoje,  

za odważne o każdy Ojczysty skrawek ziemi boje, 

za twą mądrość, wiarę i wartości –  

niech Ci Bóg wynagrodzi w obfitości!  

/HS/ 
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Jak przystało na włoskie klimaty, było gorąco i pod sceną i na 

scenie. Ale to już siła „magnetycznego przyciągania kobiet” 

jaką posiadają prawdziwi Włosi. Muzycznej całości tego 

udanego wieczoru dopełnił specjalny koncert naszej  Kapeli 

„Złote Kłosy” znów w wyjątkowo trudnej roli, bowiem na 

każdym koncercie tej Kapeli strona wokalna należy do dużej 

grupy Pań, które śpiewają repertuar Kapeli. Tym razem Panie 

z zespołu siedziały wspólnie z innymi kobietami za stołami, 

a na scenie Panowie nie tylko grali, ale także wyśpiewali cały 

przygotowany repertuar koncertu.  Rzecz nader trudna, ale 

męska część Kapeli Złote Kłosy wyszła z tego zadania 

z bardzo dobrym rezultatem. Godzinny, ciepło przyjęty 

koncert, przy którym także nie zabrakło okazji do wspólnego 

śpiewania zakończył tegoroczne Gminne Obchody Dnia 

Kobiet. Z zakładanych 3 godzin programu plan został 

wykonany, jak za dawnych czasów,  w  200% i zakończył się 

po 5 godzinach wspólnego biesiadowania. Jeszcze raz gorące 

podziękowania za pracę także tą wielogodzinną po 

zakończeniu imprezy kierujemy w stronę strażaków z OSP 

w Radliczycach, z OSP w  Sobiesękach Trzecich, dla 

muzyków kapel Dysonans i Złote Kłosy oraz Pań z Sobiesęk 

Trzecich za przygotowanie słodkiego poczęstunku. 

(Mariusz Janiak) 

 

(W dniu 5 marca odbył się w Kaliszu Powiatowy Dzień 

Kobiet, w którym uczestniczyły również Panie z naszej gminy. 

Impreza została sfinansowana przez Starostwo oraz Gminy 

Powiatu Kalskiego, przynosząc wiele radości i wspaniałych 

wrażeń artystycznych. Redakcja)  

 

KONCERT KOLĘD W SOBIESĘKACH 

TRZECICH 
 

 Dnia 10 stycznia w świetlicy wiejskiej w Sobiesękach 

Trzecich odbył się już czwarty Noworoczny Koncert Kolęd. 

We wspólnym kolędowaniu  udział wzięli zaproszeni goście: 

ks. Kanonik Paweł Jabłoński, ks. Piotr Machała, Wójt Gminy 

Marek Albrecht z żoną, wicewójt Dariusz Wawrzyniak, 

przewodniczący Rady Gminy Bogdan Augustyniak  z żoną, 

radni Gminy Szczytniki – Andrzej Kupaj, Kazimierz Bączyk, 

Roman Siciarek, Dyrektor Zespołu Szkół w Iwanowicach 

Janina Nowak, komendant OSP w Szczytnikach Jerzy Majas 

z żoną, prezesi OSP – Arkadiusz Jakubek, Adam Majas oraz 

mieszkańcy Sobiesęk i okolicznych wiosek. 

  
 

Świąteczny program artystyczny przedstawiły dzieci 

z przedszkola w Sobiesękach Drugich, z przedszkola 

w Iwanowicach, chór szkolny z Zespołu Szkół w Iwanowicach, 

zespół taneczny Iskierki, kapela Złote Kłosy, Orkiestra dęta 

OSP Iwanowice. 

Dzięki przychylności Urzędu Marszałkowskiego oraz władz 

gminy mogliśmy spotkać się w pięknie odnowionej 

i ogrzanej  świetlicy wiejskiej. Dziękujemy Wójtowi Gminy 

panu Markowi Albrechtowi, jego zastępcy panu Dariuszowi 

Wawrzyniakowi oraz Przewodniczącemu i Radzie 

Gminy  Szczytniki. 

Dziękuję również wszystkim zaangażowanym w projekt 

mieszkańcom. (Prezes OSP Sobiesęki Trzecie Henryk 

Skowroński) 
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KONCERT ZIMOWY GRUP Z GMINNEGO 

OŚRODKA KULTURY W SZCZYTNIKACH 
W sobotę 13 lutego sala gimnastyczna w ZS w Szczytnikach 

wypełniona była kilkusetosobową publicznością, ponad 140 

młodymi, a często wręcz bardzo młodymi tancerkami, tancerzami 

i wokalistkami. Dwu i pól godzinny koncert przygotowany przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach był okazją do 

