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 BUDŻET GMINY 

SZCZYTNIKI NA ROK 2017 

UCHWALONY 

Na sesji w dniu 23 stycznia 2017 r. 

Rada Gminy Szczytniki przyjęła budżet 

Gminy na rok 2017.  Ponad 15% ogółu 

wydatków zaplanowano przeznaczyć  

na gminne inwestycje.              

Czytaj s. 9  

REMONT ŚWIETLICY 

WIEJSKIEJ W MROCZKACH 

WIELKICH 

Uchwałą nr 2/2016 zebrania wiejskiego 

z dnia 23 lutego 2016 r. mieszkańcy 

wsi Mroczki Wielkie wyrazili wolę 

przystąpienia sołectwa Mroczki 

Wielkie do   VI edycji  konkursu 

,,Pięknieje Wielkopolska Wieś” 

finansowanego ze środków budżetu 

województwa wielkopolskiego. 

 Czytaj s. 12 

NOWY SAMOCHÓD 

POŻARNICZY DLA OSP 

SZCZYTNIKI 

W dniu 2 marca 2017 r.  w godzinach 

popołudniowych do OSP Szczytniki 

dostarczono nowy średni samochód 

ratowniczo-gaśniczy.    
 Czytaj s. 13 

KONKURS „KOCHAM  MOJĄ  

OJCZYZNĘ  –  KARTKA DLA 

BOHATERA NA KRESACH”  

W dniu 21 grudnia 2016 r.  odbyło się 

podsumowanie konkursu plastycznego 

„Kocham moją Ojczyznę – Kartka dla 

Bohatera na Kresach”, 

zorganizowanego przez Stowarzyszenie 

Kaliscy Patrioci.  
 Czytaj s. 25 

 

SUKCESY SPORTOWE 

GIMNAZJALISTÓW  

Z IWANOWIC 

W styczniu i lutym bieżącego roku 

gimnazjaliści z Iwanowic kilkakrotnie 

stawali na podium mistrzostw powiatu 

kaliskiego w zespołowych grach 

sportowych.                    Czytaj s. 22 
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ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim  
Mieszkańcom, Pracownikom i Przyjaciołom gminy Szczytniki 

wielu spokojnych i radosnych chwil; smacznych potraw i tradycyjnego  
śniadania w gronie rodzinnym; zadumy nad cudem Wielkiej Nocy; 

nadziei, iż każdy ludzki ból jesteśmy w stanie przetrwać  
dzięki otaczającej nas przyjaźni i życzliwości; 

a także wiary, iż każdy, nawet najdrobniejszy gest i pomoc,  
którą dzielimy się z innymi, przynosi radość i szczęście. 

 
Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht z Zastępcą Dariuszem Wawrzyniakiem, 

Przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Augustyniakiem i Radnymi 
Gminy Szczytniki 

 

 

OBCHODY 14. ROCZNICY PROTESTÓW ROLNICZYCH  

W dniu 19 lutego 2017 r.  odbyły się kolejne obchody Rocznicy Protestów Rolniczych. Rolnicy 

otrzymali z tej okazji list od Ministra Rolnictwa i Wicewojewody Wielkopolskiego. Czternaście 

lat temu w całym kraju rolnicy blokowali drogi na znak protestu przeciw nieopłacalności 

produkcji rolnej, wykupowaniu polskiej ziemi przez obcy kapitał oraz przeciw ówczesnej 

nieudolnej polityce państwa prowadzącej do ubożenia polskiej wsi i konieczności szukania 

przez rolników innych źródeł zarobkowania.                                                               Czytaj s. 16                                                                        

PRZEBUDOWA DROGI IWANOWICE - CHOJNO 

W dniu 20 stycznia 2017 r. w Gminie Szczytniki dokonano uroczystego otwarcia drogi 

prowadzącej z Iwanowic do Chojna o długości ponad 3 km.                                      Czytaj s. 11                               

http://www.szczytniki.ug.gov.pl/
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KALENDARIUM WÓJTA  

1. W dniu 20.12.2016 r. odbyło się spotkanie z sołtysami, na którym Wójt  przekazał sprawozdanie ze zrealizowanych zadań 

w 2016 i planowanych na 2017, w szczególności poinformował iż:  

 

a) W 2016 r.  przebudowano nawierzchnie dróg gminnych:  w mc. Krowica o dł. 0,670 km, Kościany o dł. 0,400 km, 

Kościany o dł. 0,170 km, Mroczki Wielkie o dł. 0,460 km, Chojno o dł. 0,710 km, Iwanowice – Borek etap I, II i III 

o dł. 2,280 km, Marchwacz o dł. 0,370 km; cieszymy się z każdego nowego odcinka drogi i mam nadzieję, że drogi te będą 

długo służyć naszym mieszkańcom; 

 

b) zakończono przebudowę drogi Chojno – Iwanowice o dł. prawie 3,3 km,  prace wykonała firma Sidróg z Błaszek,  

 

c) w roku 2017 zgodnie z czteroletnim planem przebudowy dróg na lata 2015-2018 zaplanowane są następujące drogi gminne 

do przebudowy:  

1 Staw - ul. Polna FOGR  KAMIEŃ  2300 

2 Szczytniki – centrum   ASFALT  1500 

3 Strużka cd.  ASFALT  450 

4 Popów - centrum (na destrukcie)  NAKŁADKA  550 

5 Murowaniec do sołtysa   KAMIEŃ  650 

6 Radliczyce na Oszczeklin  ASFALT   530 

7 Tymieniec Kąty  KAMIEŃ  800 

8 Główczyn – Iwanowice  (dofinansowanie PROW)  ASFALT  4906 

9 Kobylarka – Szczytniki  (dofinansowanie – PROW)   ASFALT  1000 

  Razem                      12 686   m 

 

2. W dniu 20.02.2017 r. rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę drogi Główczyn – Iwanowice,  najkorzystniejszą ofertę 

złożył Zakład Budowlany Henryk Mocny  za cenę  848 490,92 zł, dł. okresu gwarancji: 60 miesięcy. Termin wykonania: 

22.05.2017 r. W postępowaniu złożono dwie oferty: Zakład Budowlany Henryk Mocny Błaszki oraz Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Drogowego SA Kalisz.  

 

3. W dniu 21.02.2017 r. rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę drogi Kobylarka – Szczytniki, jedyną ofertę złożył: 

Zakład Budowlany Henryk Mocny  za kwotę 498.638 zł. Termin wykonania do końca maja 2017 r.  

 

4. W dniu 23.02.2017 r. zostały otwarte oferty na drogę w Popowie, droga powinna zostać wykonana do końca czerwca 

2017 r. Oferta najkorzystniejsza została przedłożona przez firmę „Rol-Dróg” Rafał Świątek za kwotę 180.794,63zł.   

     

5. Podpisałem umowę na budowę oświetlenia wzdłuż drogi Szczytniki – Kobylarka za kwotę 24.800,00 zł z firmą Dozór 

i Usługi Elektryczne Andrzej Kowalczyk Maciszewice 42.  Termin wykonania robót -  20.04.2017 r.  

 

6. Uzupełniono wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych projektu na budowę sieci kanalizacyjnej w mc. Marcjanów, 

budowę sieci wodociągowej Daniel – Guzdek oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Szczytnikach i Mroczkach 

Wielkich. W rankingu złożonych wniosków zajmujemy wysoką - 25 pozycję.  

 

7. Powiat Kaliski wyłonił w ramach rozstrzygniętego przetargu wykonawcę drogi powiatowej Marchwacz – Staw, 

Cieszyków – Szczytniki, otwarcie ofert nastąpiło 07.02.2017 r., najkorzystniejszą ofertę złożyło PBD z Kalisza 

za łączną  kwotę 5.688.113,03 zł, oczekujemy na ustalenie wysokości dofinansowania, aby wyodrębnić i przekazać 

kwotę dotacji dla starostwa.  

 

8. Pragnę także poinformować, iż Powiat Kaliski otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na drogę Zajączki Bankowe- Iwanowice oraz w stronę Sobiesęk Trzecich, w ramach partnerstwa Gmina Szczytniki  

wykona w 2018 r. drogę na Daniel w kamieniu. Chciałbym przypomnieć, iż Gmina Szczytniki od dawna zabiegała 
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o udrożnienie tego traktu i przejęła ją w użyczenie w 2012 r., aby wykorzystać dofinansowanie w ramach FOGR w kwocie 

500 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego. Gmina do zadania dołożyła z własnego budżetu 100 tys. zł, Powiat Kaliski dołożył 

taką samą kwotę - czyli 100 tys. zł, pomimo, iż wstępnie uzgodniona była kwota 400 tys. zł. Całość zadania, czyli 

przygotowanie dokumentacji, zorganizowanie przetargu, wyłonienie wykonawcy i realizacja spoczywała na Gminie, 

wykonano wtedy na całości nawierzchnię z kamienia i na długości 1,1 km asfalt,  ostatecznie droga jest drogą powiatową 

i została ponownie przejęta przez powiat. Mam nadzieję, że jej remont ostatecznie zamknięty zostanie najpóźniej w 2018 r. 

Gmina dotychczas nie zawarła umowy finansowego wsparcia powiatu do przebudowy tej drogi z kilku powodów:  

 

1) powiat zdeklarował już wcześniej, w 2012 r.,  400 tys. zł – dotychczas wyłożył 100 tys. zł,  

 

2)  w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie jest wyższe i wynosi  63,63% kosztów kwalifikowalnych;  

- koszt całej drogi to kwota 4.155 tys. zł     / – dofinansowanie  PROW -  2. 644 tys. zł /  – ze strony powiatu  - 1. 511 tys. zł;   

dla porównania w Programie Przebudowy Dróg Lokalnych dofinansowanie wynosi 50% 

 - koszt całej drogi to kwota 4.155 tys. zł   / - dofinansowanie PPDL -  2.075 tys. zł / - ze strony powiatu -  2.075 tys. zł;  

 na samej zmianie programu powiat zyskał więc 464 tys. zł;   

 

3) Gmina ma bardzo dużo zaplanowanych inwestycji drogowych i innych zadań inwestycyjnych na rok 2017 i 2018.   

 

9. Ogłoszony został przez Urząd Marszałkowski nabór wniosków z programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”; w tym 

roku Gmina złożyła trzy projekty na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Kuczewoli (wyrównanie terenu, 

chodnik, chata grillowa), Joance (wymiana okien, drzwi, podłóg) i Radliczycach (utwardzenie placu przed świetlicą).  

 

10. W dniu 6 lutego 2017 r. uczestniczyłem w uroczystym podpisaniu umowy na dostawę sześciu średnich samochodów 

ratowniczo-gaśniczych z firmą MOTO-TRUCK Leszek Chmiel w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego 

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

Konińskiego”.  Projekt w kwocie 5.313.600,00 zł brutto realizowany był w partnerstwie sześciu gmin, w tym Gmina 

Szczytniki; współfinansowany ze środków unijnych z WRPO na lata 2014 – 2020 w  70,64%, czyli 3 814 020 zł. Całość 

zadania obejmuje  dostawę 6  średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, wodno-pianowych wyposażonych między 

innymi w:  napęd 4×4, zbiornik wody o pojemności 4500 cm3, działko DWP, radiostację przewoźną i radiotelefony 

nasobne z ładowarkami, kabinę 6 - osobową, wyciągarkę, silnik wysokoprężny spełniający wymogi Euro 6. Sprzęt był 

skierowany dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – w naszej gminie  OSP 

w Szczytnikach.  Odbiór samochodu nastąpił w czwartek 02.03.2017 r.   

 

11. W 2016 r. został ogłoszony program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” ze środków finansowych Instytutu 

Książki, pochodzących z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Został on stworzony z myślą 

o rozwoju bibliotek publicznych po to, aby biblioteki przekształcały się w centra integrujące lokalne społeczności 

i odpowiadały na oczekiwania różnych grup wiekowych. W ramach programu w grudniu 2016 r. Gminna Biblioteka 

Publiczna w Szczytnikach otrzymała w ramach programu dofinansowanie w kwocie 17.714,00 zł, natomiast całkowity 

koszt zadania wyniósł 20.840 zł. W ramach programu biblioteka wzbogaciła się o cztery zestawy komputerowe; komputery 

stacjonarne, urządzenia wielofunkcyjne i laptopa. Gratuluję Pani Dyrektor pozyskania środków na rozwój bibliotek.   

 

12. W dniu 19 lutego 2017 r. uczestniczyłem w obchodach 14. Rocznicy Protestów Rolniczych w Cieni Drugiej i Marchwaczu.  

Wraz z Przewodniczącym Rady Gminy i Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Budżetu złożyliśmy kwiaty pod 

obeliskiem w Marchwaczu i Cieni Drugiej.  Obchody uświetniła Msza św. w Rajsku, na której został odczytany list 

Ministra Rolnictwa; w obchodach uczestniczyli Radni z naszej Gminy, rolnicy, parlamentarzyści, Burmistrz Miasta 

i Gminy Opatówek.   

 

13. Lokalna Grupa Działania „Długosz Królewski” ogłosiła nabór wniosków na operacje z zakresu: Budowa lub przebudowa 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Złożyliśmy wniosek 

na Modernizację świetlicy wiejskiej w Iwanowicach, polegającej na wymianie konstrukcji i pokrycia dachu;  wniosek 

uzyskał pozytywną opinię komisji – kwota dofinansowania to 146 tys. zł, planowana całkowita kwota inwestycji - 

230 tys. zł.  
 

14. Ze wstępnej analizy roku budżetowego 2016 wynika,  że niestety do wywozu i utylizacji śmieci dołożyliśmy ponad 130 

tys. zł.  Sprawa została przedstawiona na Komisji Rolnictwa i Budżetu; przyczyn tego stanu jest kilka,  jedną 

z ważniejszych jest fakt braku segregacji śmieci przez mieszkańców, pomimo deklaracji o segregacji. Obecnie poziom 

segregacji wynosi 26%, a docelowo ma wynieść 50%,  firma wywożąca odpady przystąpiła do weryfikacji prawidłowości 
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segregacji, jej brak będzie skutkował zmianą stawki na niesegregowane,  niestety będzie się trzeba także zastanowić nad 

zwiększeniem stawek, ostatnio taką zmianę przeprowadziła Gmina Ceków Kolonia zwiększając opłatę z 6 zł do 7,5 zł 

od osoby na miesiąc. Gmina Szczytniki ze stawką 6 zł  ma obecnie najniższą opłatę za śmieci w powiecie.  

 

15. W styczniu  z inicjatywy mieszkańców, radnych i sołtysów dokonano uroczystego otwarcia przebudowanej drogi  

Chojno – Iwanowice o dł. 3.2 km,  w obecności p. Marleny Maląg - Wicewojewody Wielkopolskiego i Posła na Sejm 

RP p. Tomasza Ławniczaka. Na drogę otrzymaliśmy wsparcie z programu przebudowy dróg  w kwocie ponad 573 

tys. zł.  
 

16. W dniu 21 stycznia 2017 r.  brałem udział w uroczystości upamiętniającej 72. Rocznicę Pomordowania Mieszkańców  

Marchwacza pod koniec II wojny światowej. 

 

17. W okresie między grudniem 2016 r.,  a lutym 2017 r. - GOPS przyznał  i wypłacił:  

 

- zasiłków  stałych  w kwocie   46.463,90 zł dla 44 osób, 

- zasiłków okresowych w kwocie 30.477,19 zł dla  35 rodzin,   

- zasiłków celowych w wysokości  48.850 zł dla 46 rodzin, 

- świadczenia rodzinne w kwocie 532.995,72 zł dla 622 rodzin,  

-świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę  25.400 zł dla 24 osób uprawnionych,  

- świadczenia wychowawcze z programu Rodzina 500+ w łącznej kwocie 1.135.768,0 zł dla 697 osób,  

- dodatek mieszkaniowy  wypłacono dla 11 rodzin w łącznej kwocie   3.062,31 zł, 

- wypłacono stypendium socjalne dla 131 uczniów na łączną kwotę 62.565,64 zł. 

 

18. W miesiącu styczniu z programu FEAD otrzymano 980 l mleka i 1.364 kg  cukru, w lutym 818,40 kg sera 

podpuszczkowego dojrzewającego i 734,40 kg  gulaszu wieprzowego z warzywami. Łącznie z tej pomocy skorzystało 341 

osób.  

 

19.  Wydano także skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -

2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej potrzebującym (FEAD), które będą rozdawane 

w parafii Staw; zbadano sytuację 56 rodzin, wydano skierowania dla 54.  

20. Ponadto wydano  20  kart  KDR  oraz 15 kart na WKR. 

 

21. Do ośrodka wpłynęły kolejne dwie „niebieskie karty” założone ofiarom przemocy w rodzinie, postępowanie w tych 

sprawach toczy się w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.  

 

22. W dniu 23 stycznia 2017 r. Rada Gminy Szczytniki przyjęła do realizacji projekt budżetu na rok 2017. Pragnę podkreślić, 

iż nasza gmina jest proinwestycyjna, co wynika z uzasadnionych potrzeb mieszkańców. Dochody naszej gminy nie są duże, 

jednak pozyskiwanie środków zewnętrznych umożliwia realizację najpilniejszych potrzeb społecznych, np. na sale 

gimnastyczne w Marchwaczu i Radliczycach  otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Sportu  w wysokości 800.000 zł.  

