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 DOŻYNKI  GMINNO-
PARAFIALNE  

W SZCZYTNIKACH 
Tegoroczne dożynki połączone 

zostały z jubileuszem 35-lecia 

poświęcenia pomnika ku czci 

Ojca Augustyna Kordeckiego.  

                                            

Czytaj s.14 

UROCZYSTOŚĆ 

Z OKAZJI  JUBILEUSZU 

500- LECIA 

POWSTANIA 
NIEMIECKIEJ WSI  

Tegoroczne uroczystości miały 

niezwykły wymiar, połączone 

zostały z Dożynkami 

Parafialnymi, poświęceniem 

Krzyża oraz otwarciem 

zmodernizowanej drogi. 
Czytaj s. 12 

ZJAZD 

ABSOLWENTÓW 

W MARCHWACZU 

Kolejny Zjazd Absolwentów 

odbył się w  szkole 

Marchwaczu. Wzięli w nim 

udział również Ci, którzy 

kończyli swoją edukację 

w Marchwaczu, ale nie 

w obecnym budynku 

szkolnym.  
Czytaj s. 25 

WAKACJE  

W JAROSŁAWCU  

W tym roku wzorem lat 

ubiegłych, a tradycja ta 

w naszej Gminie ma już 18 lat, 

dzieci z terenu gminy 

wyjechały na wypoczynek 

letni do Jarosławca. 
 Czytaj s. 10 
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 POWITALIŚMY NOWY ROK  SZKOLNY 
     Wakacje i urlopy szybko minęły pozostawiając wiele wrażeń i wspomnień, a przed nami kolejny 
etap pełen odpowiedzialnych obowiązków i nowych wyzwań. 
  
     W nowym roku szkolnym 2017/2018 życzę Wszystkim dobrego klimatu do zgodnego 
współdziałania w zakresie realizacji zadań oświatowych i gminnych, wielu sukcesów i satysfakcji, 
szczerych przyjaźni, rozwijania talentów, a także inspiracji do poszukiwania rozwiązań, odkrywania 
tajników wiedzy i mądrości oraz wychowania do wartości.   
 
     Czas to drogocenny dar, którego nie wolno marnować. Niech więc drogowskazem dla każdego 
staną się dobitne słowa Jana Pawła II wypowiedziane do młodzieży w Toronto: „Nie zadowalajcie 
się miernotą, wy dążcie do ideału. A jeżeli nikt tego od was nie wymaga, wy sami wymagajcie 
od siebie.”   
 

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

 

http://www.szczytniki.ug.gov.pl/
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KALENDARIUM WÓJTA  
1. Podpisałem umowę na zagospodarowanie odpadów 

komunalnych ze Związkiem Komunalnym „Czyste Miasto 

Czysta Gmina” na okres od dnia 01.07.2017 r. do 

31.12.2018 r.  

2. Podpisałem umowę z firmą EKO na wywóz odpadów 

komunalnych na okres od 01.07.2017 r. do 31.12.2018 r. 

na łączną kwotę 596.019 zł brutto, co miesięcznie stanowi 

kwotę 33.112,22 zł; a także na wywóz odpadów 

z obiektów publicznych, koszy i świetlic, który wyniesie 

74.788,98 zł, czyli miesięcznie 4.154,94 zł. Niestety, 

wywóz jest droższy od planowanej kwoty o ponad 70 tys. 

zł w całym okresie, obecnie trwa analiza stawek 

i w najbliższym czasie zostaną zaproponowane nowe.   

Przypominam, że  do 2020 r. segregacja musi osiągnąć 

poziom 50%, obecnie poziom ten  dla naszej Gminy 

wynosi 21,96% i od 2014 r. uległ nieznacznej poprawie 

z 20,77%. Bardzo proszę o prawidłową segregację, 

ponieważ wpływa ona bezpośrednio na wysokość kosztów 

ich wywozu.  