zaprezentowania rodzicom, dziadkom, rodzeństwu, wujkom 

i ciociom umiejętności tanecznych i wokalnych zdobytych 

w okresie jesienno-zimowym podczas zajęć w GOK-u i salach 

Zespołów Szkół z terenu gminy. Bardzo często był to absolutny 

debiut sceniczny małych dzieci na dużej scenie w świetle 

reflektorów i przy tak licznej publiczności. Zabawa i ogromna 

dawka humoru towarzyszyła zgromadzonym także w przerwach 

między występami, kiedy to na scenie, pod sceną, wśród 

publiczności pojawiał się gość specjalny Mr CHAP. Wyjątkowy, 

przezabawny program sceniczny zarówno dla dzieci jak i dla 

dorosłych, którzy aktywnie uczestniczyli w poszczególnych 

scenkach przygotowanych przez artystę.  Dodatkową atrakcją 

koncertu był pokaz taneczny pary mistrzowskiej Arleta Piotrowska 

i Szymon Zaradny w tańcach standardowych i modern jazz. Jak 

przystało na mistrzowską parę pokaz wyjątkowy, piękny, 

mistrzowski. Na ogromnej, specjalnej scenie zaprezentowały 

się w koncercie:  
w grupie wokalnej z GOK-u - Milena Drewniak, Anna 

Płóciennik, Anna Mikołajczyk, Marika Żychlińska, Wiktoria 

Idźkowska, Nikola Lewandowska, Nikola Leszka, Oliwia 

Żurawska, Marysia Nowak, Patrycja Łukacka, Ola Malewska; 

grupy taneczne z GOK-u  - Grupa BOOM BOX Szczytniki, 

Grupa Zorbianie ze Stawu, Grupa Taneczna dziecięca 

z Marchwacza, Grupa Taneczna młodzieżowa z Marchwacza, 

Grupa Taneczna z Radliczyc, Grupa Taneczna z Iwanowic, 

Grupa Taneczna Wesoła Kompania ze Stawu, Grupa Mała 

Akademia Tańca. Gminny Ośrodek Kultury dziękuje 

instruktorkom za przygotowanie koncertu: Monice Kuberze 

Janiak za przygotowanie grupy wokalnej, Arlecie Piotrowskiej, 

Agnieszce Śniegowskiej, Agnieszce Kubiak za przygotowanie 

grup tanecznych. Dziękujemy również Dyrekcji Zespołu Szkół 

w Szczytnikach za udostępnienie sali na realizację koncertu.  

(Mariusz Janiak)  

WYJĄTKOWE DOZNANIA ARTYSTYCZNE 

W WYJĄTKOWYM DNIU 
Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach 14 lutego zaprosił 

wszystkich spragnionych nie tylko miłości, ale i artystycznych 

doznań i wrażliwości na specjalne kulturalne spotkanie 

w gościnnych progach Restauracji Gościnna w Stawie. 

Wieczór „Przestrzeni Kultury” rozpoczęliśmy od wernisażu 

malarskiego przygotowanego przez uczestników najstarszej 

grupy warsztatów plastycznych w GOK-u. Obrazy malowane 

na płótnie, ukazujące talenty młodych artystów. Motywy 

kotów, trochę fantasy, kwiaty, samotni ludzie również 

w  tańcu, czy krajobrazy - to wszystko mogliśmy odnaleźć na 

wernisażu. Prace nad obrazami trwały kilka tygodni, pod 

czujnym okiem instruktora, nauczyciela, artysty Jaromira 

Sowy, który także nie krył zachwytu i dumy z tak 

utalentowanej młodzieży naszej gminy.  Po oficjalnej 

prezentacji każdej z prac przez jej autorkę zgromadzona 

publiczność mogła z bliska obejrzeć dokonania młodych 

artystów. Wszystkie prace były podpisane (…) Być może 

kiedyś staną się równie sławne jak prace najlepszych malarzy. 

Kolejnym punktem spotkania był  wernisaż fotograficzny 

wieńczący konkurs ogłoszony pod koniec ub. roku „Jesienny 

koncert barw odnaleziony w wyjątkowych miejscach”. 

Ogłosiliśmy już wcześniej listę laureatów konkursu, teraz była 

doskonała okazja,  by w specjalnej scenerii pokazać fotografie 

i ich autorów i autorki oraz przekazać nagrody książkowe 

i finansowe laureatom. A Jury w  składzie Paweł Przybylski –

zawodowy fotograf, instruktor fotograficzny, Jacek Stobienia 

i Magda Stobienia zawodowi fotograficy właściciele Firmy 

Foto-Wojtek” z Kalisza oraz Jaromir Sowa artysta plastyk, 

nauczyciel plastyki - oceniało prace bez informacji o autorze, 

opatrzone tylko numerem pracy. W ten sposób oceniając same 

prace przyznawali punkty, które po podsumowaniu dały nam 

wyniki konkursu. I tak wyróżnienie otrzymały prace Pauliny 

Woźniak i Darii Kusz. Do III miejsca wytypowano prace o tej 

samej ilości punktów Przemysława Hermana, Pauliny Newety 

i Darii Kusz. Miejsce II otrzymały dwie prace Pauliny 

Woźniak. Miejsce I prawie jednogłośnie otrzymała praca 

Pauliny Woźniak. Trzecia  część wieczoru to wyjątkowy 

koncert Witka Łukaszewskiego & Grand Piano. Zaskakujące 

dla uczestników koncertu, rozeznanych w polskiej muzyce 

rockowej, było uczestnictwo w składzie grupy Wojtka 

Hoffmana założyciela  grupy TURBO.  Usłyszeliśmy świetnie 

zaaranżowane na trzy gitary akustyczne i perkusję utwory 

z najnowszej płyty „Nie jest źle”,  ale także sporą dawkę 

muzyki flamenco. W kameralnym składzie publiczności 

mieliśmy okazję przenieść się w inny, piękny świat dźwięków, 

gdzie nie zabrakło i Marka Grechuty i grupy Pink Floyd 

i Tadeusza Woźniaka ze słynnym „Zegarmistrzem Świata” . 