Na rok 2017 zaplanowano inwestycje na  kwotę łączną 5.039.414 zł - najważniejsze to budowa dwóch sal gimnastycznych 

w mc. Marchwacz i Radliczyce, a także przebudowa dróg gminnych, w tym dwóch w ramach programu PROW – 

Główczyn, Niemiecka Wieś, Iwanowice i Kobylarka – Szczytniki oraz dróg: Staw ul. Polna, Szczytniki, Strużka, Popów, 

Radliczyce, Murowaniec, i Tymieniec Kąty oraz zakup samochodu średniego przeciwpożarowego dla OSP 

w Szczytnikach.    

 

 

INFORMACJA O SESJACH RADY GMINY  SZCZYTNIKI  
OD  18 LISTOPADA   2016 R. DO 28 LUTEGO 2017 R. 

W dniu  15 grudnia 2016 roku odbyła się XXVIII 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 
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do budżetu gminy i zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej było:  

 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej 

Strategii Rozwoju Wsi Kuczewola”; 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak  przedstawił 

projekt uchwały w powyższej sprawie. Wobec braku uwag 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVIII / 154 / 2016 

(głosowało 15 radnych); 

 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej 

Strategii Rozwoju Wsi Tymieniec”;  

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak  przedstawił 

projekt uchwały w powyższej sprawie. Wobec braku uwag 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVIII / 155 / 2016 

(głosowało 15 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich 

pobierania; Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak 

przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie. Wobec 

braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVIII / 156 / 2016 

(głosowało 15 radnych); 

- wypracowanie  stanowiska w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod działalność 

handlową przez GS w Szczytnikach w pawilonie 

handlowym  w Iwanowicach; Zastępca Wójta Pan Dariusz 

Wawrzyniak  zapoznał Radę z treścią wniosku GS  

w Szczytnikach o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 

część działki nr ew. 77/5 w Iwanowicach, na której jest 

pobudowany pawilon handlowy na kolejne lata, przedstawił 

projekt Stanowiska Rady. Wobec braku  uwag 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

Stanowiska Rady w powyższej sprawie, w wyniku którego 

Rada jednogłośnie zatwierdziła  Stanowisko (głosowało 15 

radnych); 

- omówienie „Informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych Gminy Szczytniki za rok szkolny 2015 /16”; 

otrzymaną w materiałach na sesję „Informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych Gminy Szczytniki za rok 

szkolny 2015/16” Rada przyjęła do wiadomości, zalecając 

omówienie sprawy na posiedzeniu Komisji Zdrowia, 

Oświaty…. 

 

W dniu 29 grudnia  2016 r. odbyła się XXIX Sesja Rady 

Gminy Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący Rady 

Pan Bogdan Augustyniak. W sesji udział wzięło 14 radnych. 

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. Przedmiotem obrad oprócz wprowadzania zmian 

do budżetu gminy i zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej było: 

 - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szczytniki na lata 2013 – 

2017; Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak  przedstawił 

projekt uchwały w powyższej sprawie. Wobec braku uwag 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie 

podjęła Uchwałę Nr XXIX / 159 / 2016 (głosowało 14 

radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej 

Strategii Rozwoju Wsi Joanka”; Zastępca Wójta Pan 

Dariusz Wawrzyniak  przedstawił projekt uchwały 

w powyższej sprawie. Wobec braku uwag Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 

uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr XXIX / 160 / 2016 (głosowało 14 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej 

Strategii Rozwoju Wsi Szczytniki”; 
Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak  przedstawił 

projekt uchwały w powyższej sprawie. Wobec braku uwag 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIX / 161 / 2016 

(głosowało 14 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 

Powiatowi Kaliskiemu z budżetu Gminy Szczytniki na 

zadanie pn. „Opracowanie Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z powiatu 

Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice”; Zastępca Wójta 

Pan Dariusz Wawrzyniak  przedstawił projekt uchwały 

w powyższej sprawie. Wobec braku uwag Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 

uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr XXIX / 162 / 2016 (głosowało 14 radnych); 

 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 

Powiatowi Kaliskiemu z budżetu Gminy Szczytniki 

z przeznaczeniem na realizacje projektu pn. 

„Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności 

publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – 

opracowanie studium wykonalności projektu”; Zastępca 

Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak  przedstawił projekt 

uchwały w powyższej sprawie. Wobec braku uwag 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIX / 163 / 2016 

(głosowało 14 radnych); 

 - podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2016; Zastępca 

Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak  przedstawił projekt 

uchwały w powyższej sprawie. Wobec braku uwag 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIX / 166 / 2016 
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(głosowało 14 radnych). Na zakończenie sesji odbyło się 

spotkanie świąteczne, zostały przekazane życzenia 

noworoczne oraz podsumowano mijający rok (…) 

. 

W dniu 26 stycznia   2017 r. odbyła się XXX  Sesja Rady 

Gminy Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący Rady 

Pan Bogdan Augustyniak. W sesji udział wzięło 15 radnych. 

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. Przedmiotem obrad było rozpatrzenie 

następujących spraw poprzez: 

 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

Komisji Rady Gminy na 2017 rok; Przewodniczący Rady 

poinformował, że na komisjach zostały opracowane projekty 

planów pracy Komisji, w materiałach na sesję radni otrzymali 

projekt uchwały w powyższej sprawie. Wobec braku uwag 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX / 167 / 2017 

(głosowało 15 radnych); 

 - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat; Zastępca 

Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak  przedstawił projekt uchwały 

w powyższej sprawie. Wobec braku uwag Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 

uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr XXX / 168 / 2017 (głosowało 15 radnych); 

– podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2017 rok; Zastępca Wójta Pan Dariusz 

Wawrzyniak  przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał 

pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku 

którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX / 169 / 

2017 (głosowało 15 radnych); 

 - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017 – 2020; 
Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak  przedstawił 

projekt uchwały w powyższej sprawie. Wobec braku uwag 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX / 170 / 2017 

(głosowało 15 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej; Zastępca Wójta Pan Dariusz 

Wawrzyniak poinformował, że Uchwałą  Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii 

o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy  na lata  

2017/ 2020 skład orzekający wyraził opinię pozytywną, następnie 

przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie. Wobec 

braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt przedmiotowej uchwały,     

w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX 

/ 171 / 2017 (głosowało 15 radnych); 

Punkt 13 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 

2017 rok; Przewodniczący Rady  – stwierdził, że wszyscy radni 

są   w posiadaniu projektu budżetu gminy na 2017 r. ze 

zmianami, sprawa była przedmiotem obrad Komisji Rady, 

omówiono projekt budżetu,  są wypracowane pozytywne  opinie, 

następnie  zapoznał z uchwałą Składu Orzekającego RIO nr SO – 

0952/59/2/Ka/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 

wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy 

Szczytniki na 2016 r. wraz z uzasadnieniem oraz Uchwałą Nr SO 

– 0951/87/D/2Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 

wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 

Gminy Szczytniki, zwrócił się do Wójta o przedstawienie 

projektu uchwały w powyższej sprawie. Z-ca Wójta Pan Dariusz 

Wawrzyniak  omówił projekt zmian do przedłożonego Radzie 

projektu budżetu na 2017 r. Wobec braku  uwag Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, 

w wyniku którego Rada większością głosów  podjęła Uchwałę 

Nr XXX / 172 / 2016 (głosowało 15 radnych, za – 13, 

wstrzymało się – 2); 

 

W dniu 28 lutego 2017 r. odbyła się XXXI  Sesja Rady 

Gminy Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący Rady 

Pan Bogdan Augustyniak. W sesji udział wzięło 15 radnych. 

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. Przedmiotem obrad było rozpatrzenie 

następujących spraw: 

- spotkanie ze Starostą Kaliskim Panem Krzysztofem 

Nosalem; Starosta Kaliski Pan Krzysztof Nosal podziękował 

za zaproszenie go na sesję Rady Gminy Szczytniki. 

Poinformował, że celem spotkania jest omówienie spraw 

związanych  z realizacją inwestycji w roku bieżącym 

i planem inwestycyjnym na najbliższy czas oraz 

wypracowanie opinii i ustaleń w tych sprawach. 

W najbliższym czasie rozpocznie się przebudowa drogi 

powiatowej Opatówek – Michałów – Krowica Zawodnia – 

Cieszyków – Staw – Lipka do granicy powiatu, z odbiciem 

w Cieszykowie do Szczytnik,  jest to zadanie o bardzo 

szerokim zakresie prac. Powiat pracuje nad projektem 

dotyczącym budowy ścieżek rowerowych od m. Iwanowice 

– Szczytniki – Cieszyków, realizacja tego zadania będzie się 

wiązać z wykupem pasa gruntów rolnych, ponieważ 

korzystniejszy i tańszy jest wykup gruntów niż zakrywanie 

rowów przydrożnych i budowanie  na nich ścieżek 

rowerowych, rów zakryty nie daje właściwego efektu 

odwadniania drogi. Zwrócił się do radnych o nawiązanie 

współpracy,  pośredniczenie z mieszkańcami gminy 

w sprawie wykupu gruntów pod ścieżki rowerowe, jeżeli 

dojdzie do wykupu to za godziwą cenę, rozwój komunikacji 

drogowej i taboru transportowego powoduje, że dla celów 

bezpieczeństwa w najbliższej przyszłości będą potrzebne 

szersze drogi; kolejnym planowanym do realizacji zadaniem 
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jest przebudowa drogi powiatowej Zajączki Bankowe – 

Iwanowice – Sobiesęki Drugie; stwierdził, że rozumie 

niepokój Pana Wójta z powodu ograniczonych możliwości 

Gminy w zakresie dofinansowania do tego zadania w 2018 

roku; 

- podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego; Przewodniczący Rady poinformował, że  

w materiałach na sesję radni otrzymali projekt uchwały 

w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych 

uwag i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę 

Nr XXXI / 173 / 2017 (głosowało 14 radnych); 

- podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę 

Nr XLVII/270/2014 Rady Gminy Szczytniki z dnia 12 

września 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych w ramach zespołów szkół prowadzonych 

przez Gminę Szczytniki; Przewodniczący Rady 

poinformował, że  w materiałach na sesję radni otrzymali 

projekt uchwały w powyższej sprawie, zwrócił się 

o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji. Wobec braku 

uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI / 174 / 2017 

(głosowało 14 radnych); 

 

- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2017 

roku; Przewodniczący Rady poinformował, że  

w materiałach na sesję radni otrzymali projekt uchwały 

w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych 

uwag i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę 

Nr XXXI / 175 / 2017 (głosowało 14 radnych). 

(Opracowano na podstawie protokołów z sesji,  projektu 

protokołu z XXVIII - XXXI sesji,  podjętych przez Radę 

Gminy uchwał  oraz  uzasadnień do tych uchwał - Mirosław 

Kowalski) 

 

 

 

SESJA ŚWIĄTECZNA W GMINIE 

SZCZYTNIKI 

W dniu 29 grudnia w Szczytnikach odbyła się doroczna 

sesja świąteczna Rady Gminy Szczytniki będąca okazją 

i do podsumowania mijającego roku jak i wytyczenia 

planów na nadchodzące miesiące roku 2017. 

 
Na uroczystość odbywającą się w Restauracji Polanin 

w Szczytnikach przybyli posłowie na Sejm RP Jan Mosiński 

i Tomasz Ławniczak, Dyrektor Departamentu Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego Marek Beer, reprezentujący także 

wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego.  

Powiat kaliski reprezentowali wicestarosta Jan Kłysz, 

Przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Łuczak oraz 

radni z naszego regionu Benedykt Owczarek i Renata Szulc. 

Wśród gości znaleźli się także Komendant Miejski Policji 

insp. Dariusz Bieniek wraz z zastępcą podinsp. Witoldem 

Goździelewskim i Powiatowy Lekarz Weterynarii Joanna 

Kokot-Ciszewska.  

Oczywiście nie zabrakło radnych i sołtysów gminy, Prezesów 

i Dyrektorów Gminnych Instytucji i Organizacji 

Społecznych, Placówek Oświatowych, Jednostek OSP, 

KGW, Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych 

i pracowników urzędu. 
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Rozpoczynając spotkanie Wójt Gminy Marek Albrecht 

przekazał informację o zrealizowanych i realizowanych 

inwestycjach gminnych kończącego się roku, przekazał 

szczególne podziękowania dla posłów, przedstawicieli 

Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego 

w Poznaniu oraz Starostwa Powiatowego w Kaliszu, za 

dotychczasową współpracę, która zaowocowała znaczną 

pomocą w realizacji zamierzonych inwestycji, 

zaangażowanie w potrzeby naszej gminy i plany na kolejne 

lata.   

Do tych słów przyłączył się także Przewodniczący Rady 

Gminy Bogdan Augustyniak składając wszystkim tradycyjne 

świąteczne i noworoczne życzenia. Po wystąpieniach 

gospodarzy uroczystości  głos zabrali przybyli 

parlamentarzyści, Dyrektor Departamentu Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego i wicestarosta 

kaliski -  podkreślając wagę dobrej współpracy wzajemnych 

relacji  i realizacji  inwestycji oraz wspólnie wytyczanych 

wizji i planów. Rozpoczęcia tradycyjnego aktu dzielenia się 

opłatkiem dokonał ks. Kanonik Marian Niemier 

Probosz  Parafii Rzymsko-Katolickiej w Stawie. 

Część artystyczną tego wyjątkowego, ostatniego w roku 2016 

spotkania wypełnił piękny występ dzieci i młodzieży 

z Zespołu Szkół w Szczytnikach przygotowany przez 

nauczycielkę tej szkoły Agnieszkę Pogorzelec. Mieliśmy 

okazję zarówno usłyszeć zagrane na cymbałkach i gitarach, 

jak i pośpiewać wspólnie z młodzieżą najpiękniejsze polskie 

kolędy. Zobaczyliśmy również pokaz taneczny będący 

doskonałym wstępem do zbliżającej się Nocy Sylwestrowej, 

gdzie z pewnością także pojawi się między innymi słynna 

„belgijka” zatańczona przez młodzież. Całość uroczystości 

zarówno rozpoczęła, jak i zakończyła udanym koncertem 

Orkiestra Dęta OSP w Iwanowicach, tym razem pod dyrekcją 

Jana Cichego. (Mariusz Janiak) 

WYSTĄPIENIE WÓJTA PODCZAS SESJI 

ŚWIĄTECZNEJ  

Szanowni Państwo! Święta Bożego Narodzenia i zbliżający 

się Nowy Rok to oczekiwany czas, aby zatrzymać się chociaż 

na chwilę i odpocząć w gronie rodziny oraz przyjaciół – 

łamiąc się symbolicznym opłatkiem i śpiewając kolędy na 

cześć narodzin Dzieciątka Jezus. Ta piękna polska tradycja 

od wielu lat wpisuje się również w kalendarz imprez 

gminnych. Bardzo dziękuję Państwu za skorzystanie 

z zaproszenia i udział w naszym wigilijnym spotkaniu. 

Przekazuję także swoje podziękowania wszystkim, którzy 

przyczynili się do zorganizowania dzisiejszej uroczystości.  

Nasze spotkanie daje nie tylko sposobność do świętowania, 

ale również do podsumowania kolejnego roku samorządowej 

działalności. Rok 2016 został ogłoszony przez Radę Gminy 

Szczytniki Rokiem Gminnych Obchodów 1050. Rocznicy 

Chrztu Polski i Powstania Państwa Polskiego, i z tej okazji 

zostało podjętych wiele działań z udziałem wszystkich 

Zespołów Szkół, za co dziękuję przede wszystkim 

dyrektorom naszych placówek oświatowych. Poza tym dzięki 

społecznemu zaangażowaniu odbyły się liczne uroczystości 

gminne, okolicznościowe  imprezy rocznicowe, a także 

uroczystości o charakterze patriotycznym; zgodnie 

z nauczaniem Jana Pawła II, iż „Naród, który traci pamięć – 

traci swą tożsamość”.   Mieszkańcy mogli korzystać 

z różnych form pomocy społecznej. Na uwagę zasługuje 

realizacja, wdrożonego w 2016 roku, rządowego programu 

Rodzina 500 Plus - stanowiącego duże wsparcie dla rodzin 

z terenu naszej Gminy, tym bardziej, że według danych 

statystycznych  dochód w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca w Gminie Szczytniki oceniony został jako 

najniższy w całym Powiecie Kaliskim.  

Możemy mieć satysfakcję z tego, że mijający rok to dobrze 

wykorzystany czas, w którym udało się wykonać wiele 

kolejnych inwestycji. Szczegółowe informacje na ten temat 

zostały przekazane, zgodnie z zasadą otwartości życia 

publicznego, na łamach naszej gazetki gminnej „Wiadomości 

Szczytnickie” oraz poprzez gminną stronę internetową. 

Warto jednak podkreślić fakt, że w roku 2016 udało się 

zrealizować inwestycje o łącznej wartości ok. 4 milionów 

złotych, natomiast długość pobudowanych dróg wynosi 9,3 

km. Jedną z największych inwestycji, na którą otrzymaliśmy 

dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu 

Marszałkowskiego i z Ministerstwa Sportu to budowa drogi 
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Chojno-Iwanowice o długości 3,3 km. Koszt zadania  

wyniósł 1.200.000 zł, w tym kwota ok. 600.000 zł to 

dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego, które 

zostało pozyskane po raz pierwszy w historii naszej Gminy. 