3. Podpisałem umowę z Urzędem Marszałkowskim 

o dofinansowanie kwotą 1.621.886,00 zł projektu 

„Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej 

Guzdek - Pośrednik, wyposażenie stacji uzdatniania wody 

w Szczytnikach i Mroczkach Wielkich oraz budowę 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcjanów”,   

jesteśmy na etapie przygotowania przetargu.  

4. Z programu Urzędu Marszałkowskiego „Pięknieje 

Wielkopolska Wieś” z trzech naszych złożonych 

wniosków dofinansowanie otrzymało sołectwo Joanka na 

remont świetlicy, kwota dofinansowania to 29 tys. zł. 

W ramach projektu zostaną wymieniona okna, drzwi 

i przeprowadzony zostanie remont wnętrza, instalacji 

wodnych i elektrycznych.   

5. Rozpoczęły się prace na drogach w Radliczycach, 

Murowańcu, Szczytnikach  do krajówki i na Strużce. 

Wykonawcą jest firma „Rol-Dróg” z Rajska. Planowany 

termin wykonania - do 20 października 2017 r. Posiadamy 

decyzję środowiskową i projekt na drogę w Stawie ul. 

Polna, zostały także przeprowadzone podziały geodezyjne 

na drodze w Szczytnikach, jesteśmy na etapie 

przygotowania zgłoszeń przebudowy. Po zgłoszeniach 

przystąpimy do procedury przetargowej wyłaniającej 

wykonawcę na te drogi i drogę Tymieniec Kąty. 

6. W uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym w 2017 r. 

zamierzamy zrealizować zadanie, którego nie udało się 

wykonać w roku ubiegłym – a mianowicie budowę 

chodnika przy szkole  w Popowie wraz z poprawieniem 

nawierzchni asfaltowej. W tym celu została w budżecie 

wyodrębniona dotacja dla starostwa w kwocie 133.892 zł. 

Niestety, po przetargu kwota oferty dwukrotnie 

przekroczyła planowane środki na to zadanie i dlatego 

starosta unieważnił przetarg. Postępowanie przetargowe 

zostało wszczęte ponownie wydłużając termin realizacji 

zadania do 30.06.2018 r.,  jednak powinno przynieść 

obniżkę ceny.  

7. Czas wakacji to okres bieżących napraw i remontów 

w szkołach:  

a) ZS Iwanowice: przeprowadzono generalny remont pokoju 

nauczycielskiego (wymiana podłogi, drzwi, malowanie),  

w  przedszkolu - wymiana centralnego ogrzewania  

i malowanie wszystkich pomieszczeń. Miło mi 

poinformować, iż szkoła zajęła pierwsze miejsce 

w konkursie „Podwórko Nivea”, w ramach którego 

zostanie wyposażona w nowoczesny plac zabaw i gier 

edukacyjnych, pragnę więc serdecznie pogratulować Pani 

Dyrektor za organizację głosowania, a wszystkim 

aktywnie głosującym za zaangażowanie w projekt. Myślę, 

iż efekt będzie cieszył nauczycieli, rodziców, a przede 

wszystkim dzieci Zespołu Szkół w Iwanowicach. Plac 

zabaw powstanie na terenie obecnego placu zabaw 

przedszkola.  

b) ZS Radliczyce: naprawiono schody wejściowe, 

zlikwidowano zacieki w jednej izbie lekcyjnej, 

pomalowano gabinet  dyrektora oraz pokój nauczycielski, 

trwa budowa sali gimnastycznej, firma założyła dach,  

obecnie trwa ocieplanie ścian. W Szkole Filialnej 

w Mroczkach Wielkich: naprawiono dach  (pokryto ok. ¾ 

papą), pomalowano sufit i ściany w toaletach. 

c) ZS w Stawie:  przeprowadzono remont kapitalny łazienki 

chłopców na dolnej kondygnacji,  z wymianą instalacji 

elektrycznej i hydraulicznej, założeniem glazury  

i wymianą sanitariatów,  co kończy remont dolnej 

kondygnacji starej części szkoły. Wymieniono także 

instalację hydrauliczną w kuchni. W przedszkolu: 

zakupiono i zamontowano piekarnik konwekcyjny, 

kuchnię gazową oraz taboret gazowy, zamontowano 

również wysokie napięcie i hydraulikę. 