Niech  Żałują Ci, których nie było, jak i Ci którzy 

zrezygnowali z tych wyjątkowych chwil. (Mariusz Janiak) 

POWOŁANIE DO WOLNOŚCI 
Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 

Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. 

A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa 

na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie 

rzeczywiście wolni (zob. J 8, 34-36). W drodze do Jerozolimy 

Jezus zatrzymuje się i prowadzi dość długą rozmowę z Żydami na 

temat wiary w Syna Człowieczego i życia wiecznego. Trzeba 

zauważyć, że pod pewnymi względami przypominamy Naród 

Wybrany Izrael. Podobnie jak oni, również i my 

doświadczyliśmy niejednej niewoli, podporządkowania komuś 

lub czemuś. Bywało tak, że ktoś inny decydował za nas. My 

jednak jesteśmy dziś w o wiele lepszej sytuacji, bowiem 

wiemy, że Jezus-Mesjasz nie przyszedł na ziemię po to, aby 

pozbyć się niewygodnego okupanta i zaprowadzić polityczny 

porządek, ale przyszedł uczynić coś, co tylko On mógł zrobić. 

Wyzwolić od zniewalającego od wewnątrz grzechu. Każdy 

z nas najlepiej wie kto lub co trzyma go w uwięzi. Zbliżają się 

Święta Wielkanocne.  Najwyższy czas zatem postawić sobie 

pytanie czy coś się we mnie dokonało? Czy coś się zmieniło? 

Byśmy mogli przebywać jako dzieci w domu Ojca musimy 

wyzbyć się tego, co nas zniewala. Wewnętrznie, ale także 

i zewnętrznie.  (ks. Paweł Nasiadek) 
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___________________________________________________ 

SPORT 

WICEMISTRZ KARATE ZE SZCZYTNIK 
  Uczeń III klasy 

Gimnazjum 

w Szczytnikach 
Kamil Piątowski 
zajął II miejsce 
w Ogólnopolskim 
Turnieju Karate 
Kyokushin Dzieci 

i Młodzieży. 
Turniej odbył się 

we Włocławku 
19.12.2015 r.  

W turnieju wzięło 

udział 241 

zawodników z 18 

ośrodków karate 

z Polski. Kamil 

wywalczył II 

miejsce 

w kategorii Kumite młodzik14-15 lat + 65 kg. Kolejnym 

sprawdzianem dla Kamila będzie udział w Mistrzostwach 

Czech.  (Tomasz Wielowski) 

 

LISTY GRATULACYJNE DLA 

ZAWODNIKÓW KLUBU SPORTOWEGO 
Dnia 14 lutego 2016 r. w Restauracji Gościniec w Stawie  

podczas wieczoru „Przestrzeni Kultury” Wójt Gminy 

Szczytniki Marek Albrecht wręczył zawodnikom Klubu 

Sportowego ZIĘTEK Team sekcja TEAM Szczytniki - 

Sebastianowi i Norbertowi Kusz listy gratulacyjne za sportowe 

osiągnięcia.  

 
Podczas spotkania Wójt wręczył także certyfikaty szkoleniowe 

adeptom Szkoły boksu i kickboxingu ZIĘTEK Team sekcja 

Szczytniki. Certyfikaty otrzymali (na zdjęciu od lewej): Nikola 

Witkowska, Oliwia Leszka, Jakub Biernat, Martyna Palot oraz 

Antonina Braszak.  

Trener klubu Mariusz Ziętek (na zdjęciu od lewej) 

serdecznie zaprasza na nieodpłatne zajęcia do Klubu 

ZIĘTEK Team. (Mariusz Ziętek) 

OŚWIATA 
 

XI GMINNY SEJMIK UCZNIOWSKI 
POD HASŁEM „WIELCY LUDZIE MAŁYCH 

WSI” 
Dnia 10 grudnia 2015 r. już po raz jedenasty uczniowie szkół 

z terenu gminy Szczytniki spotkali się w Zespole Szkół 

w Iwanowicach na Gminnym Sejmiku Uczniowskim.  

Tegoroczne hasło brzmiało „Wielcy ludzie małych wsi”. 

Organizatorzy chcieli  zwrócić uwagę na postacie mające 

wyjątkowe miejsce w historii „małej ojczyzny”. Na sejmik 

zostali zaproszeni członkowie rodzin bohaterów, których 

biogramy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Księdza 

Augustyna Kordeckiego w Iwanowicach umieścili w Cyfrowej 

Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan. Wśród zaproszonych 

znaleźli się m. in.: Janina Majas, Mieczysław Mikołajczyk, 

Marzanna i Stanisław Szyszkiewiczowie, Krystyna i Zygmunt 

Leszkowie, Benedykt Owczarek, Małgorzata i Jerzy 

Majasowie. 