Należy również wspomnieć o tym, iż Powiat Kaliski 

w partnerstwie z Gminą Szczytniki złożył wniosek 

do „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej” na budowę drogi Marchwacz - Staw do granicy 

gminy i powiatu z odbiciem w Cieszykowie do Szczytnik 

o łącznym koszcie ok. 5.500.000 zł.  Na tę inwestycję, która 

zostanie wykonana w 2017 roku,  Gmina Szczytniki 

przeznaczy 1.250.000 zł, co stanowi 24% całkowitych 

kosztów,  powiat 1.346.000 zł, co wynosi 26 %  całkowitych 

kosztów, natomiast wojewoda 2.580.000 zł, co stanowi 50%  

ogólnej wartości budowy; za co bardzo serdecznie dziękuję 

przedstawicielowi Urzędu Wojewódzkiego - 

Wicewojewodzie Pani Marlenie Maląg. Pragnę także 

przekazać informację o podpisaniu umowy 

na dofinansowanie projektów z PROW w ramach działania 

„Podstawowe Usługi i Odnowa Wsi na Obszarach 

Wiejskich” z Urzędu Marszałkowskiego: na drogę gminną 

Iwanowice - Niemiecka Wieś - Główczyn w kwocie 767.177 

zł oraz na  drogę Szczytniki - Kobylarka w kwocie 336.155 

zł, za co składam serdeczne podziękowanie 

przedstawicielowi Urzędu Marszałkowskiego -  

Wicemarszałkowi Panu Krzysztofowi Grabowskiemu. Pragnę 

podziękować również Staroście Kaliskiemu Panu 

Krzysztofowi Nosalowi za złożenie wniosku do Urzędu 

Marszałkowskiego z PROW na budowę drogi Zajączki 

Bankowe – Iwanowice - Sobiesęki Drugie, na którą zostało 

przyznane dofinansowanie.  Planowany termin realizacji 

wymienionych inwestycji to czerwiec 2017 rok. Na lata 2017 

– 2018 otrzymaliśmy także dofinansowanie z Ministerstwa 

Sportu w wysokości 2.000.000 zł na budowę sal 

gimnastycznych w Marchwaczu i Radliczycach. Bardzo 

dziękuję za wsparcie w pozyskaniu tak znacznego 

dofinansowania – Posłom na Sejm RP: Pani Joannie 

Lichockiej, Panu Janowi Mosińskiemu, Panu Tomaszowi 

Ławniczakowi, Panu Piotrowi Kalecie oraz Wiceministrowi 

Spraw Zagranicznych Panu Janowi Dziedziczakowi.   

Pragnę podkreślić, że wszystkie te dokonania nie byłyby 

możliwe bez pozyskania środków zewnętrznych oraz 

dobrego współdziałania z podmiotami powiatowymi, 

wojewódzkimi i krajowymi, za co należą się wyrazy naszej 

wdzięczności.  Bardzo dziękuję również wszystkim, którzy 

na terenie gminy podejmują rzetelną współpracę dla dobra 

naszej lokalnej społeczności – w szczególny sposób Radnym 

Gminy Szczytniki, a także organizacjom, instytucjom, 

placówkom oświatowym, księżom, sołtysom, KGW, OSP, 

orkiestrom dętym, kapelom „Złote Kłosy” i „Dysonans”, 

pracownikom Urzędu Gminy, firmom i osobom prywatnym.  

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2017 życzę Państwu, 

wszystkim Mieszkańcom, Pracownikom i Przyjaciołom 

naszej Gminy – dużo zdrowia i ludzkiej życzliwości, 

wzajemnego zrozumienia i daru wybaczania, motywacji do 

pracy i do realizowania nowych wyzwań, a także do 

podejmowania kolejnych działań dla dobra Ojczyzny i naszej 

gminnej wspólnoty. Niech w naszym codziennym życiu 

zawsze zwycięża wiara w to, że razem jesteśmy w stanie 

pokonać pojawiające się problemy, bronić godności każdego 

człowieka i budować lepszy świat! 

Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht 

BUDŻET GMINY SZCZYTNIKI 

NA ROK 2017 UCHWALONY 

Na sesji w dniu 23.01.2017 r. Rada Gminy Szczytniki 

przyjęła budżet Gminy na rok 2017. Planowany dochód to 

kwota 32.817.120 zł; natomiast wydatki 33.262.568 zł. 

 Deficyt wyniesie 445.448 zł i zostanie sfinansowany 

kredytem. Zadłużenie Gminy na koniec 2017 roku powinno 

wynieść 7.840.292 zł, co stanowi 23,89% dochodów 

budżetowych.  

Kwota 5.039.414 zł zostanie przeznaczone na inwestycje 

stanowiące ponad 15% ogółu wydatków. Najważniejsze 

z nich to budowa dwóch sal gimnastycznych w mc. 

Marchwacz i Radliczyce, a także przebudowa dróg gminnych 

w mc. Staw ul. Polna, Szczytniki, Strużka, Popów, 

Radliczyce, Murowaniec  i Tymieniec Kąty oraz przebudowa 

dwóch dróg w ramach programu PROW: Główczyn -

Niemiecka Wieś- Iwanowice i Kobylarka – 

Szczytniki,  w sumie zostanie przebudowanych ponad 12,3 

km dróg gminnych. W inwestycjach została także 

zaplanowana kwota na zakup średniego samochodu 

przeciwpożarowego dla OSP w Szczytnikach. Projekt 

budżetu wraz z wieloletnią prognozą finansową został 

pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową. (Dariusz Wawrzyniak) 
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SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI 

     W dniu 20 grudnia 2016 r. w Urzędzie Gminy 

w Szczytnikach odbyło się spotkanie Wójta Gminy Szczytniki 

Pana Marka Albrechta z sołtysami - przedstawicielami 31 

sołectw  Gminy. W spotkaniu udział wzięło 27 sołtysów. 

Na początku spotkania Wójt podziękował wszystkim za 

całoroczną sumienną pracę, zaangażowanie w działalność 

społeczną oraz życzył wytrwałości w dalszej pracy dla dobra 

mieszkańców i Gminy Szczytniki. Pan Wójt wyróżnił sołtysa 

sołectwa Iwanowice II Pana Stanisława Kałużnego - 

dyplomem uznania  i okazjonalną statuetką za pełnienie 

zaszczytnej, a zarazem  trudnej funkcji sołtysa, nieprzerwanie 

przez 40 lat już od 1976 roku, w imieniu władz 

samorządowych Gminy Szczytniki  podziękował za 

dotychczasową pracę i życzył sił do dalszej pracy dla ludzi 

i  na rzecz Gminy.  

     
Następnie  Pan Wójt  na przedstawił  sprawozdanie ze swojej 

działalności w okresie od poprzedniego spotkania i omówił 

realizację najważniejszych inwestycji gminnych w 2016 

roku, omówił także planowane działania inwestycyjne na rok 

2017.  Na zakończenie spotkania sołtysi w ramach zapytań 

i wolnych wniosków   podzielili się  uwagami odnośnie 

swoich miejscowości oraz takich spraw jak: stan oświetlenia 

drogowego, dróg, wodociągów.  

     W dniu 17 stycznia  2017 r. w Urzędzie Gminy 

w Szczytnikach odbyło się kolejne spotkanie  z sołtysami. 

Na ogólny stan  31 sołtysów w spotkaniu udział wzięło 27 

sołtysów. 

Przedmiotem spotkania było omówienie przez 

przedstawiciela Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu 

sprawy dotyczącej występowania wysoce zjadliwej grypy 

ptaków (HPAI) oraz obowiązku zgłaszania miejsc 

utrzymywania drobiu i innych ptaków. (Mirosław Kowalski) 

 

SPOTKANIE ROLNIKÓW I  MIESZKAŃCÓW 

WSI POWIATU KALISKIEGO 

Z PRZEDSTAWICIELAMI INSTYTUCJI 

ROLNICZYCH 

     W ramach cyklu spotkań z rolnikami i mieszkańcami wsi 

organizowanych pod patronatem Wojewody 

Wielkopolskiego w dniu 26 stycznia 2017 r. odbyło się 

spotkanie dla rolników i mieszkańców wsi powiatu 

kaliskiego w siedzibie OSP Szczytniki. Spotkanie zostało 

zorganizowane w ramach wspólnej inicjatywy instytucji 

rolniczych takich jak: Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych 

i Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Celem 

spotkania było przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej 

aktualne w dzisiejszym rolnictwie.  

     Na początku organizatorzy przywitali wszystkich 

obecnych na spotkaniu. Następnie głos zabrał Wójt Gminy 

Szczytniki – Pan Marek Albrecht, który przywitał 

przedstawicieli instytucji rolniczych organizujących 

to spotkanie oraz wszystkich, którzy w nim uczestniczą. Na 

spotkaniu przez przedstawicieli ARiMR zostały omówione 

tematy dotyczące planowanych do uruchomienia działań 

z PROW 2014-2020 tj.: „Premie na rozpoczęcie działalności 

pozarolniczej”- 100 tys. i „Restrukturyzacja małych 

gospodarstw”- 60 tys. zł.  Następnie Pani Ewa Jackiewicz – 

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu 

przybliżyła uczestnikom spotkania temat dotyczący 

Rolniczego Handlu Detalicznego – handlu produktami 

pochodzenia zwierzęcego, żywności pochodzenia 

niezwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie 

środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty 

pochodzenia zwierzęcego. Pani Joanna Kokot-Ciszewska – 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu omówiła kolejny 

temat, dotyczący aktualnej sytuacji afrykańskiego pomoru 
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świń i wysoce zjadliwej grypy ptaków. Informacje dotyczyły 

tego, gdzie wystąpiły ostatnie ogniska, jakie są konsekwencje 

wystąpienia tych chorób oraz jak ważne w obecnej sytuacji 

jest sumienne stosowania zasad bioasekuracji na terenach      

gospodarstw rolnych. 

     
W trakcie spotkania przedstawiciel Wielkopolskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Poznaniu scharakteryzował 

strukturę gospodarstw na terenie województwa 

wielkopolskiego i poinformował o zmianach w służbach 

doradczych dotyczących zakresu działań i struktury 

organizacyjnej. Następnie reprezentant Oddziału Terenowego 

Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu, omówił zagadnienia 

dotyczące mechanizmu dopłat do materiału siewnego i grup 

producentów rolnych. 

Kolejną osobą, która zabrała głos był Pan Ryszard 

Tacholewicz z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

który poinformował uczestników spotkania o zmianach 

w obszarze świadczenia ubezpieczenia społecznego rolników 

oraz o działalności prewencyjnej i rehabilitacyjnej KRUS. 

Pan Przemysław Majchrzak reprezentujący Agencje 

Nieruchomości Rolnych podczas spotkania omówił 

zagadnienia dotyczące kryteriów ocen przetargów pisemnych 

z ANR. W trakcie spotkania uczestnicy zadawali pytania, na 

które uzyskiwali odpowiedzi. (Aneta Nowak) 

 

PRZEBUDOWA DROGI IWANOWICE - CHOJNO 

W dniu 20 stycznia 2017 roku w Gminie Szczytniki 

dokonano uroczystego otwarcia drogi prowadzącej 

z Iwanowic do Chojna o długości ponad 3 km. Przebudowa 

odcinka polegała na jego poszerzeniu oraz położeniu nowej 

nawierzchni asfaltowej. Gmina pozyskała na tę inwestycję 

dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w ramach 

Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali ze strony 

władz lokalnych Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek 

Albrecht, Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan 

Bogdan Augustyniak oraz miejscowi Radni - Pan Wiesław 

Wróbel i Pan Piotr Zimny. W uroczystości uczestniczyli 

między innymi Pani Marlena Maląg - Wicewojewoda 

Województwa Wielkopolskiego oraz Poseł na Sejm RP Pan 

Tomasz Ławniczak. Udział przedstawicieli terenowej 

administracji państwowej wynikał z faktu pozyskania przez 

gminę Szczytniki dofinansowania  do inwestycji po raz 

pierwszy ze środków wojewódzkich. Po poświęceniu drogi 

przez Księdza Kanonika Pawła Jabłońskiego, proboszcza 

parafii Iwanowice, głos zabrał między innymi Wójt Gminy 

Szczytniki Pan Marek Albrecht, który podziękował na ręce 

Pani Wicewojewody za przyznanie dofinansowania do 

inwestycji oraz wyraził nadzieję na komfortowe i bezpieczne 

korzystanie z drogi przez okolicznych mieszkańców.  

 
Pani Wicewojewoda zaakcentowała z kolei, że przebudowana 

droga łączy drogę krajową 12 z drogą powiatową łączącą 

Iwanowice za Szczytnikami, co z pewnością przyczyni się do 

poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Podkreśliła 

również starania, jakie podjął Wójt Gminy Szczytniki Pan 

Marek Albrecht oraz pogratulowała dobrze przygotowanego 

wniosku, który spotkał się z akceptacją komisji i został 

rozpatrzony pozytywnie. Poinformowała ponadto, że 

przyznanie dofinansowania jest wyrazem nowej filozofii 

zrównoważonego rozwoju, której przyklaskuje rząd Pani 

Premier Beaty Szydło. W myśl tych założeń modernizacją 

objęte mają być nie tylko centra przodujące pod względem 

liczby ludności i rozwoju gospodarczego, ale także ośrodki 

peryferyjne, bardzo często pomijane w dotychczasowej 

polityce rozwojowej. W podobnym tonie wypowiedział się 

także Poseł Pan Tomasz Ławniczak dodając ponadto, że 

jakość dróg lokalnych jest równie ważna dla polskiego 

społeczeństwa, jak sieć dróg ekspresowych i autostrad. 

Z kolei Ksiądz Kanonik Paweł Jabłoński w swojej 
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wypowiedzi nawiązał do historii Iwanowic oraz przypomniał  

świetlane postaci związane z tą miejscowością.  

W imieniu mieszkańców Chojna, Niemieckiej Wsi, Antonina 

i Iwanowic, podziękowanie Pani Wicewojewodzie Marlenie 

Maląg, oprócz włodarza gminy,  przekazali również Radny 

Pan Wiesław Wróbel oraz Sołtys Pan Józef Militowski. 

Natomiast Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht 

wyraził dodatkowe podziękowania także dla Księdza 

Kanonika Pawła Jabłońskiego, Radnych, Sołtysów, jak 

również dla Pani Anny Kubiak i wszystkich Mieszkańców, 

którzy zaangażowali się w zorganizowanie 

oraz przygotowanie poczęstunku i tej uroczystości. 

(Krzysztof Pietrzykowski) 

 

MODERNIZACJA ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ  

W GŁÓWCZYNIE  

PODZIĘKOWANIE  

     We wrześniu 2016 r. zakończyła się realizacja zadania 

pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

poprzez modernizację dachu w świetlicy wiejskiej 

w Główczynie".  Całkowity koszt zadania wyniósł 

40 260,15 zł; z czego dotacja Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego wyniosła 26 000 zł. Wykonanie prac nie 

byłoby możliwe bez czynnego udziału mieszkańców 

sołectwa. Projekt realizowano w ramach konkursu „Pięknieje 

Wielkopolska Wieś". Na koniec roku dzięki wsparciu 

finansowemu Gminy udało się także zakupić stoły i krzesła 

do świetlicy wiejskiej. Teraz mieszkańcy sołectwa będą 

mogli spotykać się i miło spędzać czas w odnowionym 

budynku świetlicy. 

     Prezes OSP Główczyn Jan Nowak oraz radny Wiesław 

Wróbel składają serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy 

Szczytniki – Panu Markowi Albrechtowi, Zastępcy Wójta – 

Panu Dariuszowi Wawrzyniakowi, radnym Rady Gminy 

Szczytniki oraz Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego 

za pomoc i wsparcie finansowe inwestycji. Dziękujemy także 

wszystkim mieszkańcom sołectwa, którzy w jakikolwiek 

sposób wspomogli modernizację świetlicy za ich 

zaangażowanie i poświęcony czas. 