d) ZS w Szczytnikach: zaadoptowano pomieszczenie na 

stołówkę szkolną oraz pomalowano lamperię na 

korytarzach i klatce schodowej, pogwarancyjnie 

naprawiono przeciek. W Przedszkolu „Tęcza”: 

wyremontowano kuchnię   i pomalowano jedną salę 

dydaktyczną. 

e) ZS w Marchwacz:  trwa budowa sali gimnastycznej, firma 

założyła dach  i obecnie trwa ocieplanie ścian. Przy szkole 

powstały miejsca postojowe dla samochodów. 

W przedszkolu: zakupiono i zamontowano metalowe 

drzwi oraz wykonano obudowę parapetów i grzejników.   

Remonty kuchni w przedszkolach w Stawie i Szczytnikach 

realizowane były w celu wdrożenia gotowania posiłków 

dla innych  Zespołów Szkół – w Radliczycach 

i Marchwaczu.  

8. W dniu 25 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy 

w Szczytnikach odbyło się posiedzenie pięciu Komisji 

Konkursowych, które wyłoniły kandydatów na stanowiska 

dyrektorów  Zespołów Szkół Gminy Szczytniki. 
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W wyniku postępowania konkursowego kandydatami  na 

stanowiska dyrektorów ponownie zostały: 
1)   Zespołu Szkół w Iwanowicach - P. Janina Nowak, 

2)   Zespołu Szkół w Marchwaczu - P. Honorata Szymańska, 

3)   Zespołu Szkół w Radliczycach – P. Bogusława Domagała, 

4)   Zespołu Szkół w Stawie – P. Teresa Andruchowicz, 

5)   Zespołu Szkół w Szczytnikach – P. Anna Przybylska. 

Stanowiska powierzyłem Dyrektorom na okres od  1 września 

2017 r. r. do 31 sierpnia 2022 r.  tj.  na kolejne 5 lat.  

Dyrektorom gratuluję i życzę dalszych sukcesów w pracy.  

9. Przeprowadzono przetarg na udzielenie i obsługę kredytu 

długoterminowego w wysokości 2 419 940,00 zł 

przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu 

i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wybrana 

została oferta BS Ziemi Kaliskiej. 

10. Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację Szkoły 

Podstawowej w Pośredniku. Została złożona jedna oferta  - 

firmy PROJNAD Sp. z o.o. z Sieradza na kwotę 

202 176,91 zł. Termin wykonania: 15.11.2017 r.   

11. Rozstrzygnięto także przetarg na termomodernizację 

Zespołu Szkół w Stawie. Została złożona jedna oferta - 

firmy PROJNAD Sp. z o.o. z Sieradza na kwotę 

460 367,66 zł. Termin wykonania: 15.11.2017 r.  Obydwa 

zadania są realizowane w ramach projektu partnerskiego pod 

nazwą „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności 

publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” 

ze środków WRPO na lata 2014-2020,  w ramach działania 

3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.4 Poprawa 

efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach 

ZIT dla rozwoju AKO. Wysokość dofinansowania do 85 % 

kosztów kwalifikowanych. 