Zaproszone delegacje przygotowały prezentacje w dowolnej 

formie (multimedialna, słowna,  plastyczna, itp.)  związane 

z wielkimi osobami z ich najbliższej okolicy (małej ojczyzny). 

Prezentując je, zwróciły uwagę na wkład postaci w życie 

„malej ojczyzny”. Organizatorzy zaprezentowali biogramy 

umieszczone w CDEW. Uczniowie z pozostałych szkół 

przygotowali informacje o bł. Franciszku Stryjasie, Mikołaju 

ze Stawu i braciach Niemojowskich. Celem sejmiku było 

przede wszystkim propagowanie historii  najbliższej okolicy, 

rozwijanie poczucia odpowiedzialności za region, ojczyznę. 

kształtowanie  poczucia przynależności do społeczności 

lokalnej. Dzięki uczestnictwu w sejmiku uczniowie mogli 

nabyć umiejętności publicznego wypowiadania się. Był on 

jednocześnie zachętą do podejmowania działań na rzecz 

szkoły, środowiska lokalnego. Sejmik zakończył się słodkim 

poczęstunkiem, który był jednocześnie spotkaniem pokoleń. 

Uczniowie mogli porozmawiać z zaproszonymi gośćmi i zadać  

nurtujące ich pytania. (Jolanta Leszka, Wioletta Mikołajczyk) 
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MANIPULACJA, A WPŁYW SPOŁECZNY 
Manipulacja - to termin z języka łacińskiego /łac. 

manipulation/ i oznacza manewr, fortel, podstęp. Prowadzi  do 

mylnego  przekonania u osoby manipulowanej, że to ona jest 

decydentem określonego zachowania, a tak naprawdę jest tylko 

narzędziem w rękach osoby, która jest sprawcą. Należy jednak 

odróżniać manipulację od wpływu społecznego, który może 

mieć wydźwięk również pozytywny.  Stosowanie technik 

wpływu społecznego nie jest niczym groźnym pod warunkiem, 

że nie  służy manipulacji. Problemem może być dla nas 

odróżnienie „naturalnego oddziaływania społecznego” od  

manipulacji, czyli zdobywania korzyści nie licząc się 

z interesem jednostki czy grupy ludzi. Na manipulację 

w większym lub mniejszym stopniu podatny jest każdy z nas. 

Istnieje mnóstwo sposobów wywierania wpływu na 

zachowanie ludzi  w pożądanym kierunku  bez zastosowania 

zewnętrznych nacisków. Pamiętajmy jednak, że nie każdy  jest 

wytrawnym manipulatorem. Ludzie często robią to intuicyjnie. 

W celu skutecznej obrony  zarówno  przed manipulacją 

zamierzoną  jak i  niezamierzoną  musimy być asertywni.  
Pewne zachowania ludzi  mogą nam dać wiele do myślenia 

np.: 

 okazywanie nadmiernej sympatii, zbyt częstej aprobaty, 

 komplementownie, ciągłe zachwycanie się naszym 

zachowaniem, 

 przedstawianie trzech próśb, a tak naprawdę naszemu 

rozmówcy zależy na spełnieniu jedynie jednej prośby, 

 prowadzenie niewinnej rozmowy po to, żeby za chwilę 

o coś poprosić, czegoś się dowiedzieć, a może nawet 

o kimś, 

  zbyt często prosi ktoś nas o przysługę, zobowiązując się, 

że w razie potrzeby odwdzięczy się, zrobi coś dla nas, 

 kiedy się najmniej spodziewamy, ktoś nas zaskakuje 

prośbą lub pytaniem, a nasz naturalny mechanizm obronny 

w danym momencie nie zadziałał - jest to tak zwany efekt 

zaskoczenia,  

 stosowanie szantażu emocjonalnego, 

 uśpienie czujności, 

 wymuszanie, odwoływanie się do nie zawsze 

prawdziwych treści. 

Manipulować można treścią i sposobem przekazywania 

informacji. Manipulacja jest pojęciem 

o bardzo szerokim znaczeniu i odnosi się nie tylko 

do psychologii i socjologii, ale  także do zagadnień związanych 

z polityką. Jedną z prymitywniejszych form manipulacji jest 

kłamstwo, oczywiście przy spełnieniu dwóch podstawowych 

warunków; 

 brzmi prawdopodobnie, 

 jest niemożliwe do sprawdzenia przez odbiorcę. 

Bardzo wyrafinowaną formą manipulacji  może być reklama 

/również ta adresowania do dzieci/. 

W marketach poustawiane są najatrakcyjniejsze (często 

najdroższe) zabawki na wysokości wzroku dziecka. Przy kasie 

pani zachęca do kupna batoników po atrakcyjnych cenach, 

promocyjnych soczków, gadżetów. W dużych sklepach nie ma 

okien i zegarów. Spacerując godzinami po marketach, nie 

odczuwamy upływającego czasu. Dzięki temu jest szansa, że 

zrobimy większe zakupy. Niektóre sklepy kuszą zapachami 

np.: świeżych mandarynek, świeżych ciast  /manipulacja 

zapachem/. 