Radny Wiesław Wróbel 

Prezes OSP Główczyn Jan Nowak 

 

REMONT ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ 

W MROCZKACH WIELKICH 

     Uchwałą nr 2/2016 zebrania wiejskiego z dnia 
23.02.2016 r. mieszkańcy wsi Mroczki Wielkie wyrazili wolę 
przystąpienia sołectwa Mroczki Wielkie do   VI edycji  
konkursu  ,,Pięknieje Wielkopolska Wieś” finansowanego ze 
środków budżetu województwa wielkopolskiego. Sołectwo 
zgłosiło przedsięwzięcie pod nazwą ,,Gdy Ci smutno, gdy Ci 
źle do świetlicy wiejskiej wybierz się. Tam Cię wszyscy 
zapraszają, bo tam chętnie czas spędzają- polegające na 

zagospodarowaniu przestrzeni publicznej poprzez remont 
świetlicy wiejskiej we wsi Mroczki Wielkie, gmina Szczytniki”. 
Ogółem wartość kosztorysowa robót wyniosła: 65 708,86 zł. 
w tym wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 
53 421,84  zł., podatek VAT 12 287,02  zł.  Zakres remontu 
świetlicy wiejskiej: roboty murowe – 465,31 zł, gładzie 
gipsowe – 1 467,21 zł, stolarka drzwiowa i okienna – 
7 830,55 zł, podłoża, posadzki i podłogi – 20 548,22 zł, 
roboty malarskie – 457,74 zł, pomieszczenia socjalne - wc – 
7 361,24  zł, ogrzewanie C.O – 13 777,07 zł, instalacja 
elektryczna wewnętrzna – 1 514, 50 zł. Dofinansowanie 
Urzędu Marszałkowskiego miało wynosić 30 000,00 zł, 
pozostała kwota dzięki przychylności Radnych Gminy 
Szczytniki  została wyodrębniona w budżecie Gminy 
Szczytniki. 
     Niestety uchwałą nr XX/542/16 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 27.06.2016 r. projekt uplasował się 
na 156 miejscu na 279 zakwalifikowanych do konkursu 
i zabrakło tylko 4 punktów żeby otrzymać dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 
Dzięki środkom pieniężnym z budżetu gminy udało się kupić 
niezbędne materiały budowlane do przeprowadzenia 
remontu w naszej świetlicy. Wykonano posadzki oraz 
podłogę z paneli podłogowych, wymieniona została stolarka 
okienna i drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna,  wymieniona 
została instalacja elektryczna, wykonano malowanie ścian, 
wykonana została również instalacja wodna i kanalizacyjna 
w pomieszczeniach WC, odświeżono ławki oraz zakupione 
zostały blaty stołowe. Dzięki zaangażowaniu oraz 
pracowitości mieszkańców większość prac budowlanych oraz 
remontowych została wykonana społecznie. Szacowana 
wartość pracy mieszkańców, pracy sprzętu oraz 
udostępnionych materiałów wyniosła 14 555,00 zł. Wkład 
finansowy Gminy Szczytniki wyniósł 39 493,80 zł. Dodatkowo 
dzięki pomysłowości młodzieży naszej miejscowości została 
nadana nazwa świetlicy wiejskiej. Odtąd nazywa się ona 
Świetlica Wiejska „Mroczkowianka”. W połowie grudnia 
ubiegłego roku zakończył się remont świetlicy wiejskiej. Na 
dzień 11 marca 2017 r. zaplanowano uroczyste otwarcie 
świetlicy połączone z walnym zebraniem sprawozdawczym 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczkach Wielkich.  
     W tym miejscu chciałbym bardzo mocno podziękować 
p. Wójtowi Gminy Szczytniki  Markowi Albrechtowi, 
p. Zastępcy Wójta Gminy Szczytniki Dariuszowi 
Wawrzyniakowi oraz Radnym Gminy Szczytniki za 
zainwestowanie sporej kwoty z budżetu gminy właśnie 
w naszym sołectwie. W dalszej kolejności podziękowania 
należą się mieszkańcom wsi za bezinteresowną pomoc 
podczas wykonywania prac remontowych  oraz wszystkim, 
którzy w większym lub mniejszym stopniu przyczynili się do 
tego, że mieszkańcy będą się mogli spotykać w bardziej 
komfortowych warunkach i miło spędzać czas 
w wyremontowanej świetlicy wiejskiej.  

Sołtys wsi Mroczki Wielkie – Krzysztof Nawrocki 
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NOWY SAMOCHÓD POŻARNICZY 

DLA OSP SZCZYTNIKI 

W dniu 2 marca w godzinach popołudniowych do OSP 

Szczytniki dostarczono nowy średni samochód ratowniczo-

gaśniczy na podwoziu MAN TGM 18,340  4x4  z silnikiem 

o mocy 341 KM i zbiornikiem wodnym o pojemności 4500 

dm3, wyposażony w działko DWP, wyciągarkę i radiostacje 

przewoźną. Zabudowę podwozia wykonała  firma Moto-

Truck z Kielc.  

Gwarancja  na pojazd wynosi 50 miesięcy. Wartość tego 

samochodu to 797 tyś. zł. W odbiorze techniczno-

jakościowym uczestniczyli: Lider projektu - Zastępca Wójta 

Janusz Frątczak z gminy Ceków-Kolonia, Anna Stasiak - 

przedstawiciel partnera projektu z gminy Szczytniki, 

Zbigniew Banasiewicz - prezes OSP Szczytniki oraz 

przedstawiciele wykonawcy P.U.H. MOTO-TUCK 

Kielce  Grzegorz Majchrzyk i Jarosław 

Kaczor. Przypomnijmy, że dnia 6 lutego 2017 roku odbyło 

się uroczyste podpisanie umowy na dostawę sześciu średnich 

samochodów ratowniczo-gaśniczych przez Wójta gminy 

Ceków-Kolonia wraz z przedstawicielami gmin partnerskich 

z firmą MOTO-TRUCK Leszek Chmiel w ramach projektu 

pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, 

likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii 

środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-

Konińskiego”. Projekt realizowany w partnerstwie sześciu 

gmin, gdzie gmina Ceków-Kolonia jest liderem -  

współfinansowany ze środków unijnych z Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 

2020,  Oś Priorytetowa 4:  Środowisko, Działanie 4.1 

Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych 

i awarii środowiskowych,  Poddziałanie 4.1.5 Wsparcie 

systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb 

ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk 

katastrofalnych lub poważnych awarii. Wartość zamówienia 

wyniosła  4 320 000,00 zł netto,  5 313 600,00 zł brutto, 

z czego dofinansowanie pokrywa 70,64% czyli 3 814 020 zł. 

Gminę Szczytniki podczas podpisania umowy 

reprezentowali: Wójt – Marek Albrecht oraz prezes OSP 

Szczytniki Zbigniew Banasiewicz. Samochody trafiły również 

do OSP Ceków (gmina Ceków-Kolonia), OSP Grzymiszew 

(gmina i miasto Tuliszków), OSP Rychtal (gmina Rychtal), 

OSP Golina (gmina Golina) i  OSP Czajków (gmina 

Czajków). 

Wszystkie  jednostki są w Krajowym  Systemie Ratowniczo-

Gaśniczym. Życzymy strażakom z jednostki OSP Szczytniki, 

by mieli jak najmniej wyjazdów na ratunek oraz aby nowy 

samochód sprawował się jak najlepiej i służył zarówno im jak 

i mieszkańcom gminy. (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 10 stycznia 2017 r. ocenę prac 
konkursowych. Jury oceniło 97  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. Jerzy Majas - członek jury,  
postanowiło przyznać następujące miejsca i wyróżnienia: 
Przedszkola i Szkoła Podstawowa kl. „0”  grupa I 
     I   miejsce –  Nikola Krzesińska – 2010, Przedszkole ZS 
w Iwanowicach, op. Joanna Łaska 
II  miejsce – Filip Markowski – 2010, kl. „0”  ZS 
w Marchwaczu, op. Agnieszka Szczęsna 
III miejsce –  Aleksandra Pospieszyńska - 2010, Przedszkole 
ZS w Iwanowicach, op. Joanna Łaska 
   Wyróżnienia: 
Martyna Maciołek - 2010, Przedszkole ZS w Iwanowicach, 
op. Joanna Łaska 
Laura Golanowska – 2010, Przedszkole ZS w Iwanowicach, 
op. Joanna Łaska 
Karolina Mielczarek – 2010, Przedszkole ZS w Iwanowicach, 
op. Joanna Łaska 
Zofia Sipka – 2010, Przedszkole ZS w Iwanowicach, 
op. Joanna Łaska 
     Szkoła Podstawowa kl. I – III   grupa II 
I   miejsce  -  Krzysztof Lewandowski – 2007, ZS 
w Radliczycach, op. Grażyna Olejnik  
II  miejsce – Oliwia Żurawska - 2008, ZS w Szczytnikach, 
op. Lena Sowa 
II  miejsce – Nadia Olejnik – 2007, ZS w Radliczycach, 
op. Beata Piasecka 
III miejsce – Weronika Jakubek - 2007,  ZS w Marchwaczu, 
op. Małgorzata Gajewska 
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III miejsce – Julia Mielczarek, 2007,  ZS w Radliczycach, 
op. Grażyna Olejnik 
   Wyróżnienia: 
Małgorzata Lazarek – 2007, ZS w Radliczycach, op. Grażyna 
Olejnik 
Milena Nieborak – 2007, ZS w Marchwaczu, op. Małgorzata 
Gajewska 
Laura Włodarczyk  - 2010, ZS w Iwanowicach, op. Marta 
Włodarczyk 
   Szkoła Podstawowa kl. IV – VI   grupa III 
I   miejsce -  Martyna Łaska – 2004, ZS w Iwanowicach, 
op. Jaromir Sowa 
II  miejsce – Marika Żychlińska – 2006, ZS w Szczytnikach, 
op. Jaromir Sowa  
II  miejsce – Anna Shkirman- Zimny – 2005, 
ZS w Szczytnikach, op. Jaromir Sowa  
III  miejsce – Magda Kucharska – 2005,  ZS w Szczytnikach, 
op. Jaromir Sowa 
Wyróżnienia 
Liliana Gajewska - 2004, ZS w Marchwaczu, op. Agnieszka 
Szczęsna 
Bartosz Tomczyk, 2006, ZS w Stawie, op. Janina Antczak 
Urszula Siwiak, 2005, ZS w Stawie, op. Janina Antczak 
Aleksandra Kalinowska, 2005, ZS w Stawie, op. Janina 
Antczak  
Gimnazjum grupa IV 
I miejsce – Julia Michalak, 2001, ZS w Szczytnikach, 
op.Jaromir Sowa 
II miejsce – Ewa Siewieja, 2001, ZS w Iwanowicach, 
op. Jaromir Sowa 
III miejsce – Nadia Leszka, 2002, ZS w Szczytnikach, 
op. Jaromir Sowa 
III miejsce – Katarzyna Kuchnicka, 2001, ZS w Szczytnikach, 
op. Jaromir Sowa 
Wyróżnienia: 
Weronika Wichłacz – 2001, ZS w Iwanowicach, op. Jaromir 
Sowa 
Aneta Adamczewska – 2001, ZS w Iwanowicach, op. Jaromir 
Sowa 
 

WYDARZENIA 

PATRIOTYCZNE OBCHODY 72. ROCZNICY 

POMORDOWANIA MIESZKAŃCÓW 

MARCHWACZA 

W sobotę 21 stycznia miały miejsce w Marchwaczu 

uroczystości upamiętniające 72. Rocznicę Pomordowania 

Mieszkańców tej miejscowości pod koniec II wojny 

światowej.  

Dla uczczenia tych wydarzeń, które miały miejsce 22 

stycznia 1945 r., jeszcze przed godz. 9.00 spod kaliskiego 

Teatru na XVIII już patriotyczny bieg wybiegło 16 biegaczy: 

15 z Kaliskiego Towarzystwa Sportowego „Supermaraton” 

(Piotr Maciejewski, Tadeusz Tomeczek, Andrzej Wolniak, 

Paweł Nowak, Zdzisław Kubczyk, Marek Frontczak, 

Sebastian Antkowiak, Mieczysław Mikołajewski, Weronika 

Wodiczko, Tomasz Wodiczko, Rafał Pokora, Damian 

Bugajny, Bartosz Pietrzyński, Magdalena Borkowska 

i Konrad Pawlak ) i 1 z Ostrowa Wlkp. (Witold Sitek) oraz 

wyjechało na III rajd pamięci 6 rowerzystów z Klubu 

Turystyki Kolarskiej „Cyklista” w Kaliszu (Bogusław 

Monczyński, Jacek Orczykowski, Paweł Szmaja, Dariusz 

Wawrzyniak, Mirosław Jeziorski i Tomasz Kowaliński). 

Wszyscy na czas dobiegli i dojechali do Marchwacza. 

  
 

 

 

Przed godz. 11 uczestnicy Obchodów przemaszerowali nową 

drogą na Mogiłę, gdzie po chwili rozpoczęły się patriotyczne 

uroczystości. Wśród zaproszonych gości obecni byli: 

proboszcz Parafii Rajsko ks. kan. Piotr Bałoniak, 

przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego Anna Zarębska – 

Kierownik Delegatury WUW w Kaliszu, władze 

samorządowe Powiatu Kaliskiego - Starosta Krzysztof Nosal 

i członek Zarządu Benedykt Owczarek, władze Gminy 

Szczytniki - Wójt Gminy Marek Albrecht oraz 

Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Augustyniak wraz 

z radnymi Wiesławem Wróblem i Danutą 

Świątek.  Nie zabrakło pocztów sztandarowych, w tym, co 

bardzo cieszy, licznej delegacji dzieci i nauczycieli 

z miejscowego Zespołu Szkół z Dyrektor Szkoły Honoratą 

Szymańską, a także Ochotniczych Straży Pożarnych 

z: Krowicy Zawodniej, Radliczyc, Iwanowic, Szczytnik 

i Stawu.   
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Uroczystościom od 2000 r. towarzyszy Orkiestra Dęta przy 

OSP w Iwanowicach ze swoim kapelmistrzem Markiem 

Kuberą. Nie zabrakło jej oczywiście i w tym roku z piękną 

oprawą muzyczną. 

Oprócz oficjalnych delegacji, biegaczy, rowerzystów, przy 

Mogile zebrali się licznie rodziny pomordowanych 

i mieszkańcy Marchwacza. Po przywitaniu przybyłych gości 

miał miejsce apel pomordowanych, w trakcie którego 

odczytane zostały nazwiska rozstrzelanych i pochowanych 

w tej mogile osób. Następnie ksiądz Proboszcz poprowadził 

modlitwę w ich intencji, po której uczestniczące 

w uroczystościach delegacje, przy akompaniamencie 

werbli,  złożyły wieńce przy pomniku upamiętniającym 

tragiczne wydarzenia. Po zakończeniu tej części uroczystości 

jej uczestnicy udali się do Zespołu Szkół w Marchwaczu, 

gdzie odprawiona została msza św. w intencji 

pomordowanych, sprawowana przez ks. Piotra Bałoniaka.  

W swojej homilii celebrans podkreślił trzy istotne sprawy, 

które w tym szczególnym dniu karzą nam spojrzeć na nasze 

własne postawy. Pierwsza to wspomnienie męczeństwa św. 

Agnieszki, która nie chciała wyrzec się życia poświęconego 

Bogu i została zamęczona jako 12-letnia chrześcijanka na 

początku IV wieku. A na jakie zaangażowanie stać nas, 

dzisiejszych chrześcijan? Druga  to pamięć o tragicznie 

zamordowanych w 1945 r. w Marchwaczu, o ofierze ich 

życia na ołtarzu wojny, która w tym i wielu innych swoich 

wydarzeniach pokazała, jak wielka może być nienawiść 

jednego człowieka do drugiego.  

Dzisiaj w świecie nie brakuje nadal miejsc zbrojnych 

konfliktów i pamięć o ofierze zabitych musi być siłą do 

modlitwy o pokój. Trzecia to trwający tydzień modlitw 

o jedność chrześcijan, rozdzielonych głównie dwoma 

wydarzeniami historycznymi: schizmą wschodnią z 1054 r. 

(wyodrębniły się wówczas kościoły wschodnie zwane 

ogólnie prawosławiem) i wystąpieniem Marcina Lutra 

w 1517 r. (datę tę przyjmujemy z kolei za powstanie 

protestantyzmu). Istniejące setki, a nawet blisko tysiąc lat 

podziały nie jest tak łatwo zamknąć. Swoją homilię kapłan 

podsumował stwierdzeniem, że nie mamy może też 

większego wpływu na losy świata, ale słuchając głosu serca 

możemy pokój i jedność już teraz budować w naszych 

rodzinach, miejscach pracy, czy wśród sąsiadów. Takiej 

postawy uczy nas Ewangelia. 

W modlitwie wiernych wszyscy modlili się o dar nieba dla 

pomordowanych. Po zakończeniu mszy św. okolicznościowe 

przemówienie wygłosił Wójt Gminy Szczytniki p. Marek 

Albrecht, które dobrze wprowadziło wszystkich obecnych 

w akademię patriotyczną przygotowaną przez dzieci 

i młodzież szkoły, pod kierunkiem swoich nauczycieli 
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(p. Małgorzaty Pietrzykowskiej i p. Agnieszki Pogorzelec).  

Na jej zakończenie wszyscy wspólnie zaśpiewali Rotę.  

Wspaniałą prezentacją swoich ról i ujmującym zaśpiewaniem 

trudnych i poważnych pieśni, najmłodsze pokolenie 

przekonało, że chce pielęgnować pamięć o tamtych 

wydarzeniach, aby już nigdy się nie powtórzyły. Oficjalną 

część uroczystości zakończyła okolicznościowym koncertem 

Orkiestra Dęta z Iwanowic, która zaprezentowała wiązankę 

melodii patriotycznych i wojskowych. Następnie uczestnicy 

spotkania zgromadzili się na wspólnym poczęstunku, 

zorganizowanym dzięki dużemu wsparciu Urzędu Gminy 

w Szczytnikach. Warto nadmienić, że gośćmi specjalnymi 

uroczystości byli: Alicja Czarnecka i Marian Maciaszczyk – 

żywi świadkowie tamtych wydarzeń.  (Robert Lis) 

WYSTĄPIENIE WÓJTA  

PODCZAS 72. ROCZNICY POMORDOWANIA 

MIESZKAŃCÓW MARCHWACZA 

Czcigodni Księża! Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie! 