12.  Dnia 22 sierpnia br. w Szczytnikach odbyło się uroczyste 

otwarcie ciągu pieszo -rowerowego pobudowanego wzdłuż 

drogi krajowej nr 12,  spotkanie odbyło się  z inicjatywy 

lokalnej społeczności, która od dawna zabiegała 

o realizację inwestycji. Poświęcenia ścieżki dokonał 

proboszcz parafii Szczytniki ks. Mariusz Buczek. Na 

uroczystość przybyli: dyrektor GDDKiA pan Marek 

Napierała, Z-ca Dyrektora GDDKiA pan Tadeusz Łuka, 

Kierownik Rejonu Dróg GDDKiA w Kaliszu pan Józef 

Przybyłek, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz pan 

Mirosław Niczyporuk, przewodniczący RG pan Bogdan 

Augustyniak oraz radni, sołtysi i mieszkańcy gminy. Ciąg 

pieszo-rowerowy ma prawie 7 km długości i biegnie 

wzdłuż drogi krajowej nr 12 od miejscowości Szczytniki 

do granicy z gminą Opatówek. Jego budowa w bardzo 

dużym stopniu poprawiła bezpieczeństwo miejscowej 

ludności oraz wszystkich poruszających się chodnikiem      

i krajową 12-tką. Inwestycja rozpoczęła się w 2010 roku 

i była realizowana w kilku etapach.  Wartość inwestycji 

GDDKiA przy budowie ciągu pieszo-rowerowego to prawie 

3 mln zł, a koszt ze strony gminy to kwota 412 tys. zł.  

13. W trakcie realizacji jest przebudowa drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych  w obrębach geodezyjnych Niemiecka 

Wieś, Joanka, Antonin (Mała Gmina) przez firmę „Rol-

Dróg” z Rajska za kwotę 266 673,10 zł. Termin 

zakończenia prac to 30.10.2017 r.  

14. W związku z nawałnicą jaka przeszła przez teren Gminy 

w dniach 10-12 sierpnia 2017 r. powołano Komisję do 

spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych 

w wyniku tych zdarzeń. Mieszkańcy zgłosili 22 szkody 

w budynkach mieszkalnych  i gospodarczych, kwota 

szacowanych zasiłków wyniosła 243 139,00 zł.     

15. Rozstrzygnięto przetarg na dowóz uczniów do szkół na 

terenie Gminy Szczytniki wraz z zapewnieniem opieki 

w czasie przejazdu w roku szkolnym 2017/2018. 

Wykonawcą usługi została firma EUROMATPOL 

Mateusz Czekalski z Budzisławia Kościelnego.  Wszelkie 

uwagi w zakresie dowozów należy przekazywać 

Dyrektorom Szkół.  

16. Serdecznie gratuluję wszystkim uczniom, którzy 

pomyślnie zdali kwietniowy egzamin gimnazjalny. Wyniki 

zostały podane przez OKE w Poznaniu w miesiącu 

czerwcu. W naszej Gminie najwyższe wyniki (średnia 

klasy) uzyskali uczniowie klasy III Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Zespole Szkół w Marchwaczu:  z języka 

angielskiego – poziom podstawowy, z języka angielskiego 

– poziom rozszerzony, z języka polskiego, historii i wos 

oraz z przedmiotów przyrodniczych; natomiast 

z matematyki – uczniowie Gimnazjum w Zespole Szkół 

w Szczytnikach. 

17.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał 

i wypłacił: 

 zasiłków stałych: w maju w kwocie  26.132,96 zł dla 47 

osób, w czerwcu  w kwocie 24.517,57 zł dla 47 osób, 

w lipcu w kwocie  25.979,57 zł dla 48 osób i w sierpniu  

w kwocie 25.077,57 zł dla 48 osób;  

 zasiłków okresowych: w maju w kwocie 6.439,39 zł  dla 15 

rodzin, w czerwcu  w kwocie 4.822,89 zł dla 10 rodzin,  

w lipcu w kwocie 6.002,25 zł  dla 14 rodzin    i w sierpniu 

w kwocie 5.664,90 zł dla 15 rodzin;  

 zasiłków celowych: w maju  w  wysokości  14.200,00 zł dla 

47 rodzin,  w czerwcu   w kwocie  4.700,00 zł dla 32 

rodzin, w lipcu w  wysokości  4.650,00 zł dla 33 rodzin   

i  w sierpniu w kwocie  4.350,00 zł dla 24 rodzin; 