Również media nie są wolne od manipulacji. Najczęściej 

stosowane techniki to:  

 tematy zastępcze, 

 wybiórcze traktowanie tematu, wyrwanie zdania 

z kontekstu, 

 przedstawienie tematu w taki sposób, że nawet prawdziwa 

informacja odebrana jest odwrotnie do stanu faktycznego, 

cyniczny sposób przedstawienia zdarzenia, 

 opieranie się na sondażach, statystykach, które nie zawsze 

są rzetelnie przeprowadzone. 

 „Gdy mnie spytają, ile jest dwa plus dwa, to zawsze 

odpowiadam - Sprzedajesz czy kupujesz?”    -  Lord 

Grade  (pedagog Izabela Sobocka) 

 

XV PIELGRZYMKA RODZINY SZKÓŁ 
IM. JANA PAWŁA II 

Przedstawiciele uczniów z klas gimnazjalnych, nauczycieli 

wraz z Panią Dyrektor Zespołu Szkół w Marchwaczu wzięli 

udział w corocznym spotkaniu szkół noszących imię Jana 

Pawła II. W pielgrzymce uczestniczyło blisko 500 szkół z całej 

Polski oraz dwadzieścia tysięcy młodzieży. Mszę świętą 

odprawił ks. Biskup Henryk Tomasik- duszpasterz Rodziny. 

Uczniowie modlili się w intencji Papieża, własnych rodzin oraz 

wychowania młodego pokolenia w duchu chrześcijańskich 

ideałów. U bram Jasnej Góry z pewnością nie zabraknie nas 

także na kolejnym takim spotkaniu. (Krzysztof Pietrzykowski) 

 

WYRÓŻNIENI W ORSZAKU 

ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
14 grudnia uczniowie ZS w Szczytnikach (klasa V wraz 

z wychowawczynią panią  Agnieszką Pogorzelec) i ZS 

w Marchwaczu (klasa VI, której wychowawcą jest pani Danuta 

Młynek,  a opiekunem w czasie wyjazdu był pan Krzysztof 

Pietrzykowski) wyruszyli na spotkanie ze św. Mikołajem 

z Finlandii. 

Wizyta Mikołaja rozpoczęła się o godzinie 9.00 na kortach 

Centrum Kultury i Sztuki, gdzie spotkał się z dziećmi ze szkół 

z Kalisza i powiatu. Na milusińskich czekało mnóstwo atrakcji 
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i konkursów. Przed godziną 10.00 zaczął się świąteczny 

orszak, do którego mógł przyłączyć się każdy. 

Orszak przeszedł głównymi ulicami miasta, każdy: i duży, 

i mały, bez względu na swoje obowiązki mógł w tym dniu 

spotkać wyjątkowego gościa. Wszyscy uczestnicy dotarli do 

Galerii AMBER, gdzie czekało na nich mnóstwo konkursów 

i zabaw. Organizatorami orszaku byli: CKiS Kalisz, ODN 

Kalisz, Konsul Honorowy Finlandii Pan Roberta Jakubiec, 

Pani Marzena Wodzińska członek Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego. Wszyscy uczestnicy orszaku bawili się 

wspaniale!!! Po zakończonej imprezie wybrano najlepiej 

przebrane i przygotowane szkoły. Uczniowie naszej Gminy – 

z ZS w Marchwaczu i ZS w Szczytnikach - zostali zaproszeni 

22 grudnia do siedziby ODN i tam otrzymali nagrody, które 

zostały wręczone przez organizatorów orszaku.  

(Agnieszka Pogorzelec) 

 

ŚWIĄTECZNY KONCERT 
W IWANOWICACH 

18 grudnia w Zespole Szkół dzięki zaangażowaniu uczniów 

i nauczycieli oraz pracowników szkoły odbył się kolejny 

świąteczno - noworoczny koncert kolęd i pastorałek. Koncert 

ten ma już długą tradycję. Jest to wydarzenie,  na które 

czekamy, ponieważ klimat Świąt Bożego Narodzenia jest 

wyjątkowy. W koncercie wzięli udział: dzieci z przedszkoli 

w Sobiesękach i Iwanowicach, chór szkolny naszego zespołu 

szkół, chór parafialny, młodzieżowy zespół instrumentalno - 

wokalny, Kapela „Złote Kłosy" oraz orkiestra OSP 

w Iwanowicach. Bardzo nam miło, że na koncert przybywa 

dużo rodziców, dziadków i babć oraz wielu ludzi, którzy 

chętnie przeżywają z nami te piękne chwile. 

Dziękujemy  władzom gminy Szczytniki: Panu Wójtowi 

Markowi Albrechtowi i jego zastępcy Panu Dariuszowi 

Wawrzyniakowi oraz radnym gminnym, Ks. Kanonikowi 

Pawłowi Jabłońskiemu, nauczycielom emerytowanym oraz 

innym przybyłym Gościom za obecność i życzliwość. Panu 

Wójtowi za życzenia skierowane do wszystkich. Tegoroczny 

koncert obfitował w nowości: wystawę szopek 

bożonarodzeniowych o raz prezentacje multimedialne podczas 

koncertu.  Warto zauważyć niesamowite mnóstwo pracy 

włożone przez dzieci i rodziców w przygotowanie tych można 

powiedzieć arcydzieł. Cieszymy się, że konkurs szopek 

ogłoszony dla przedszkolaków i klas I-III cieszył się w tym 

roku takim powodzeniem. (Justyna Kmieć) 