Pragnę serdecznie powitać wszystkich, którzy przyjęli 

zaproszenie na Gminne Obchody 72. Rocznicy Pomordowania 

Mieszkańców Marchwacza. Jednocześnie wyrażam swoje 

podziękowania dla organizatorów dzisiejszej uroczystości, 

a także dla uczestników pielęgnujących pamięć o tym 

dramatycznym wydarzeniu. Przekazuję również wyrazy uznania 

dla niestrudzonych biegaczy, corocznie upamiętniających 

tragiczne losy Mieszkańców Marchwacza. 

Każda wojna jest przekleństwem dla ludzkości, stanowi bolesne 

zaprzeczenie istoty człowieczeństwa, wolności i osobistej 

godności; dzieląc ludzi na prześladowców i prześladowanych, na 

katów i ofiary. Czy rozumny człowiek może lubować się w 

wojnie i poniewieraniu innych; zamiast chlubić się z braterstwa, 

bogactw tej Ziemi i pomyślności wszystkich narodów? Tego nie 

sposób zrozumieć, ponieważ powinniśmy stanowić jedną 

rodzinę ludzką z poszanowaniem niepodległości każdego kraju 

oraz wolności każdego człowieka. 

Spotykamy się dzisiaj po to, aby uczcić pamięć tych, którzy 

zostali bestialsko zamordowani wbrew swojej woli, oddając 

w ten sposób życie za Ojczyznę – a stało się to w czasie, gdy 

II wojna światowa zbliżała się ku końcowi. Na pewno wielu 

z nich wierzyło w solidarność międzyludzką, w sprawiedliwość; 

i z pewnością wszyscy z nich snuli już plany, co będą robić po 

zakończeniu wojny; jednak wszystkie te marzenia zamiast 

spełnić się, z winy bestialskich oprawców spłonęły razem ze 

skazanymi na śmierć – w ogniu krwi i męczeństwa. Nie ma 

żadnego wytłumaczenia i nie istnieją żadne okoliczności, które 

usprawiedliwiałyby tak haniebne czyny jakimi są  - bezprawne 

odbieranie komuś wolności i godności ludzkiej, bezprawne 

skazywanie na śmierć.  

Warto przypomnieć, że Patron Szkoły Podstawowej Zespołu 

Szkół w Marchwaczu – Stanisław Aleksandrzak, po ciężkich 

doświadczeniach z obozu koncentracyjnego, miał nadal odwagę 

afirmować piękno życia ludzkiego i trudu pracy dla wspólnego 

dobra. Z kolei Patron Gimnazjum Zespołu Szkół w Marchwaczu 

– Święty Jan Paweł II, dotknięty osobiście gehenną wojny, całe 

swoje życie poświęcił na głoszenie nieprzemijającej Prawdy, 

zawsze stając w obronie pokoju, życia i wolności. Czyż nie jest 

to dla nas świetlany przykład?  

A co dzisiaj chcieliby nam powiedzieć nasi znamienici wieszcze, 

i co dzisiaj chcieliby nam przekazać bestialsko zamordowani 

Mieszkańcy Marchwacza? Jestem pewien, że głównym ich 

przesłaniem byłby pokój między ludźmi; niestety, tak bardzo 

zagrożony we współczesnym świecie. Wszyscy bowiem 

z niepokojem wysłuchujemy coraz to kolejnych doniesień 

o zamieszkach, rozbojach i działaniach wojennych w różnych 

zakątkach świata. Co możemy zrobić? Naszym obowiązkiem 

jest stawanie zawsze po stronie pokoju na świecie, w naszej 

Ojczyźnie, w naszym środowisku, w rodzinach, miejscach pracy 

i nauki. Wprawdzie jako zwyczajni ludzie nie mamy większego 

wpływu na wydarzenia w skali światowej, jednakże możemy 

budować pokój wokół nas, możemy budować życzliwe relacje 

z innymi – oparte na zrozumieniu, wzajemnym szacunku 

i wybaczaniu. W świetle wspominanego dzisiaj tragicznego 

wydarzenia z okresu II wojny światowej, to wyzwanie 

budowania pokoju wokół nas - jawi się jako nasz patriotyczny 

obowiązek wobec tych, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę, 

a także wobec przyszłych pokoleń, aby ich wiara w solidarność 

międzyludzką i sprawiedliwość przetrwała, i nigdy nie spłonęła 

w wojennym ogniu łez i krwi. 

Warto więc wytrwać w braterskim pokoju, pomimo różnicy 

poglądów, pomimo problemów i przeciwności, aby wypełnić 

testament tych, których już nie ma wśród nas. Każdy jest 

w stanie uczynić chociażby najdrobniejszy gest dla pokoju, 

o czym przekonują nas dobitne słowa największego Polaka Jana 

Pawła II: „Filarami prawdziwego pokoju są sprawiedliwość 

i ten szczególny rodzaj miłości, jakim jest przebaczenie. 

Przebaczenie jest przeciwieństwem żywienia urazy, pragnienia 

zemsty… Przyjęcie i ofiarowanie przebaczenia umożliwia 

nadanie nowej jakości relacjom między ludźmi, przerywa spiralę 

nienawiści i zemsty, kruszy kajdany zła… Dla wszystkich, którzy 

pragną pokojowego współistnienia ludzi i narodów, nie ma 

innej drogi niż przebaczenie – przyjęte i darowane.” 

Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht 

 

OBCHODY 14. ROCZNICY 
PROTESTÓW  ROLNICZYCH 

W dniu 19 lutego odbyły się kolejne obchody Rocznicy 

Protestów Rolniczych. Czternaście lat temu w całym kraju 

rolnicy blokowali drogi na znak protestu przeciw 

nieopłacalności produkcji rolnej, wykupowaniu polskiej ziemi 

przez obcy kapitał oraz przeciw ówczesnej nieudolnej polityce 

państwa prowadzącej do ubożenia polskiej wsi i konieczności 

szukania przez rolników innych źródeł zarobkowania. 

Najdłużej w skali kraju blokowana była droga krajowa nr 12 

w Marchwaczu; natomiast w pobliskiej Cieni Drugiej policja 
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dopuściła się użycia broni gładkolufowej przeciw bezbronnym 

protestującym rolnikom.  

Tegoroczne obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów 

i zniczy w Cieni Drugiej przy tablicy upamiętniającej 

wydarzenia z 2003 roku. Poseł na Sejm RP Pan Jan Mosiński, 

wcześniej wieloletni Przewodniczący Regionu NSZZ 

Solidarność Wielkopolska Południowa – przypomniał 

o przyczynach protestu i ówczesnej polityce rządu dodając, iż 

składane kwiaty symbolizują szacunek dla tych, którzy walczyli 

o polską wieś, natomiast znicze są wyrazem pamięci o tych, 

którzy wówczas protestowali, lecz dzisiaj nie mu już ich pośród 

nas.  

Następnie uczestnicy obchodów udali się do kościoła w Rajsku 

pod wezwaniem św. Michała Archanioła, aby wziąć udział we 

Mszy św. sprawowanej przez miejscowego Księdza Pawła 

Nasiadka w intencji Ojczyzny i polskich rolników. W kościele 

zostały również  odczytane okolicznościowe pisma: 

od Ministra Rolnictwa Pana Krzysztofa Jurgiela - przez Pana 

Krzysztofa Wójtowicza  oraz od Wicewojewody 

Wielkopolskiego Pani Marleny Maląg - przez asystentkę 

Panią Annę Kaletę; a także list od organizatorów protestu. 

Organizatorzy w swoim wystąpieniu wyrazili nadzieję na dobre 

zmiany również w sferze rolnictwa, które stanowi priorytetowy 

dział gospodarki narodowej pozwalający na zachowanie 

niezależności każdego państwa.  

Główny organizator corocznej uroczystości – Przewodniczący 

Komisji Rolnictwa gminy Szczytniki  Pan Paweł Domagała 

podkreślił, iż tegoroczne przesłanie stanowi przekaz wsparcia 

dla obecnego rządu dodając, że najważniejsze jest przywracanie 

godności Polakom poprzez programy społeczne wspierające 

rodziny oraz wzmacnianie naszej pozycji na arenie 

międzynarodowej.    

Po Mszy św. uczestnicy obchodów złożyli kwiaty 

w Marchwaczu przed obeliskiem upamiętniającym rolnicze 

protesty sprzed czternastu lat. Delegację samorządowców 

z gminy Szczytniki składającą kwiaty reprezentowali: Wójt Pan 

Marek Albrecht, Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan 

Augustyniak oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa Pan 

Paweł Domagała.  W tym miejscu uczczono również minutą 

ciszy pamięć rolników, którzy odeszli już od nas do Domu Ojca.  

Później uczestnicy obchodów zostali zaproszeni na poczęstunek 

przygotowany przez organizatorów do budynku Zespołu Szkół 

w Marchwaczu, gdzie wysłuchano również okolicznościowych 

wystąpień. W miejscowej szkole jako gospodarz terenu powitał 

wszystkich Wójt gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht  - 

w imieniu swoim oraz Burmistrza gminy Opatówek Pana 

Sebastiana Wardęckiego; przekazując jednocześnie słowa 

uznania dla rolników i nadziei na lepsze jutro. Poseł na Sejm 

RP Pan Tomasz Ławniczak poinformował zgromadzonych, iż 

Parlamentarzyści PiS na czele z Panem Janem Mosińskim 

zwrócili się już wcześniej do rządu z petycją dotyczącą 

konieczności szczegółowego wyjaśnienia przyczyny użycia 

broni w 2003 r. w Cieni Drugiej.  Potem uczestnicy uroczystości 

mieli możliwość wysłuchania kolejnych  interesujących 

wystąpień, które cechowała wysoka kultura i znajomość 

zagadnień gospodarczych. 

Głos zabrali m.in. Przewodniczący Regionu NSZZ Solidarność 

Wielkopolska Południowa Pan Jarosław Wilner, 

przedstawiciel Stowarzyszenia Kaliscy Patrioci Pan  Piotr 

Kołodziejczyk oraz działacze wielu innych organizacji. Spośród 

Radnych gminy Szczytniki,  których na obchodach 

reprezentowali  – Pan Paweł Domagała, Pan Bogdan 

Augustyniak, Pan Andrzej Kupaj, Pan Dariusz Spychała, 

Pan Kazimierz Bączyk;  głos zabrał Pan Piotr Zimny, który 

poruszył niezwykle istotną kwestię opłacalności polskiego 

rolnictwa w kontekście eksportu i importu. Te wszystkie 

wystąpienia stanowiły cenną lekcję historii dla wszystkich 

zgromadzonych, wśród których nie zabrakło delegacji młodzieży 

z Zespołu Szkół w Marchwaczu. Coroczne obchody Rocznicy 

Protestów Rolniczych nie tylko upamiętniają ważne wydarzenia 

z życia naszego kraju, lecz stanowią również doskonałą okazję 

do zasygnalizowania w skali kraju aktualnych oczekiwań 

i potrzeb polskiej wsi, inspirujących do poszukiwania 

optymalnych rozwiązań dla rozwoju polskiego rolnictwa, 

będącego gwarantem niezależności naszej Ojczyzny.  

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za udział oraz 

wszelką pomoc w przygotowaniu tegorocznej uroczystości 

upamiętniającej 14. Rocznicę Protestów Rolniczych.  
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Natomiast wszyscy, którym bliskie są sprawy polskiej wsi 

wyrażają swoją wdzięczność Panu Pawłowi Domagale, 

Pani Ewie Nowak – Kopeć oraz pozostałym 

organizatorom za poświęcony czas i trud dla krzewienia 

ludzkiej solidarności w zakresie kształtowania postaw 

patriotycznych i troski o rozwój polskiego rolnictwa.  
(Tekst – Redakcja; zdjęcia – Robert Lis) 

WYSTĄPIENIE WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI 

PODCZAS XIV  ROCZNICY PROTESTÓW 

ROLNICZYCH W MARCHWACZU I CIENI DRUGIEJ  

Szanowni Państwo! Jako gospodarz gminy Szczytniki 

bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom XIV Rocznicy 

Protestów Rolniczych za pamięć o tym ważnym 

wydarzeniu. Szczególne podziękowanie pragnę złożyć 

organizatorom dzisiejszej uroczystości na czele 

z Przewodniczącym Komisji Rolnictwa naszej gminy Panem 

Pawłem Domagałą. Kolejna Rocznica Protestów 

Rolniczych kieruje naszą uwagę na 

sprawy dotyczące wsi i jej problemów. 
Wiele zmieniło się od tamtej pory, 

a realizowane obecnie i kolejne 

planowane działania na rzecz wsparcia 

rolnictwa polskiego pozwalają mieć 

nadzieję, że rolnikom będzie żyło się 

coraz lepiej, a ich znamienna rola 

w rozwoju naszej Ojczyzny zostanie 

w odpowiedni sposób doceniona.  Nasza 

gmina Szczytniki, podobnie jak inne, 

upatruje dużą szansę w deklarowanej 

przez polski rząd strategii 

zrównoważonego rozwoju państwa oraz 

wsparcia dla firm i gospodarstw 

rodzinnych. Rolnik polski wystarczająco 

długo czekał na dziejową 

sprawiedliwość, dobrą zmianę, na 

opłacalność polskiego rolnictwa 

i zasłużony szacunek za wkład pracy dla 

polskiego społeczeństwa. Ziemia 

ojczysta, podobnie jak wiara 

chrześcijańska, przez wieki stanowiła 

ostoję polskości i gdyby nie rolnicy 

i przekazywane przez nich patriotyczne 

tradycje – nie byłoby takiej Polski, jaką 

mamy dzisiaj.  

Podziwiamy, i to słusznie, 

wykształcenie i inteligencję ludzi 

światłych. Jednakże zachowajmy także 

podziw dla mądrości ludowej 

zwykłych Polaków, przekazywanej 

z pokolenia na pokolenie; ponieważ to 

właśnie ta życiowa mądrość inspirowała 

polski naród do miłowania i obrony 

kraju, do wierności ideałom takim jak 

Bóg, Honor, Ojczyzna. To właśnie ta 

mądrość zabraniała kupczyć własnym 

krajem, wiarą i honorem.  Jan Paweł II 

niejednokrotnie podkreślał, iż ubogacił 

swoją duchowość dzięki spotkanym na 

swojej drodze życia osobom pracującym 

fizycznie, gdyż miał sposobność 

przekonania się „…ile drzemie w nich 

zainteresowań religijnych i życiowej 

mądrości”. I dzięki takim spotkaniom nasz Papież poczuł się 

„…nieodparcie zobowiązany do tego, żeby bronić godności 

każdego człowieka”.  

Warto przypomnieć o tym, że w czasie polskich powstań 

narodowych najliczniejszą warstwę społeczeństwa 
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polskiego stanowili chłopi i to właśnie ich zaangażowanie 

w najistotniejszy sposób decydowało o powodzeniu 

kolejnych zrywów narodowowyzwoleńczych. Wartość 

oddziałów chłopskich złożonych z kosynierów udowodniła 

znana zwycięska bitwa  pod wodzą Tadeusza Kościuszki  

w 1794 r. pod Racławicami. Wieś nie tylko walczyła, lecz 

także ukrywała rannych powstańców, dostarczała żywność 

oddziałom powstańczym, czciła pamięć poległych wbrew 

carskim zakazom. Ta pomoc wymagała ogromnej odwagi 

i była udzielana z narażeniem własnego życia. Bartosz 

Głowacki – kosynier, symbol chłopa bojownika; Michał 

Drzymała – słynny właściciel wozu; Michał Pyrz – wójt wsi 

Nowosielce skutecznie dowodzący obroną wsi przed tatarską 

hordą; to tylko nieliczne przykłady zasłużonych chłopów 

w dziejach naszego narodu.  Można stwierdzić wprawdzie, iż 

to daleka przeszłość, jednak na pewno trzeba pamiętać o całej 

chlubnej historii naszej Ojczyzny.  

Wracając myślami do czasów współczesnych i bliższych 

przykładów z naszej historii, warto zadać sobie pytanie 

czy rolnicy, którzy protestowali czternaście lat temu, mieli 

łatwą drogę. Z pewnością nie, gdyż upominanie się o sprawy 

społeczne, o sprawiedliwość i dobro drugiego człowieka – 

zawsze wymaga odwagi i niezłomności. I gdyby nie ci 

wszyscy odważni ludzie, nigdy nie zaznalibyśmy smaku 

zwycięstwa dobra nad złem. Dla tych, którzy mają odwagę, 

niezależnie od okoliczności, walczyć o sprawy społeczne 

i dobro Ojczyzny, a dzisiaj w sposób szczególny dla 

polskich Rolników – przekazuję słowa głębokiego 

podziwu i szacunku.  

Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht 

 

STRAŻACKA WYCIECZKA 

Ochotnicza Straż Pożarna w Stawie 2 lutego zorganizowała 

wycieczkę do kopalni soli w Kłodawie. Zwiedzający mieli 

okazję poznać historię powstania kopalni oraz zjechać windą 

górniczą  600 m pod powierzchnię ziemi. Dzięki 

przewodnikowi zwiedzający poznali historię patronki 

górników, labirynty korytarzy i komór. Największą atrakcją 

był zjazd windą górniczą 600 m pod powierzchnię ziemi. 