 świadczeń rodzinnych: w maju w kwocie 261.897 zł dla 625 

rodzin, w czerwcu  w kwocie 253.367 zł dla 630 rodzin, 

w lipcu w kwocie 241.476,64 zł dla 655 rodzin       

i w sierpniu w kwocie 258. 349,84 zł dla 657 rodzin;  

 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego: w maju na kwotę 

12.200 zł dla 24 osób uprawnionych,  w czerwcu na kwotę 

13.700 dla 25 rodzin, w lipcu na kwotę 13.700 zł dla 25 

osób uprawnionych i w sierpniu na kwotę 13.700 dla 25 

rodzin; 

 świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+: 

w czerwcu w kwocie 554.398,10 zł dla 689 rodzin, w lipcu 

w kwocie  551. 981,10 zł dla 693 rodzin,  w sierpniu 

w kwocie 544.823,00 zł dla 690 rodzin; 

 dodatek mieszkaniowy: w czerwcu dla  9 rodzin w łącznej 

kwocie 1.183,91 zł, w lipcu - dla  10 rodzin w łącznej 

kwocie 1.466,16 zł, w sierpniu w kwocie 1.520,88 zł; 

 dodatek energetyczny:  w czerwcu dla  4 rodzin w kwocie 

73,54 zł, w lipcu dla 5 rodzin w kwocie 89,12 zł 

i  w sierpniu dla 6 rodzin w kwocie 104,70 zł. 



WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 27 BEZPIECZNEGO ROKU SZK0LNEGO 

  
 

WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL 4 

 

 

18. GOPS wydał także :  

 bony towarowe do realizacji w sklepach GS – w miesiącu 

lipcu bony  otrzymało 6 osób na łączną kwotę  700,00 zł, 

w sierpniu 4 osoby na  kwotę   400,00 zł; 

 27 kart KDR i 27 kart WKR  w tym 2 dla nowych członków 

rodzin;   

 126 decyzjami przyznano stypendia socjalne dla 225 

uczniów oraz  zasiłki szkolne  dla 4 uczniów.  

19. Wpłynęły do GOPS 4 niebieskie karty, w związku z tym 

zwoływane były grupy robocze i monitorowano wszystkie 

rodziny, dla których zostały założone niebieskie karty. 

20. Zwracam się z wielką prośbą do Państwa o zwracanie 

uwagi w przypadku niszczenia naszych znaków 

drogowych. Niestety zdarza się to coraz częściej i jest to 

nie tylko przejaw bezmyślnego wandalizmu,  lecz także 

stanowi bardzo poważne zagrożenie bezpieczeństwa dla 

uczestników ruchu drogowego.    

FORUM PYTAŃ DO WÓJTA  

 - Czy według Pana Gmina Szczytniki jest dobrze 

przygotowana do reformy oświaty?  
-„Każda zmiana wymaga dobrego przygotowania i podjęcia 

odpowiednich działań. Uważam, że w przypadku reformy 

oświaty mamy ułatwione zadanie, ponieważ na terenie naszej 

gminy występują Zespoły Szkół, które zostały zachowane, ale 

oczywiście w innej strukturze organizacyjnej, a mianowicie są 

to obecnie zespoły składające się ze szkół podstawowych 

z klasami gimnazjalnymi oraz z przedszkoli. Nie trzeba było 

zmieniać nawet nazwy zespołów, gdyż przedszkole uznawane 

jest w świetle ustawy również jako rodzaj szkoły. Można 

obiektywnie stwierdzić, że dzięki temu, iż mamy zespoły, udało 

się uniknąć większych problemów czy tzw. „wstrząsu 

organizacyjnego”, jaki wystąpił w innych rejonach. Pragnę 

podkreślić, że jest to duża zasługa efektywnej współpracy 

i zrozumienia   ze strony Radnych, Dyrektorów zespołów oraz 

całej społeczności szkolnej wraz z Rodzicami. Mam nadzieję, że 

do każdego problemu, który się ewentualnie jeszcze pojawi, 

podejdziemy wszyscy spokojnie i merytorycznie, i będziemy 

próbowali szukać rozwiązań,  tak aby wszystkim  

przedszkolakom i uczniom zapewnić optymalny rozwój 

w naszych gminnych placówkach oświatowych.”   