 

POWIATOWY KONKURS PIOSENKI 
ŚWIĄTECZNEJ 

10 grudnia 2015 r.  w I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Asnyka w Kaliszu odbył się Konkurs Piosenki 
Świątecznej w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim. 
Konkurs wokalny zorganizowany przez nauczycieli języków 
obcych. Jury oceniało  zdolności muzyczno-wokalne, 
poprawność językową, wymowę, interpretację 
prezentowanych utworów oraz ogólny wyraz artystyczny 
uczestników. Naszą gminę reprezentowały trzy uczennice: 
Marcelina Olejnik ZS w Marchwaczu, oraz Anna Czarnecka 
i Julia Michalak ZS w Szczytnikach. Marcelina i Ania zdobyły 
równorzędne I miejsce, a Julia wyróżnienie. Uczennice 
otrzymały talony do sklepów EMPIK. Wszystkim wokalistkom 
serdecznie gratulujemy! (Agnieszka Pogorzelec) 
 

GMINNY KONKURS JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO 

Dnia 15 grudnia 2015 r.  w Zespole Szkół w Marchwaczu 

odbył się XI Gminny Konkurs Języka Angielskiego. Konkurs 

został przeprowadzony z podziałem na trzy kategorie wiekowe: 

klasy 1-3 szkoły podstawowej,  klasy 4-6 szkoły podstawowej, 

klasy gimnazjalne. W konkursie wzięło udział łącznie 

29 uczniów. Podczas rozwiązywania testów konkursowych nad 

uczniami sprawowali opiekę oraz zasiadali w komisji 

nauczyciele języka angielskiego Gminy Szczytniki p. Aneta 

Rychlik, p. Marlena Bloch, p. Bartosz Olender, p. Marlena 

Krzesińska p. Izabela Ciesielska, p. dyr. Honorata Szymańska 

oraz p. Anna Matuszak. 

 

  
 

W czasie sprawdzania testów konkursowych uczniowie 

zostali zaproszeni do obejrzenia przedstawienia w języku 

angielskim "Rudolph the red-nosed reindeer" 

przygotowanego przez uczniów klas 5 i 6 szkoły 

podstawowej w Marchwaczu. 
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LAUREACI – GIMNAZJUM I miejsce - Piotr Józefiak z ZS 

w Iwanowicach i Klaudia Suchecka z ZS w Szczytnikach;  

II miejsce - Nikola Błaszczyk z ZS w Marchwaczu 

i  Agnieszka Łańduch z ZS w Marchwaczu;  III miejsce - 

Marcelina Olejnik z ZS w Marchwaczu; KLASY 4-6 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I miejsce - Michał Trzęsowski 

z ZS w Iwanowicach; II miejsce - Adam Paczkowski z ZS 

w Stawie; III miejsce - Bartłomiej Józefiak z ZS 

w Iwanowicach; KLASY 4-6 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

I miejsce - Aleksandra Łańduch z ZS w Marchwaczu; 

II miejsce - Wiktor Raczkowski z ZS w Iwanowicach; 

III miejsce - Jakub Jakubowski z ZS w Iwanowicach.  
Laureatom i opiekunom składamy serdeczne gratulacje! 

(opracowała Anna Matuszak) 

 

KONKURSY  E-KARTKA I KARTKA 
BOŻONARODZENIOWA 

Po raz kolejny uczniowie naszej gminy odnieśli sukcesy w obu 
konkursach. W konkursie „E -Kartka  Bożonarodzeniowa” 
w kategorii gimnazjum  - I miejsce uzyskała Julia Michalak  
uczennica klasy II Zespołu Szkół w Szczytnikach, II  miejsce 
Adrian Młynek uczeń klasy III  Zespołu Szkół w Iwanowicach, 
III miejsce Daria Szuleta uczennica klasy I Zespołu Szkół 
w Iwanowicach. W konkursie „Kartka Bożonarodzeniowa” 
wyróżnienie w kategorii szkoła podstawowa klasy I-III otrzymał 
Jakub Rodziak klasa II - Zespół Szkół w Marchwaczu, 
w kategorii gimnazjum II miejsce - Julia Michalak klasa II - 
Zespół Szkół w Szczytnikach, wyróżnienia: Aleksandra Gibus 
klasa I - Zespół  Szkół w Iwanowicach i Agnieszka Łańduch 
klasa III - Zespół Szkół w Marchwaczu. Nagrody i dyplomy 
laureatom konkursów wręczono  5 grudnia 2015 roku podczas 
XIII Świątecznego Spotkania z Tradycją w Dzierzbinie Kolonii. 
W Konkursie E-Kartka Bożonarodzeniowa pod patronatem 
Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Wójta Gminy Szczytniki, 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu uczniowie szkół 
podstawowych wykonali kartki w programie MsPaint, 
uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych - kartki 
w programie PowerPoint. Dziękuję uczestnikom za udział 
w konkursie,  opiekunom za wybór najlepszych prac i wysłanie 
ich  na konkurs. Gratuluję sukcesu laureatom i wyróżnionym! 
Nagrodzone e-kartki i kartki można zobaczyć na stronie 
internetowej www.odn.kalisz.pl w zakładce konkursy oraz na 
stronie http://szczytniki.ug.gov.pl.  (Elżbieta Marchwacka) 
 

FESTIWAL POLSKICH KOLĘD I PASTORAŁEK 
W RAJSKU 

W pierwszą niedzielę Nowego Roku z inicjatywy Parafialnego 

Oddziału Akcji Katolickiej odbył się już IX Festiwal Polskich 

Kolęd i Pastorałek. Ponad 50 uczestników tegorocznego 

festiwalu zaskoczyło swoją liczbą nawet organizatorów. 