Niespodzianką przygotowaną przez strażaków  były 

odwiedziny jednostki OSP Kłodawa. Wynajem autokaru 

został sfinansowany przez Gminną Komisję Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (OSP Staw)  

FERIE ZE STRAŻAKAMI  

W środę 8 lutego w Zespole Szkół w Stawie odbyły się 

pokazy dla dzieci i rodziców przygotowane przez strażaków 

z OSP Staw. Strażacy zaprezentowali sprzęt jakim dysponują, 

pokazali jak udzielać pierwszej pomocy, a dla odważnych 

stworzyli symulowany pożar piwnicy z osobą poszkodowaną 

w środku. Gościem specjalnym był ratownik medyczny 

z kaliskiego szpitala- Błażej Piękny. (OSP Staw) 

 

KULTURA 

DZIAŁANIA REG IONALNE ZS W MARCHWACZU 

DOSTRZEŻONE W ODN W KALISZU 

W dniu 28 listopada 2016 roku w Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli w Kaliszu miała miejsce uroczysta sesja 
podsumowująca projekt edukacyjny „Bliżej domu 2016”, na 
którą otrzymała zaproszenie również szkoła w Marchwaczu 
reprezentującą gminę Szczytniki.  Jednym z modułów 
konferencji było przedstawienie  działań regionalnych 
podejmowanych z udziałem Zespołu Szkół w Marchwaczu,  
Nauczyciel Krzysztof Pietrzykowski przedstawił prezentację 
multimedialną, w której ukazał inicjatywy takie jak chociażby 
zjazd absolwentów, festyny rodzinne, konkursy gminne 
i powiatowe, uroczystości środowiskowe (gminne obchody 
1050. rocznicy Chrztu Polski, kolejne rocznice powstania 
Polskiego Państwa Podziemnego) czy wreszcie pomoc 
w redagowaniu gminnego periodyku „Wiadomości 
Szczytnickich”. W wystąpieniu nie zabrakło także krótkich 
filmów ukazujących najważniejsze wydarzenia z życia szkoły 
i gminy. Prezentacja przyjęta została z zainteresowaniem 
i z pewnością posłuży jako zaczyn dobrych praktyk 
realizowanych także w innych placówkach oświatowych. 
(Krzysztof Pietrzykowski) 
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NOWOROCZNY KONCERT KOLĘD 

W SOBIESĘKACH  TRZECICH 

Spotkania noworoczne w Świetlicy Wiejskiej w Sobiesękach 

Trzecich stały się tradycją i trudno wyobrazić sobie Nowy 

Rok bez Koncertu Kolęd. Już po raz piąty z mieszkańcami 

spotkali się księża parafii Iwanowice, przedstawiciele Urzędu 

Gminy Szczytniki i występujący artyści. W mroźny wieczór 

6 stycznia zgromadzeni zapoznali się z historią wędrówki 

Trzech Króli przedstawioną bardzo interesująco przez 

księdza Pawła Kubiaka- wikarego parafii Iwanowice oraz 

wysłuchali kolęd w wykonaniu dzieci z przedszkola 

w Sobiesękach Drugich i dzieci z chórku parafialnego. 

Następnie na scenie zaprezentowała się orkiestra dęta OSP 

w Iwanowicach oraz kapela Złote Kłosy. Po części 

artystycznej głos zabrali przybyli goście, ksiądz kanonik 

Paweł Jabłoński  i Wójt  Marek Albrecht składając życzenia 

zgromadzonym. Ksiądz proboszcz wystąpił z propozycją, by 

koncert w przyszłym roku wzbogacić o Orszak Trzech Króli. 

Pomysł został przyjęty dużymi brawami.  Na zakończenie 

w imieniu strażaków i grupy Okupniczanki, prezes OSP 

w Sobiesękach Trzecich Henryk Skowroński złożył życzenia 

noworoczne wszystkim przybyłym oraz zaprosił na mały 

poczęstunek, w czasie którego przygrywała kapela Złote 

Kłosy. Organizatorzy dziękują za zaangażowanie ks. 

Pawłowi Kubiakowi, pani Ewie Martużalskiej, orkiestrze, 

kapeli Złote Kłosy oraz wszystkim artystom, 

a w szczególności występującym dzieciom. Serdecznie 

zapraszamy za rok. (Ilona Skowrońska) 

 

GMINNY DZIEŃ KOBIET  

W dniu 25 lutego, w ostatnią sobotę karnawału 2017, 

mieszkanki Gminy Szczytniki miały kolejną okazję do 

spotkania się i wspólnej zabawy podczas dorocznych 

gminnych obchodów Dnia Kobiet. 
     Impreza zorganizowana w Sali OSP w Radliczycach 

przygotowana została przez Wójta i władze gminy 

Szczytniki, Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach, 

strażaków z OSP w Radliczycach przy współpracy 

sponsorskiej Gminnej Spółdzielni „SCH” w Szczytnikach 

z siedzibą w Radliczycach i  nowego Centrum Usługowo –

 Handlowego w Stawie. W sobotni wieczór prawie 300 Pań 

aktywnie uczestniczących w życiu społecznym gminy 

najpierw zostało obdarowanych słodkim upominkiem, 

a następnie serdecznymi życzeniami okolicznościowymi 

przez Wójta Gminy Szczytniki Marka Albrechta, 

Przewodniczącego Rady Gminy Bogdana Augustyniaka oraz 

organizatorów i sponsorów. Panowie zdobyli się także na 

wspólny chóralny śpiew dla zgromadzonych Pań i jak Panie 

mogły się przekonać śpiewali „na żywo”, nie z playbacku. 

Poczęstunkiem zajęli się, jak zwykle niezawodni, strażacy 

z OSP w Radliczycach, przy współpracy Prezesa OSP 

w Sobiesękach Trzecich i kapeli Dysonans. Podkreślić należy 

fachowość obsługi, nie zbito bowiem ani jednej szklanki, nie 

wylano żadnej kawy, herbaty i innych trunków. Panowie 

wyśmienicie wypełnili swoje zadanie. Podobnie wyśmienite 

były słodkie wypieki licznie przygotowane przez tym razem 

jednak nie Panów, lecz Panie z KGW w Marcjanowie. 

Sądząc po ilości ciast jakie pozostały po imprezie, wypieki 

z pewnością bardzo smakowały. 

 

 

      
 

 

W części kulturalno-artystycznej spotkania zgromadzone 

Panie miały okazję podziwiać występ wokalno-taneczny 

młodzieży z Zespołu Szkół w Radliczycach przygotowany 

przez Katarzynę Skonieczną i Rafała Paczkowskiego. 

Następnie na scenie zagościła sztuka teatralna za sprawą 

Katarzyny Kołeczko, aktorki teatralnej, filmowej i serialowej 

związanej na stałe z Teatrem Polskim w Warszawie. Aktorka 

przedstawiała monodram „Co modna Pani wiedzieć 

powinna?” opowiadający z  dozą sarkazmu o trudach 

dostosowania się współczesnej kobiety do tego, by stać się 

modną kobietą kreowaną przez media, społeczeństwo, firmy 

kosmetyczne, reklamy. Drugą część wieczoru, jak przystało 

na zabawę końca karnawału, wypełniła biesiada z naszymi 

gminnymi kapelami „DYSONANS” i „ZŁOTE KŁOSY” . 

Były więc tańce, wspólne śpiewy, odrobina humoru 

i dowcipu. Gminny Dzień Kobiet zakończył się w tanecznych 

rytmach późno, późno w nocy. (Mariusz Janiak) 
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KĄCIK CZYTELNICZY  

 
„Shantaram” Gregory David Roberts 

Powieść przygodowo-podróżnicza, zarazem 

romantyczna i zabawna, opowiadająca 

prawdziwą historię autora, który po 

brawurowej ucieczce z australijskiego 

więzienia znalazł schronienie w Bombaju, 

gdzie pracował jako lekarz, a potem związał się 

z miejscową mafią. Stanowi pochwałę cywilizacji Wschodu, 

która potrafi przynieść ukojenie, jakiego nie ma na 

Zachodzie. 

„Cień góry” Gregory David Roberts 

Długo oczekiwana kontynuacja „Shantaram” 

– brawurowej powieści inspirowanej 

prawdziwymi wydarzeniami, która stała się 

światową legendą. Strach jest jak wilk na 

łańcuchu. Staje się groźny dopiero gdy go 

uwolnisz. Smutek ulatuje w otchłani 

zapomnienia. Gniew można zabić uśmiechem. Tylko 

nadzieja wiecznie trwa… Miliony czytelników 

zafascynowały losy australijskiego uciekiniera, który 

pracował dla bombajskiej mafii fałszerzy dokumentów. 

Minęły dwa lata od dramatycznych wydarzeń opisanych 

w „Shantaram”. Lin stracił dwie najważniejsze osoby 

w swoim życiu – przewodnika duchowego Khaderbhai 

i miłość życia, Karlę, która została poślubiona przez 

hinduskiego potentata medialnego. Po kolejnej szmuglerskiej 

akcji wraca do miasta, które zmieniło się nie do poznania – 

za bardzo i za szybko. Wielu jego przyjaciół wyjechało, nowi 

przywódcy mafijnej siatki prześcigają się w coraz 

brutalniejszych interesach, a osławiony święty człowiek 

kwestionuje wszystko, czego Lin się nauczył o życiu 

i miłości. Teraz musi znaleźć swoje miejsce w mieście zła, 

które żyje według zupełnie nowych zasad. Nie może opuścić 

Island City – Karla i fatalna obietnica, którą kiedyś złożył, 

nie pozwolą mu na to. 

Więcej informacji o nowościach na naszej stronie 

internetowej: www.szczytniki.naszabiblioteka.com   

(Małgorzata Majas) 

OPOWIADANIE  ROZMOWY 

Jechałam autobusem przez miasto. Usiadł koło mnie 

staruszek. Zaczął ze mną rozmowę. Przejeżdżaliśmy obok 

supermarketu. Staruszek powiedział, że nie ma już hotelu 

Prosna, który stał kiedyś na miejscu marketu. Rzeczywiście 

hotel został zburzony, by mógł powstać budynek nowy. 

Staruszek sięgnął myślą dalej. Opowiadał, że kiedyś na 

tymże miejscu stał tartak. Ale to dawno temu. Tego nie 

wiedziałam. Miło mi, że się dowiedziałam - od kogoś 

starszego i doświadczonego. Na pewno poszukam o tym 

dalszych informacji. Staruszek miał już wysiąść. Pożegnał się 

ze mną i wyszedł. 

Na jego miejsce siadła staruszka. Zaczęła rozmowę ze mną. 

Przejeżdżaliśmy obok ryneczku, gdzie do kupienia są różne 

różności. Staruszka spojrzała w stronę ryneczku i się spytała, 

czy sprzedawają jeszcze truskawki? Czy już się sezon 

skończył, czy też nie? Ja jej odrzekłam, że sezon w pełni i że 

truskawki można jeszcze kupić. Potem rozmawiałyśmy 

jeszcze chwilę. Staruszka wysiadła na najbliższym 

przystanku. 

Słuchajmy innych ludzi, bardziej doświadczonych, bo ci mają 

wiele do powiedzenia. Mówmy także do ludzi, byśmy byli 

słuchani. Rozmowa - oto kwintesencja człowieczeństwa 

i bytności, zrozumienia i obopólnej miłości oraz wzajemnego 

szacunku. (Monika Borkowska) 

 

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI 

Wartością jest wszystko to, co pozwala nadać ludzkiej 

egzystencji znaczenie i godność (Carlos Valverde). 

W naszym codziennym zachowaniu, w podejmowaniu 

decyzji często odwołujemy się do wartości. Jedne rzeczy 

uznajemy za ważne, inne odrzucamy. W imię określonych 

wartości podejmujemy życiowe decyzje. Wartości 

nieustannie pobudzają nas do działania. Uszanowanie 

i wybór konkretnych wartości świadczy o człowieku i jego 

moralności. Jakimi wartościami powinniśmy się kierować, 

aby nie zmarnować swojego życia? Są w życiu człowieka 

sprawy ważne, mniej ważne i najważniejsze. Ważne jest, aby 

znać ich hierarchię. By dążyć do realizacji w życiu tych 

wartości, które są cenne i nieprzemijające. Istotne jest także 

to, by nie zagubić się w świecie pełnym tzw. pseudowartości. 

Wyróżniamy najistotniejsze wartości: hedonistyczne (czyli 

przyjemnościowe), to co dostarcza nam wszelkich 

przyjemności. Witalne (biologiczne) do nich zaliczamy 

zdrowie, jedzenie, picie, sen. Duchowe, określają wzajemne 

relacje do drugiego człowieka: prawda, dobro, przyjaźń, 

sprawiedliwość, miłość, miłosierdzie. Wartości religijne 

określają naszą relację do Boga. W największej mierze 

opierają się na Dekalogu i na przykazaniu miłości Boga 

i bliźniego. Ważne jest, byśmy nie ulegali złudnym pokusom 

i zawsze wybierali wartości prawdziwe, niezmienne. 

Katechizm Kościoła Katolickiego w numerze 27 przypomina: 

Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ 

został on stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje 

pociągać człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek 

znajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie szuka. 

Człowiek nie jest maszyną do realizacji własnych potrzeb 

i pragnień narzucanych mu często na przykład przez reklamy. 

Powinniśmy mądrze i rozważnie decydować, które potrzeby 

realizować, a które podporządkować osiąganiu celu 

wyższego. Świadectwa ludzi świętych dowodzą, że więź 

z Bogiem daje poczucie szczęścia, wycisza, zaspokaja 

i porządkuje wszelkie pragnienia. (Ks. Paweł Nasiadek) 

SPORT 

MISTRZOSTWAPOWIATU KALISKIEGO 
ZIEMSKIEGO 

SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PODSTAWOWYCH 

http://www.szczytniki.naszabiblioteka.com/
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W WARCABACH KLASYCZNYCH 

W dniu 15.02.2017 roku w Stawie odbyły się Mistrzostwa 

Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w  warcabach klasycznych 

Szkół Gimnazjalnych i Podstawowych. Zawody odbyły się 

w ramach Gimnazjady - edycja 2016/2017. Zorganizowane 

zostały przez Kaliski Ziemski SZS w ramach zadania 

publicznego zleconego przez Starostwo Powiatowe 

w Kaliszu we współpracy z Zespołem Szkół w Stawie,  

nauczycielem wychowania fizycznego Kazimierzem 

Augustyniakiem oraz  sędzią głównym Pawłem Olejnikiem. 

Grano systemem szwajcarskim  7 rund. W turnieju wzięło 

udział 57 uczniów z terenu powiatu kaliskiego. Oto, jak 

przedstawiają się wyniki turnieju: 

GIMNAZJUM 
Klasyfikacja końcowa chłopców:  
 Klasyfikacja końcowa dziewcząt: 
1.Przybył Krystian - Radliczyce                           
1.Lubecka Kinga  - Staw  
2.Wójtowicz Michał - Marchwacz               
2.Antczak Agnieszka  - Rajsko 
3.Nadobny Wiktor - Radliczyce                           
3.Antczak Justyna - Rajsko 
4.Tomaszewski Michał - Rajsko                           
4.Marciniak Arleta   - Radliczyce 
 

SZKOŁA  PODSTAWOWA 
Klasyfikacja końcowa chłopców:   
 Klasyfikacja końcowa dziewcząt:  
1.Gałski Adrian    -Tłokinia                
1.Wielgocka Anna    - Tłokinia 
2.Jakubek Mateusz - Marchwacz                
2.Długaś Anna   - Rajsko 
3.Jeżyk Fabian - Tłokinia                            
3.Szymaszek Justyna  - Iwanowice  
4.Gołębiowski Patryk - Iwanowice                
4.Kowalska Natalia - Staw 
Organizator: Kazimierz Augustyniak 
ZAWODY  GMINNE: PIŁKA RĘCZNA 

Dziewczęta 

I m-ce   SP Iwanowice 

II m-ce  SP Radliczyce 

Chłopcy 

I m-ce    SP Iwanowice 

II m-ce   SP Szczytniki 

III m-ce  SP Radliczyce 

KOSZYKÓWKA 
Chłopcy 

I    miejsce   Gim.  Iwanowice                                                        

II   miejsce  Gim.  Staw                               

III  miejsce  Gim.  Marchwacz   

Dziewczęta 

I    miejsce  Gim.  Iwanowice                                                        

II   miejsce  Gim.  Staw                               

SIATKÓWKA 

Dziewczęta  

I    miejsce  Gim.  Iwanowice                                                 

II   miejsce  Gim.  Szczytniki                                               

Chłopcy  

I    miejsce  Gim.  Iwanowice                                                 

II   miejsce  Gim.  Szczytniki    

(Kazimierz Augustyniak)    

 

 

SUKCESY SPORTOWE 

GIMNAZJALISTÓW  

Z IWANOWIC 

  W styczniu i lutym bieżącego roku gimnazjaliści 

z Iwanowic kilkakrotnie stawali na podium mistrzostw 

powiatu kaliskiego w zespołowych grach sportowych. 24  

stycznia 2017 r. w Zespole Szkół  w Stawiszynie rozegrane 

zostały Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt. 