 - Jaka jest Pana opinia o Programie Funkcjonalno – 

Użytkowym Gospodarki Ściekowej i Programie Ochrony 

Środowiska  dla Gminy Szczytniki?  
-„Uważam, że wprowadzanie w życie niektórych programów 

staje się po prostu koniecznością, pomimo występowania 

mankamentów czy codziennych uciążliwości. Wszystko zależy od 

tego, jakimi  priorytetami gospodarczymi  pragniemy się 

kierować. Faktem jest, że każdy program może wzbudzać 

dylematy, i dlatego zostało przeprowadzonych wiele 

merytorycznych dyskusji na ten temat. Z drugiej strony, dalsze 

inwestycje w gminie z zakresu ochrony środowiska  nie są 

możliwe bez pozyskiwania środków zewnętrznych; jednak, aby 

pozyskać te środki, trzeba mieć obydwa te programy, gdyż są 

one wymaganymi  dokumentami  do realizacji zadań z zakresu 

ochrony środowiska przy udziale środków zewnętrznych, 

i dotyczy to zarówno dofinansowania inwestycji  jak 

i umarzania pożyczek inwestycyjnych.”  

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA 

GMINY SZCZYTNIKI 

Na sesji w dniu 29 czerwca 2017 roku Rada Gminy Szczytniki 

podjęła jednogłośnie Uchwałę o udzieleniu Absolutorium 

Wójtowi Gminy – Markowi Albrechtowi oceniając pozytywnie 

wykonanie budżetu za rok 2016. 

  Wójt  Gminy Marek Albrecht na Sesji Rady Gminy Szczytniki 

przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016, 

w skład którego weszły: sprawozdanie z wykonania planu 

finansowego jednostek organizacyjnych gminy, informacja 

o  stanie mienia gminy oraz wykonanie wydatków 

majątkowych. Sprawozdania pozytywnie zaopiniowała Komisja 

Rewizyjna,  która wnioskowała do Rady o udzielenie 

absolutorium. Skład Orzekający Regionalnej Izby 

Obrachunkowej wydał uchwałę także pozytywnie opiniując 

wykonanie budżetu za 2016 rok. Dochody osiągnięte przez 

gminę wyniosły 31.281 tys. zł,  tj. 100,58% planu,  natomiast 

wydatki 31.499 tys. zł, tj. 96,29% planu (mniejsze od 

planowanych o 1.167 tys. zł). Gmina zrealizowała wydatki 

majątkowe na kwotę 3.598 tys. zł. Zamiast planowanego deficyt 

na poziomie 218 tys. zł. wypracowano nadwyżkę w kwocie 

1.040 tys. zł, co pozwoliło na zmniejszenie zadłużenia Gminy  

o 1.040 tys. zł.   

   
Radni złożyli gratulacje Wójtowi i wszystkim 

współpracownikom, życząc dalszej równie owocnej pracy. Wójt 

Marek Albrecht podziękował radnym za współpracę 

i  udzielenie absolutorium, a także kierownikom jednostek 

organizacyjnych i wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za 

zaangażowanie przy wykonaniu budżetu za 2016 rok. Dzięki 

racjonalnemu gospodarowaniu finansami publicznymi można 

było w 2016 roku wykonać wiele dodatkowych zadań np. 

remonty świetlic w Szczytnikach, Mroczkach Wielkich, 

Marcjanowie  i Główczynie. Gmina kolejny rok pozyskiwała 

również środki z różnych źródeł zarówno krajowych jak 

i europejskich. Po raz pierwszy otrzymała dotację Wojewody 

z programu przebudowy dróg na przebudowę drogi Iwanowice 

– Chojno. Z największych inwestycji to rozpoczęcie budowy sal 
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gimnastycznych w Marchwaczu i Radliczycach, na które 

otrzymano dotację Ministra Sportu. (UG) 