Zespoły szkół na terenie parafii z Marchwacza, Radliczyc 

i Rajska zaprezentowały swoich uczniów i przygotowane przez 

nich  kolędy i pastorałki. Szczególne słowa podziękowania 

należą się opiekunom artystycznym: paniom Annie 

Matuszczak, Agnieszce Pogorzelec, Agacie Wegner i panu 

Rafałowi Paczkowskiemu. Zgromadzeni licznie w kościele 

słuchacze mogli oklaskiwać zarówno najmłodszych 

wykonawców z klas przedszkolnych, jak też młodzież 

z ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów. Bardzo 

licznie reprezentowana była w tym roku szkoła z Radliczyc 

z dwoma zespołami śpiewającymi kolędy, ale widzom 

podobały się również występy  zespołu z koła muzycznego 

klas I – III szkoły w Rajsku. Wszyscy mogli też usłyszeć 

indywidualne występy Nadii Barczewskkiej, Olgi Grzelaczyk, 

Natalii Drewniak i Marceliny Olejnik ze szkoły w Marchwaczu 

i Ani Dziedzic ze szkoły w Rajsku. Szczególnie trzy ostatnie 

osoby wykazały się już talentem podejmując się wykonania 

trudnych utworów.  Duże wrażenie na widzach zrobiły popisy 

muzyczne dwóch młodych instrumentalistów Adama 

Wójtowicza i Mateusza Hermana, którzy zaprezentowali trzy 

kolędy grając zamiennie na saksofonie, klarnecie 

i instrumentach klawiszowych. Głównym gościem Festiwalu 

była w tym roku Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Rajsku 

prowadzona przez Wojciecha Woźnego i pod 

kapelmistrzowską ręką Adriana Wałowskiego. Orkiestra w 30-

osobowym składzie zaprezentowała wiele pięknych aranżacji 

kolęd i znanych światowych utworów świątecznych. 

Wokalistką orkiestry przy instrumentalnej prezentacji 

niektórych kolęd była p. Dominika Pawlak-Białek. Wszyscy 

wykonawcy otrzymali słodkie nagrody, a z rąk ks. proboszcza 

Piotra Bałoniaka dyplomy uczestnictwa. Festiwal zakończyło 

wspólne odśpiewanie kolędy „Do szopy hej pasterze…”. 

(Robert Lis) 
 

GMINNY KONKURS KOLĘD 
I PASTORAŁEK DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

Dnia 7 stycznia 2016 roku w oddziale przedszkolnym Zespołu 

Szkół w Marchwaczu odbył się jak co roku - Gminny Konkurs 

Kolęd i Pastorałek dla Przedszkolaków. Dzieci z placówek 

wychowania przedszkolnego z terenu gminy Szczytniki 

zaprezentowały się wspaniale  śpiewając piękne kolędy i mniej 

znane pastorałki. Nie obyło się bez tremy, ale i tak śpiew kolęd 

w wykonaniu najmłodszych okazał się dla wszystkich 

słuchających wielkim przeżyciem i wzruszeniem. Jury 

w składzie: Agnieszka Pogorzelec- nauczyciel muzyki, 

Katarzyna Lewandowska- nauczyciel religii oraz ks. Paweł 

Nasiadek miało trudne zadanie do wykonania- wyłonienie 

spośród występujących tych najlepszych. Wyłoniono trzech 

laureatów   i trzy wyróżnienia.  

http://www.odn.kalisz.pl/
http://szczytniki.ug.gov.pl/
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Oto laureaci: Gabrysia Frątczak oraz Aleksandra 

Pośpieszyńska z przedszkola z Iwanowic (opiekun Joanna 

Łaska), Nadia Barczewska z oddziału przedszkolnego 

w Marchwaczu (opiekun Agnieszka Szczęsna). Wyróżnienia 

otrzymały: Kacper Wietrzyk z oddziału przedszkolnego 

w Radliczycach (opiekun Emilia Strzelec), duet Konrad Mania 

i Oliwier Siciarek z oddziału przedszkolnego w Sobiesękach 

(opiekun Ewa Martużalska) oraz Daria Nijak z przedszkola 

w Szczytnikach (opiekun Paulina Błasiak).  Wszystkie dzieci 

otrzymały dyplomy oraz nagrody. Wszyscy uczestnicy wraz 

z opiekunami i rodzicami zostali podjęci słodkim 

poczęstunkiem, za który  serdecznie dziękujemy Radzie 

Rodziców Zespołu Szkół w Marchwaczu. Zapraszamy już  dziś 

na następny konkurs. (Agnieszka Szczęsna) 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 

„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI” 
Z inicjatywy Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego 

Anny Fotygi został zorganizowany na przełomie stycznia 

i lutego  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dotyczący 

żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK mjr Zygmunta 

Szendzielarza „Łupaszki” pod hasłem „Żołnierze 

Wyklęci - Pomorscy Konspiratorzy PPOR. FELIKS 

SELMANOWICZ PS. ZAGOŃCZYK, PPOR. 