Gminę Szczytniki  reprezentowała drużyna dziewcząt 

z Zespołu Szkół w Iwanowicach. W turnieju udział wzięły 

także drużyny ze Stawiszyna, Piotrowa, Koźminka 

i Russowa. Drużyna z Iwanowic w składzie: Gibus 

Aleksandra, Pejaś Magdalena, Nowak Wiktoria, Chudaś 

Natalia, Staniewska Sylwia, Flak Ilona, Krupczyńska 

Aleksandra, Strzelczyk Katarzyna, Zdun Patrycja, Marciniak 

Natalia - zajęła miejsce II zdobywając tytuł wicemistrzyń 

powiatu. 

     W dniach 16-17 lutego 2017 roku w Gimnazjum 

w Brzezinach rozegrane zostały zawody w piłce koszykowej 

w ramach Mistrzostw Powiatu. W pierwszym dniu odbył się 

turniej chłopców z udziałem drużyny z Iwanowic. Do 

rywalizacji stanęło sześć zespołów (Iwanowice, Staw, 

Koźminek, Janków Pierwszy oraz dwie drużyny gospodarzy 

z Brzezin). W meczu o pierwsze miejsce gimnazjaliści 

z Iwanowic ulegli zespołowi gospodarzy i uzyskali tytuł 

wicemistrzów powiatu. Trzecie miejsce zajęli koszykarze 

z Koźminka. Drużyna Gimnazjum w Iwanowicach grała 

w składzie: Bzderek Bartłomiej, Kubiak Jakub, Mielcarek 

Damian, Garncarek Dawid,  Krupa Michał, Trzęsowski 

Konrad,  Kusz Norbert, Krupa Sebastian, Flak Dawid, 

Przepiórka Dawid, Kusz Sebastian i Chudaś Wiktor. 

     Następnego dnia rywalizowały drużyny dziewcząt. 

Drużynę Gimnazjum w Iwanowicach reprezentowały: 

Aleksandra Gibus, Magdalena Pejaś, Sylwia Staniewska, 

Aleksandra Krupczyńska, Natalia Chudaś, Daria Kusz, 

Wiktoria Nowak, Katarzyna Strzelczyk, Patrycja Zdun, 

Karolina Cierniak, Dominika Kalinowska, Natalia Marciniak. 

Dziewczęta wygrały mecz z uczennicami Gimnazjum 

w Brzezinach. Jednym punktem uległy drużynie z Piotrowa 

zajmując ostatecznie II miejsce w turnieju. 

     23 lutego 2017 r. w hali sportowej Zespołu Szkół 

w Piotrowie rozegrano Turniej o Mistrzostwo Powiatu 

w Piłce Ręcznej Dziewcząt. W rozgrywkach wzięło udział 8 

zespołów. W klasyfikacji końcowej drużyna  z Iwanowic 

w składzie: Aleksandra Gibus, Magdalena Pejaś, Natalia 

Chudaś,  Karolina Cierniak, Aleksandra Krupczyńska, 

Wiktoria Nowak, Katarzyna Strzelczyk, Olga Mrugasiewicz, 

Sylwia Staniewska, Daria Kusz, Ilona Flak, Paulina 
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Mrowińska,  Katarzyna Szymaszek,  Natalia Wróbel, zajęła II 

miejsce ustępując w finale jedną bramką dziewczętom 

z Gimnazjum w Opatówku.  

     Dodać należy, że dwa dni wcześniej na terenie Gminy 

Stawiszyn rozegrano Turniej o Mistrzostwo Powiatu w Piłce 

Ręcznej Chłopców. Na 10 startujących zespołów dobrze 

spisali się gimnazjaliści z Iwanowic, którzy dotarli do 

finałów zajmując ostatecznie IV miejsce.  

(Renata Janicka-Szcześniak) 

OŚWIATA  

 

„SZLACHETNA PACZKA” W PLACÓWKACH 

OŚWIATOWYCH GMINY SZCZYTNIKI  

W gminnych placówkach oświatowych, oprócz tak ważnej 

edukacji, promowane jest wychowanie do wartości 

obejmujące kształtowanie właściwych postaw społecznych 

i patriotycznych, w tym troska o drugiego człowieka. 

Troska ta wyraża się w konkretnej pomocy i dlatego 

nikogo nie może dziwić fakt, iż nasze Zespoły Szkół 

chętnie deklarują swoje uczestnictwo w ogólnopolskiej 

akcji „Szlachetna paczka”. Przykładem   jest nie tylko 

placówka oświatowa w Szczytnikach czy w Marchwaczu.  

Po raz pierwszy nasze przedszkole w Szczytnikach 

przystąpiło do ogólnopolskiej akcji  „Szlachetna paczka”. 

W tę akcję zaangażowali się pracownicy, przedszkolaki    

i ich rodzice. Wybraliśmy rodzinę, w której mama samotnie 

wychowuje 7- letnią córeczkę Olę, która w maju tego roku 

zachorowała na nowotwór. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu 

wszystkich rodzina,  w tej trudnej sytuacji,  miała 

zapewnione radosne święta. Serdecznie dziękuję wszystkim 

za wielkie serce, zaangażowanie w tę piękną inicjatywę. 

Szczególne podziękowania kieruję do Rodziców naszych 

przedszkolaków, na których zawsze możemy liczyć. 

(Lena Sowa) 

 

W grudniu szkolne koło PCK przeprowadziło w Zespole 

Szkół w Marchwaczu, tak jak co roku,  akcję „Szlachetna 

paczka". Do akcji zaproszona została cała społeczność 

szkolna, a więc uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy 

szkoły. Przez tydzień  zbierano  w szkole produkty 

spożywcze, słodycze i artykuły chemiczne. Akcja cieszyła się 

dużym  powodzeniem. Okazało się, że wielką przyjemność 

sprawia  człowiekowi obdarowywanie innych. Z zebranych 

artykułów członkowie PCK wraz z opiekunami przygotowali 

cztery paczki. W tym roku obdarowane zostały osoby 

niepełnosprawne mieszkające w bliskim sąsiedztwie naszej 

szkoły. Wszystkim zaangażowanym w akcję „Szlachetną 

paczkę" serdecznie dziękujemy. (opiekun PCK Agnieszka 

Szczęsna) 

 

KONCERT ŚWIĄTECZNY W  IWANOWICACH 

W dniu 16 grudnia w Zespole Szkół w Iwanowicach odbył 

się Koncert Kolęd i Pastorałek pt: „Gwiazdo świeć, kolędo 

leć". To już wieloletnia tradycja szkoły. W tegorocznym 

koncercie wystąpiły dzieci z Zespołu Szkół z Iwanowic 

począwszy od przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej 

i gimnazjum. Gościnnie wystąpiły dzieci z przedszkola 

w Sobiesękach, absolwenci szkoły: Natalia Laskowska i Piotr 

Józefiak, chór parafialny z Iwanowic, Kapela „Dysonans" 

oraz Orkiestra OSP Iwanowice, która zawsze uświetnia 

kolędowe spotkanie. Koncert swoją obecnością uświetnili 

przedstawiciele władz gminy Szczytniki i powiatu kaliskiego: 

Wójt gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht z małżonką, 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak, 

członek Rady Powiatu Pan Benedykt Owczarek, Ks. Kanonik 

Paweł Jabłoński Proboszcz Parafii Iwanowice, emerytowani 

nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice oraz inni goście. 

Życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

wszystkim obecnym złożył Wójt Gminy Szczytniki oraz 

Dyrektor Zespołu Szkół w Iwanowicach - Pani Janina 

Nowak. Koncert jest zawsze dla społeczności szkoły 

pięknym i wzniosłym przeżyciem, wprowadza świąteczną 

atmosferę, pełni również rolę koncertu środowiskowego dla 

mieszkańców tej części gminy Szczytniki, ożywia 

i podtrzymuje tak piękną tradycję polskiej kultury jaką jest 

wspólne kolędowanie.  W jego organizację zaangażowani są 

wszyscy; uczniowie, nauczyciele i pracownicy. Wszystkim, 

którzy dołożyli starań, aby mógł on odbyć się w tym roku 

bardzo serdecznie dziękujemy.  Podziękowania należą się 

również dla GOK w Szczytnikach za wypożyczenie sceny na 

koncert. (Justyna Kmieć) 

E-KARTKA I KARTKA BOŻONARODZENIOWA 

     W dniu 3 grudnia 2016 roku w Hotelu Kristoff 

w Łaszkowie podczas XIV Świątecznego Spotkania 

z Tradycją wręczono nagrody laureatom VI Konkursu 

Informatyczno-Plastycznego „E-Kartka  Bożonarodzeniowa” 

i X Powiatowego Konkursu Plastycznego „Kartka 

Bożonarodzeniowa”.  W obu konkursach uczniowie naszej 

gminy odnieśli sukcesy.  

W konkursie „E - Kartka Bożonarodzeniowa” w kategorii 

gimnazjum:  1 miejsce uzyskała Julia Michalak, klasa III - 

Zespół Szkół w Szczytnikach, nauczyciel – Elżbieta 

Maciaszek, 3  miejsce Dawid Przepiórka, klasa II - Zespół 

Szkół w Iwanowicach, nauczyciel - Magdalena Gaweł.   
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     W konkursie „Kartka Bożonarodzeniowa” w kategorii 

szkoła podstawowa klasy I-III: 3 miejsce uzyskała Weronika 

Jakubek, klasa III  - Zespół Szkół w Marchwaczu, 

nauczyciel- Małgorzata Gajewska. W kategorii szkoła 

podstawowa klasy IV-VI: 1 miejsce - Lilianna Gajewska, 

klasa VI, Zespół Szkół w Marchwaczu, nauczyciel -  

Agnieszka Szczęsna, wyróżnienie - Aleksandra Tylska, klasa 

VI, Zespół Szkół w Iwanowicach, nauczyciel - Jaromir Sowa. 

W kategorii gimnazjum: 1 miejsce - Julia Michalak, klasa III, 

Zespół Szkół w Szczytnikach, nauczyciel -Jaromir Sowa, 2 

miejsce - Aleksandra Gibus, klasa II, Zespół Szkół 

w Iwanowicach, nauczyciel - Jaromir Sowa, wyróżnienia: 

Weronika Wichłacz i Martyna Szczot, klasa III, Zespół Szkół 

w Iwanowicach, nauczyciel - Jaromir Sowa. 

     Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujmy za 

zainteresowanie naszymi konkursami i zgłoszenie 

znakomitych prac, laureatom serdecznie gratulujemy!  

(Elżbieta Marchwacka) 

POWIATOWY KONKURS KOLĘD I PIOSENEK 

BOŻONARODZENIOWYCH W  JĘZYKU OBCYM  

W dniu 7 grudnia 2016 r. odbył się kolejny Powiatowy 

Konkurs Kolęd i Piosenek Bożonarodzeniowych w języku 

obcym, który został przeprowadzony w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu. 

Uczniowie mieli za zadanie wykazać się nie tylko 

uzdolnieniami muzycznymi, lecz również świetną 

znajomością języka angielskiego czy niemieckiego. 

W konkursie tym wzięły dwie uczennice z Gminy Szczytniki 

pod opieką nauczyciela muzyki Pani Agnieszki Pogorzelec, 

które znalazły się w gronie laureatów. Marcelina Olejnik 

z kl. III Gimnazjum im. Jana Pawła II ZS w Marchwaczu 

zajęła I miejsce, natomiast Anna Czarnecka z kl. III 

Gimnazjum ZS w Szczytnikach uzyskała II miejsce.  

Serdeczne gratulacje dla uczennic i opiekuna! 

(Honorata Szymańska) 

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

IM. JANA PAWŁA II  

W dniu 14 grudnia 2016 r.  w Zespole Szkół w Marchwaczu 

odbył się XII Gminny Konkurs Języka Angielskiego im. Jana 

Pawła II.  Konkurs został przeprowadzony w trzech 

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

podstawowej, klasy gimnazjalne. W konkursie wzięło udział 

28 uczniów. Po napisaniu testów uczniowie mieli okazję 

obejrzeć część artystyczną w języku angielskim w wykonaniu 

uczniów Zespołu Szkół w Marchwaczu przygotowaną pod 

kierunkiem Pani Eweliny Biesiady, a także skorzystać ze 

słodkiego poczęstunku ufundowanego przez Radę Rodziców 

Zespołu Szkół w Marchwaczu.   

LAUREACI – GIMNAZJUM I miejsce – Marcelina 

Olejnik z ZS w Marchwaczu (opiekun p. Honorata 

Szymańska),  II miejsce – Michał Durman z ZS 

w Marchwaczu (opiekun p. Honorata Szymańska),    

III miejsce – Natalia Kubczak z ZS w Radliczycach 

(opiekun p. Izabela Ciesielska); KLASY 4-6 SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH I miejsce – Wiktoria Jakubek z ZS 

w Marchwaczu (opiekun p. Ewelina Biesiada), II miejsce – 

Michał Zimny z ZS w Radliczycach (opiekun p. Izabela 

Ciesielska),  III miejsce – Aleksandra Widmańska z ZS 

w Iwanowicach (opiekun p. Aneta Rychlik); KLASY 1-3 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I miejsce – Nadia Olejnik 

i Kamil Siwiak z ZS w Radliczycach (opiekun p. Marlena 

Krzesińska); II miejsce – Weronika Jakubek z ZS 

w Marchwaczu (opiekun p. Ewelina Biesiada), III miejsce – 

Oliwia Szczot (opiekun p. Aneta Rychlik) i Wiktor 

Jakóbczak  z ZS w Iwanowicach (opiekun p. Anna 

Matuszak). Na wyróżnienie w konkursie zasłużyli również 

następujący uczniowie: Weronika Golanowska, Adam 

Trzęsowski, Aleksandra Bider, Adam Paczkowski, Wiktoria 

Idźkowska. Laureatom i opiekunom składamy serdeczne 

gratulacje! (Honorata Szymańska) 

GMINNY KONKURS KOLĘD  

I PASTORAŁEK DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

W MARCHWACZU 

Dnia 12 stycznia 2017 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. Śpiew kolęd w wykonaniu 

najmłodszych okazał się dla wszystkich słuchających 

wielkim przeżyciem.  

Jury w składzie: Agnieszka Pogorzelec- nauczyciel muzyki, 

Katarzyna Lewandowska- nauczyciel religii oraz ks. Paweł 

Nasiadek miało trudne zadanie do wykonania, jakim było 

wyłonienie spośród występujących tych najlepszych. 
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Wyłoniono trzech laureatów i trzy wyróżnienia. 

Oto laureaci: Natalia Majas z oddziału przedszkolnego 

w Pośredniku (opiekun Anna Olender), Aleksandra 

Pośpieszyńska z przedszkola w Iwanowicach (opiekun 

Joanna Łaska) i Maria Nowak     z oddziału przedszkolnego 

w Zespole Szkół w Szczytnikach (opiekun Mirosława 

Krążyńska). Wyróżnienia otrzymały: Gabrysia Frątczak  

z przedszkola w Iwanowicach (opiekun Joanna Łaska), Olga 

Grzelaczyk z oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół    

w Marchwaczu (opiekun Agnieszka Szczęsna) i Zosia 

Juszczak z przedszkola                  w Szczytnikach (opiekun 

Mariola Małecka).  Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy oraz 

nagrody. 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) 

 

KONKURS „KOCHAM MOJĄ 

OJCZYZNĘ – KARTKA DLA 

BOHATERA NA KRESACH”  

 
W dniu 21 grudnia 2016 r.  odbyło się podsumowanie 

konkursu plastycznego „Kocham moją Ojczyznę – 

Kartka dla Bohatera na Kresach”, zorganizowanego 

przez Stowarzyszenie Kaliscy Patrioci. Tegoroczny konkurs 

został objęty Honorowym Patronatem przez Posła na Sejm 

RP Pana Jerzego Kozłowskiego, któremu uczestnicy 

konkursu zawdzięczają również nagrody związane z 1050. 

Rocznicą Chrztu Polski. Uczniowie biorący udział 

w konkursie  mieli za zadanie wykonać kartkę dla 

kombatantów z Kresów Wschodnich, które następnie 

zaplanowano przesłać  do naszych rodaków za wschodnią 

granicą wraz z paczkami z kaliskiej zbiórki w ramach akcji 

„Rodacy Bohaterom”. W konkursie Gminę Szczytniki 

reprezentowały uczennice Zespołu Szkół w Marchwaczu: 

Liliana Gajewska z kl. VI, która zajęła zaszczytne II 

miejsce oraz  Natalia Drewniak z kl. V, której przyznano 

wyróżnienie.  Opiekunem była nauczycielka plastyki Pani 

Agnieszka Szczęsna. Wykonane kartki stanowiły piękny gest 

wobec tych, których los rzucił tam, gdzie nie planowali 

zamieszkać; a jednocześnie były wzruszającym dowodem 

pamięci o minionych splotach wydarzeń historycznych oraz 

pochyleniem się z wielkim szacunkiem nad cierpieniem 

człowieka kochającego i tęskniącego za swoją Ojczyzną. 