 

INFORMACJA O SESJACH RADY GMINY 

SZCZYTNIKI 

W dniu  29 czerwca 2017 roku odbyła się XXXVI Sesja 

Rady Gminy Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący 

Rady Pan Bogdan Augustyniak. Rada zapoznała się 

z informacją o pracy Wójta i poszczególnych Komisji Rady 

w okresie międzysesyjnym, zapoznawała się z interpelacjami 

i zapytaniami radnych oraz odpowiedziami udzielanymi przez 

Pana Wójta lub jego Zastępcę. W sesji udział wzięło 14 

radnych. Przedmiotem obrad oprócz wprowadzania zmian do 

budżetu gminy i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

było:  

- podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia rocznych 

sprawozdań finansowych Gminnego Ośrodka Kultury,  

Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 r. 
Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekty 

uchwał w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie 

ewentualnych uwag i propozycji. Wobec braku uwag 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekty 

przedmiotowych uchwał, w wyniku którego Rada jednogłośnie 

podjęła Uchwałę Nr XXXVI/193/2017  i  Uchwałę Nr XXXVI 

/1934/2017 (głosowało 14 radnych). 

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2016 r.  

Wójt Pan Marek Albrecht  omówił sprawozdanie finansowe 

oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 r. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się o zgłaszanie uwag do 

przedstawionych przez Wójta sprawozdań. Rada nie zgłosiła 

uwag. Przewodniczący Rady zapoznał z treścią Uchwały 

Nr SO-0954/59/2Ka/2017  Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej  w Poznaniu z dnia 5 maja 2017 r.  

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Szczytniki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 

rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy 

Szczytniki i przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, 

następnie zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji. Wobec 

braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/ 195/2017 

(głosowało 14 radnych). 

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak 

stwierdził, że w ustawowym terminie radni otrzymali materiały 

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 r. wraz  

z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, 

sprawozdanie finansowe, oraz sprawozdanie roczne 

z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji: 

Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach, Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Szczytnikach za 2016 r. Następnie 

poinformował, że Komisja Rewizyjna na trzech posiedzeniach 

w dniach 16, 17 i 19 maja br. rozpatrywała oraz dokonała 

analizy i oceny wykonania budżetu za 2016 r. na podstawie 

sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych, informacji 

o stanie mienia komunalnego oraz przedstawionych objaśnień 

i sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta 

Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta za 2016 r. Powyższy 

wniosek został pismem nr RG.0002.6.2017 z dnia 19 maja 

2017 r. przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu do zaopiniowania. Następnie Przewodniczący Rady 

poinformował radnych, że Uchwałą Nr SO – 

0954/59/2/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej  w Poznaniu z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie 

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczytniki 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 r. wraz 

z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Szczytniki 

wyraziło opinię pozytywną (z treścią uchwały Rada Gminy 

została zapoznana podczas rozpatrywania p. 9 porządku obrad). 

Zwrócił się do Rady o podjęcie dyskusji w sprawie powyższych 

sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2016 r. – otworzył 

dyskusję nad sprawozdaniami: sprawozdaniem finansowym 

i nad sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Szczytniki 

za 2016 rok. Przewodniczący Rady zapoznał Radę z treścią 

wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. 

Poinformował Radę, że Komisja Rewizyjna dokonała analizy 

sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2016 r. Odczytał 

Uchwałę Nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Szczytniki z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wniosku Komisji 

o udzielenie absolutorium Wójtowi za 2016 r. Następnie 

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z treścią Uchwały 

Nr SO-0955/35/2/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie opinii 

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczytniki 

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Szczytniki za 2016 

rok. W imieniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o udzielenie 

Wójtowi Gminy absolutorium za 2016 rok. Zwrócił się do Rady 

o zgłaszanie uwag w powyższej sprawie. Wobec braku uwag 

w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Szczytniki o udzielenie Wójtowi Gminy Szczytniki 