ZDZISŁAW BADOCHA PS. ŻELAZNY". Uczennica 

klasy II ZS Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu  Marcelina Olejnik  znalazła się 

w zaszczytnym gronie laureatów, zajmując III miejsce  

w tym konkursie w kategorii szkół gimnazjalnych.  

Otrzymała nagrodę książkową oraz  zaproszenie na 

wyjazd do Brukseli do Parlamentu Europejskiego. 

Serdecznie gratulujemy i bardzo cieszymy się z sukcesu 

naszej  uczennicy. (Agnieszka Szczęsna) 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 

 

 

 

PODZIĘKOWANIE 

Bardzo serdecznie dziękujemy  Wszystkim, którzy 
pomogli nam w zorganizowaniu tegorocznego balu 
karnawałowego, a także przemiłym Uczestnikom 
za życzliwość i wsparcie dla naszej szkoły. 
Uzyskany dochód został przeznaczony na 
dofinansowanie zakupu mebli do klasy polonistycznej. 

BARDZO DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY ZA ROK! 
Dyrektor, Rada Rodziców i społeczność 

Zespołu Szkół w Marchwaczu 

 

Sprzedam działkę o powierzchni 0,5 ha 

zabudowaną w Szczytnikach. Tel. 511868261 

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! 

 

mailto:biuro.walis@wp.pl
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Nowy warsztat samochodowy: 

 Naprawy bieżące      

 Serwis klimatyzacji (napełnianie, ozonowanie) 

 Serwis opon (wymiana, wulkanizacja, sprzedaż opon) 

 Wymiana oleju, filtrów i płynów 

 Diagnostyka komputerowa 

 Kosmetyka samochodowa 

Ponadto : 

 Limuzyna do ślubu: czarny PEUGEOT 508 – 

atrakcyjny wizualnie, komfortowy, bogato 

wyposażony 

Kontakt: 

Krzysztof Wietrzyk 

Pieńki 18   (k/ Radliczyc)                                            

tel.: 604 383 466 

62-865 Szczytniki                                                                   
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Auto – Handel -  Transport: 

 Bezpośredni import i sprzedaż samochodów z Belgii, 

Holandii, Niemiec   i Danii 

 Przygotowanie aut do rejestracji 

 Usługi transportowe 

 Pomoc drogowa 

Kontakt: 

Krzysztof Wietrzyk  tel.: 604 383 466 

Pieńki 18     (k/ Radliczyc)62-865 Szczytniki    

                                      

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE 

W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI 

CIEKŁYCH NA  TERENIE GMINY SZCZYTNIKI 

1. Dec Mirosław Usługi Asenizacyjne, Tymianek 21, 

62-840 Koźminek Tel. kom.  501 188 877,  

Tel. (062) 763-78-78; 

2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka  

Akcyjna w Kaliszu, ul. Bażancia 1a,  

62-800 Kalisz, Tel.  (062) 767 99 24; 

3. Firma Usługowo-Handlowa  „JARTEX”  Szczepan 

Jarantowski, ul. Zakopiańska 12, 

62-800 Kalisz; tel. (062) 762 37 01, tel. kom. 

602 382 338; 

4.  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Błaszkach, Plac Niepodległości  13B, 

98-235 Błaszki, tel. (043)829-22-41.   /UG/ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Barmańska Obsługa Imprez 
Koszal-bary 

-Zapewniamy cały niezbędny sprzęt barmański 
-Mobilne bary, szkło, zamrażarki, lodówki itd. 
-Przygotowanie i obsługa słodkich stołów 
-Obsługa Fontann Czekoladowych 
-Działamy w naszym regionie od 2012 r. 
Kontakt: 
Szymon Koszal  
Facebook: Koszal-BARY 
518-768-552 
 

 

REDAKCJA 

Opracowanie i redagowanie „Wiadomości Szczytnickich”- 

Wioletta Przybylska, Honorata Szymańska i  Krzysztof Pietrzykowski./ 

Skład graficzny gazety- Wioletta Przybylska. 
Informator ten powstaje dzięki dużemu zaangażowaniu 

Dyrektorów i Nauczycieli Zespołów Szkół oraz Pracowników Urzędu 

Gminy Szczytniki, za co serdecznie im dziękujemy. Przekazujemy także 
wyrazy podziękowania dla Wszystkich, którzy nadesłali teksty do bieżącego 

wydania gazetki gminnej.  

Wszelkie uwagi 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. 
  

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

 

Fontanny czekoladowe - obsługa oraz przygotowywanie 
słodkich stołów! 
-komunie -wesela - osiemnastki 
Zapewniamy: Fontanny, czekoladę, przygotowanie sałatek 
owocowych, dekoracje owoców oraz obsługę z całym 
potrzebnym sprzętem przez całą noc. 
Zapraszamy na naszego facebooka : Koszal-bary 
Kom:518-768-552 Iwanowice 

 

mailto:gminna@gmail.com