Wszyscy możemy być dumni z tego,  że nasi uczniowie nie 

tylko mówią o patriotyzmie, ale również sami chętnie 

uczestniczą w akcjach o charakterze patriotycznym, starając 

się przynajmniej jednym gestem okazać swoją wdzięczność 

kombatantom za to, co uczynili dla naszej Ojczyzny. Nikt 

z nas nie chciałby przecież  zostać zapomniany – jak dobrze, 

iż wiedzą o tym nasi uczniowie.  (Honorata Szymańska) 

 

WYSTĘPY PRZEDSZKOLAKÓW 

W styczniu w Zespole Szkół w Marchwaczu gościliśmy 

ukochane babcie i dziadków naszych przedszkolaków. 

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka jest na stałe 

wpisana w repertuar imprez. Frekwencja jak co roku 

dopisała. Dzieci przygotowały program artystyczny, wcieliły 

się w role śpiewających i tańczących „kotków”. Był to już 

drugi występ maluszków przed publicznością, która biła 

gromkie brawa i doceniła wkład pracy „małych aktorów”. 

Dziękujemy drogim babciom i dziadkom za wyrozumiałość, 

cierpliwość i bezinteresowną miłość do swoich wnuków 

(Aneta Nowak) 

 

ZABAWA INTEGRACYJNA 

W PRZEDSZKOLU W SZCZYTNIKACH 
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W czwartek  w 23 lutego 2017 r. w godzinach 

popołudniowych  w Przedszkolu „Tęcza” w Szczytnikach 

odbył się bal przebierańców dla dzieci i ich rodziców, który 

na stałe wpisał się w kalendarz tradycji przedszkolnych. 

Zabawę prowadził  DJ Long, a gości zabawiała Myszka Miki.  

Po raz kolejny na ten bal przybyły dzieci wraz ze swoimi 

rodzicami. Ideą balu jest integracja środowiska lokalnego 

i wspólne spędzanie czasu. W przerwach między tańcami 

dzieci odzyskiwały swoją energię przy słodkim poczęstunku, 

a dla rodziców zorganizowano mini – kawiarenkę. Zabawa 

była znakomita, wszystkim dopisywał dobry humor, 

a wspomnienia na długo zostaną w pamięci przedszkolaków 

i ich rodziców. (Lena Sowa Wicedyrektor Zespołu Szkół 

w  Szczytnikach)            

KONKURS POWIATOWY „MOJA BEZPIECZNA  

DROGA DO SZKOŁY”  

Uczennica klasy  V  Zespołu 

Szkół w Szczytnikach - 

Klaudia Bider zwyciężyła  

w finale konkursu, który był 

przeprowadzony w Ośrodku 

Doskonalenia Nauczycieli 

w  Kaliszu. Uczestnicy 

wykonywali ilustracje na 

wyżej wymieniony  temat. 

W konkursie wzięło udział 81 

uczestników. Gratulujemy 

i życzymy dalszych 

sukcesów!  (Jaromir Sowa)  

PODZIĘKOWANIE  

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Szczytnikach zorganizowała 

zabawę karnawałową, która odbyła się 18 lutego 2017 r.  w sali 

OSP w Marcjanowie. W imprezie uczestniczyło 56 par, w tym 

zaproszeni goście -  radni Rady Gminy Szczytniki: Pan Tadeusz 

Buchwald i Piotr Szczepaniak z małżonkami. Dzięki życzliwości 

sponsorów, rodziców, nauczycieli, pracowników Zespołu Szkół 

w Szczytnikach, OSP i KGW w Marcjanowie oraz uczestników 

imprezy udało się zebrać kwotę 7.694,45, która w całości została 

przeznaczona na potrzeby szkoły. W imieniu społeczności 

szkolnej serdecznie dziękuję za udział w zabawie, ogromne  

zaangażowanie w przygotowanie imprezy i wsparcie szkoły. 

Anna Przybylska Dyrektor Zespołu Szkół w Szczytnikach 

PODZIĘKOWANIE DLA UCZNIÓW  

ZS W MARCHWACZU 

Na ręce Pani Dyrektor składam serdeczne podziękowania 

uczniom Zespołu Szkół w Marchwaczu: Maksymilianowi 

Szarzale, Maksymilianowi Barczewskiemu i Bartoszowi 

Skrabule za pomoc przy porządkowaniu terenu Mogiły 

Pomordowanych Mieszkańców Marchwacza.  

Zaangażowanie, poświęcony czas i wykonana zespołowa praca 

uczniów są efektem zdobytej w szkole wrażliwości na sprawy 

społeczne i umiejętności włączania się w lokalne działania; za co 

bardzo dziękuję.     

Janina Kwaśniewska 

Sołtys Marchwacza 

OGŁOSZENIA  

 

 

USŁUGI ELEKTRYCZNE Przemysław Rodziak, Krowica 

Zawodnia 35c, tel. 721 160 568 

 

42- LETNIA DOŚWIADCZONA 

I ODPOWIEDZIALNA mama dwójki nastoletnich dzieci 

podejmie się opieki nad dzieckiem/dziećmi u siebie w domu. 

Dowóz dziecka osobisty. Kontakt tel. 603 904 203 

 

SPOTKANIE ABSOLWENTÓW SZKOŁY 

W MARCHWACZU 

W DNIU 16 WRZEŚNIA 2017 R. 

Szanowni Państwo! 

     W dniu 16 września 2017 r. odbędzie się kolejne 

spotkanie Absolwentów, którzy ukończyli szkołę 

w Marchwaczu jak również tych, którzy kończyli 

swoją edukację w Marchwaczu, ale nie w obecnym 

budynku szkolnym.  Plan spotkania: 

15.00 uroczyste rozpoczęcie spotkania 

15.15 akademia dla Absolwentów w wykonaniu 

uczniów Zespołu Szkół w Marchwaczu 

16.00 wystąpienia chętnych Absolwentów 

17.00 obchód po budynku szkolnym i prezentacja 

kronik  szkoły, losowanie nagród z loterii 

17.30 wspomnienia przy słodkim poczęstunku i miłej 

rozmowie bez ograniczeń czasowych 

     Ze względów organizacyjnych, bardzo prosimy 

o podjęcie decyzji i zapisy do dnia 23 czerwca 2017 r. 

w formie elektronicznej na adres spmarchwacz@vp.pl 

lub w formie telefonicznej – w dni robocze 

w godzinach 7.30 – 13.30 pod nr 62 7625025 

(kancelaria szkolna); z podaniem imienia i nazwiska, 

roku ukończenia naszej szkoły i swojego nr telefonu, 

a także – jeżeli Państwo chcieliby zabrać głos podczas 

części oficjalnej, o zaznaczenie chęci swojego 

wystąpienia. Podczas takiego wystąpienia można 

zareklamować przykładowo swój zawód, 

wykonywaną pracę, czy po prostu nawiązać do 

wspomnień z lat szkolnych; co na pewno będzie 

bardzo interesujące i pouczające dla obecnych 

uczniów Zespołu Szkół w Marchwaczu. 

     W imieniu całej społeczności szkolnej – Grona 

Pedagogicznego, Pracowników, Rodziców 

i Uczniów Zespołu Szkół w Marchwaczu -  

serdecznie zapraszam i liczę, iż Państwo zechcą 

skorzystać z naszego zaproszenia! 

Dyrektor Zespołu Szkół w Marchwaczu 

          Honorata Szymańska 

 

mailto:spmarchwacz@vp.pl
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SPRZEDAM DOM W OPATÓWKU, cena 299000 zł, tel. 

884817754 

SALON KOSMETYKI SAMOCHODOWEJ   

Pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej, polerowanie, 

woskowanie, pranie dywanów, pranie mebli tapicerowanych. 

Kuczewola 59A, tel. 669 814 212 

 

DM-CAR 

Kompleksowa naprawa samochodów powypadkowych, 

naprawy bieżące, spawanie tworzyw sztucznych, skup 

i sprzedaż aut. Damian Domagała, Krowica Pusta 21, tel. 

785 967 699 

 

BIURO RACHUNKOWE HONORATA I PIOTR WALIŚ  

Doradztwo Gospodarcze, Consulting, Kredyty, Leasingi, 

Pośrednictwo Finansowe. 

Dojazd do klienta. Kompleksowa i profesjonalna obsługa 

podmiotów gospodarczych, rolników i osób fizycznych. 

Chełmce 43A, 62-860 Opatówek, Tel.: 516174904, e-mail: 

biuro.walis@wp.pl 

Zadzwoń i umów się na spotkanie! 

 

POTRZEBUJESZ STRONY INTERNETOWEJ?   Zadzwoń: 

724 959 262. Wykonuję strony i sklepy internetowe (od 200 

zł), strony na Facebooku (od50 zł), bieżącą aktualizację stron. 

NET-PAT Patryk Wojtczak, Szczytniki 10G, patryk@net-

pat.pl 

 

ZAPRASZAM DO NOWO OTWARTEGO ZAKŁADU 
MECHANIKI POJAZDOWEJ I SERWISU OPON SPEED-
MECH.  Oferuję usługi w zakresie napraw głównych 

i bieżących, diagnostyki komputerowej, serwis opon, 

wymiany filtrów, oleju i płynów, napraw układu 

napędowego, hamulcowego, kierowniczego, wydechowego,  

wymiana rozrządów, elektryka, rozruszniki, alternatory, 

przygotowanie pojazdów do przeglądów rejestracyjnych oraz 

sprzedaży, pranie tapicerek samochodowych. Cezary 

Krążyński, Główczyn 31, Tel. 723152206 

 

NOWY WARSZTAT SAMOCHODOWY. Naprawy bieżące, 

serwis klimatyzacji, serwis opon, wymiana oleju, filtrów 

i płynów, diagnostyka komputerowa, kosmetyka 

samochodowa, wynajem autolawety, lawety- transport. 

Ponadto: Limuzyna do ślubu: czarny PEUGEOT 508–

atrakcyjny wizualnie, komfortowy, bogato wyposażony, 

bezpośredni import i sprzedaż samochodów z Belgii, 

Holandii, Niemiec i Danii, przygotowanie aut do rejestracji, 

usługi transportowe, pomoc drogowa. Kontakt: Krzysztof 

Wietrzyk Pieńki 18 (k/Radliczyc) tel. 604383 466 62-865 

Szczytniki  

 

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 
„BARTEX”  zaprasza na przeglądy rejestracyjne pojazdy 

wszystkich rodzajów oraz do  myjni samochodowej. Czynne 

w godzinach: Pn-Pt 8.00-18.00, sobota 8.00-14.00. Nowy 

diagnosta Roman Kubisiak!!! Do każdego przeglądu 

niespodzianka. Krowica Zawodnia 59, tel. 62 597 11 20 

 

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW B&K BŁASZCZYK 
KRZYSZTOF , 62-862 Iwanowice  zaprasza na kurs prawa 

jazdy kat. B. Oferujemy: wysoką zdawalność, miłą 

i bezstresową atmosferę, komplet materiałów dydaktycznych 

-gratis! Promocyjne ceny. Szczegóły pod numerem tel. 

509057378 lub 62/76 26 623 

BARMAŃSKA OBSŁUGA IMPREZ KOSZAL-BARY 

Zapewniamy cały niezbędny sprzęt barmański, mobilne bary, 

szkło, zamrażarki, lodówki itd. Przygotowanie i obsługa 

słodkich stołów, Obsługa Fontann Czekoladowych. Działamy 

w naszym regionie od 2012 r. Kontakt: Szymon Koszal, 

Facebook: Koszal-BARY, tel 

518768552 

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

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE 

W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA  ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI  

CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY SZCZYTNIKI  

1.Dec Mirosław Usługi Asenizacyjne,  

Tymianek 21, 62-840 Koźminek, tel. kom. 501188 877, 

tel. (062) 763-78-78; 

2.Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna 

w Kaliszu,  

ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz, tel. (062) 767 99 24; 

3.Firma Usługowo-Handlowa „JARTEX” Szczepan 

Jarantowski,  

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

tel. kom. 602382338; 

4.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Błaszkach, 

 Plac Niepodległości 13B,98-235 Błaszki, tel. (043)829-22-

41. /UG/ 

 

USŁUGI KRAWIECKIE  z możliwością dojazdu do klienta.  

Szycie miarowe odzieży damskiej: suknie wizytowe, 

kostiumy, żakiety , spódnice. 

Przeróbki odzieży: skracanie, zwężanie, poszerzanie, 

wszywanie zamków. 

Tel. 782 659 195 

 

ODKUPIĘ  stary powóz, bryczkę lub sanie do renowacji. 

Telefon kontaktowy 666-307-696 

 

DYREKTOR I  RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ 
W MARCHWACZU  serdecznie dziękują za udział w Balu 

Karnawałowym, za ufundowanie nagród i zakup cegiełek, 

domowe wypieki, okolicznościową dekorację oraz za 

wszelką pomoc w zorganizowaniu tej corocznej imprezy 

szkolnej. Bardzo dziękujemy za wyjątkową miłą atmosferę 

i zapraszamy za rok! 

mailto:patryk@net-pat.pl
mailto:patryk@net-pat.pl
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RODZICE KSAWEREGO ALBRECHTA SKŁADAJĄ 
GORĄCE PODZIĘKOWANIA  ZA KAŻDĄ UDZIELONĄ 
POMOC  dla syna chorego na postępujący zanik mięśni. 

Nasza walka o zdrowie i życie dziecka; o zdobycie leku 

kosztującego obecnie ok. 1,5 miliona złotych (tylko na 

roczną kurację), a w dodatku na razie  niedostępnego 

w Polsce – jest niezwykle trudna. Tym bardziej z serca 

dziękujemy za każdy, nawet najdrobniejszy gest, gdyż ta 

właśnie pomoc dodaje nam siły i nadziei, iż uda nam się 

pokonać tę niespodziewaną straszną chorobę. 

W BIEŻĄCYM WYDANIU GAZETKI GMINNEJ 
MOŻNA PRZECZYTAĆ O NASTĘPUJĄCYCH 

SPRAWACH I WYDARZENIACH: 

             SPRAWY GMINNE str. 2  

 Kalendarium Wójta Gminy Szczytniki 

 Sesje Rady Gminy Szczytniki 

 Sesja świąteczna Gminy Szczytniki  

 Wystąpienie Wójta podczas sesji świątecznej 

 Budżet Gminy Szczytniki na rok 2017 uchwalony  

 Spotkanie z sołtysami   

 Spotkanie rolników i mieszkańców wsi powiatu kaliskiego 
z przedstawicielami instytucji rolniczych w Szczytnikach  

 Przebudowa drogi Iwanowice – Chojno  

 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Główczynie – 
podziękowanie 

 Remont świetlicy wiejskiej w Mroczkach Wielkich 

 Nowy samochód pożarniczy dla OSP w Szczytnikach  

 Konkurs plastyczny pod patronatem Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Szczytnikach o tematyce przeciwpożarowej 
 
WYDARZENIA  str. 14 

 Patriotyczne Obchody 72. Rocznicy Pomordowania 
Mieszkańców Marchwacza  

 Wystąpienie Wójta podczas 72. Rocznicy Pomordowania 
Mieszkańców Marchwacza 

 Obchody 14. Rocznicy Protestów Rolniczych 
w Marchwaczu i Cieni Drugiej   

 List od Ministra Rolnictwa Pana Krzysztofa Jurgiela 

 Wystąpienie Wójta podczas 14. Rocznicy Protestów 
Rolniczych 

 Strażacka wycieczka  

 Ferie ze strażakami  
 
KULTURA  str. 19 

 Działania regionalne ZS w Marchwaczu dostrzeżone 
w ODN w Kaliszu  

 Noworoczny Koncert Kolęd w Sobiesękach Trzecich  

 Gminny Dzień Kobiet  

 Życzenia z okazji Dnia Kobiet 

 Kącik czytelniczy  

 Opowiadanie Moniki Borkowskiej Rozmowy 

 Wychowanie do wartości 
 
SPORT str. 21 

 Sport szkolny 

 Sukcesy sportowe gimnazjalistów z Iwanowic 
 
OŚWIATA  str. 23 

 „Szlachetna paczka” w placówkach oświatowych gminy 
Szczytniki 

 Koncert świąteczny w Iwanowicach   

 E-Kartka i Kartka Bożonarodzeniowa  

 Powiatowy Konkurs Kolęd i Piosenek 
Bożonarodzeniowych w języku obcym 

 Gminny Konkurs Języka Angielskiego im. Jana Pawła II  

 Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek dla Przedszkolaków 
w Marchwaczu  

 Konkurs „Kocham moją Ojczyznę – Kartka dla Bohatera 
na Kresach”  

 Występy przedszkolaków    

 Zabawa integracyjna w przedszkolu w Szczytnikach  

 Konkurs Powiatowy „Moja bezpieczna droga do szkoły”  

 Podziękowanie za bal ZS w Szczytnikach  

 Podziękowanie dla uczniów od Pani Sołtys Marchwacza 

 Spotkanie absolwentów szkoły w Marchwaczu 
 

                  OGŁOSZENIA str. 26 

 

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

 

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 dotyczące naszego gminnego informatora przyjmujemy pod adresem gazetkagminna@gmail.com. 

Prosimy o przesyłanie artykułów do gazetki - na zasadach określonych w Regulaminie gazetki gminnej – wyłącznie 

na tego maila.                                        RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH! 
 

  ZESPÓŁ REDAKCYJNY      

 

mailto:gminna@gmail.com