absolutorium za 2016 r., w wyniku, którego w głosowaniu 

jawnym Rada Gminy przyjęła wniosek podejmując 

jednogłośnie Uchwałę Nr XXXVI/196/2017 udzielając 

Wójtowi Gminy Szczytniki  absolutorium. (głosowało 14 

radnych). Radni złożyli gratulacje Panu Wójtowi i wszystkim 

współpracownikom, życząc dalszej owocnej pracy na rzecz i dla 

dobra Gminy. Wójt Pan Marek Albrecht podziękował radnym 

za współpracę i  udzielenie absolutorium, a także kierownikom 

gminnych jednostek organizacyjnych oraz  pracownikom 

Urzędu Gminy za zaangażowanie przy wykonaniu budżetu 

gminy  za 2016 rok. 

- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. 

„Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom 

skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-

Ostrowskiej; 
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Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił 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 XXXVI/197/2017 (głosowało 14 radnych). 

- podjęcie uchwały w sprawie „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy usługowej 

w miejscowości Szczytniki”; 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił 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 większością 

głosów podjęła Uchwałę Nr XXXVI/198/2017 (głosowało 14 

radnych, za – 12, wstrzymało się - 2). 

- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P na odcinku Brzeziny 

– Sobiesęki Drugie – etap II”; 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił 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 XXXVI/199/2017 (głosowało 14 radnych). 

- podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów 

przedszkolnych w Szkolę Podstawowej w Radliczycach 

w Przedszkole w Radliczycach; 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił 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 XXXVI/ 200/2017 (głosowało 14 

radnych). 

- podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów 

przedszkolnych w Szkolę Podstawowej w Marchwaczu 

w Przedszkole w Marchwaczu; 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił 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 XXXVI/201/2017 (głosowało 14 radnych). 

- podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków 

stanowiących dochody budżetu Gminy Szczytniki 

instrumentem płatniczym; 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił 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 XXXVI/ 202/2017 (głosowało 14 

radnych). 

- podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w 2017 roku; 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił 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 XXXVI/203/2017 (głosowało 14 radnych). 

- podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie; 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił 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 XXXVI/204/2017 (głosowało 14 radnych). 

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 4623P Szczytniki – Popów. 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił 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 XXXVI/205/2017 (głosowało 14 radnych). 

W dniu 31 sierpnia 2017 r. odbyła się XXXVII 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 w sprawie przekształcenia oddziałów 

przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława 

Aleksandrzaka w Marchwaczu w Przedszkole 

w Marchwaczu; 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekty 

uchwał 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 XXXVII/208/2017  (głosowało 14 

radnych). 

- podjęcie  uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów 

przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Radliczycach 

w Przedszkole w Radliczycach; 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekty 

uchwał 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 XXXVII/209/2017  (głosowało 14 

radnych). 

- podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Jana Pawła II 

Zespołowi Szkół w Marchwaczu, którego organem 

prowadzącym jest Gmina Szczytniki; 
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Zastępca Wójta Pan Dariusz 

Wawrzyniak omówił projekty 

uchwał 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 XXXVII/210/2017  

(głosowało 14 radnych). 

- podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany nazwy ulicy w m. 

Staw; 

Zastępca Wójta Pan Dariusz 

Wawrzyniak omówił 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 większością 

głosów  podjęła Uchwałę Nr XXXVII/211/2017 (głosowało 14 

radnych, za 13, wstrzymało się - 1). 

- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Szczytniki na lata 2016-2019 

z perspektywą na lata 2020-2023” 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił 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 większością 

głosów podjęła Uchwałę Nr XXXVII/212/2017 (głosowało 14 

radnych, za – 10, wstrzymało się – 4 ). 

- zaopiniowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego  

Gospodarki Ściekowej dla Gminy Szczytniki; 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt 

potrzebę wydania  opinii w powyższej sprawie, zwrócił się 

o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji. Wobec braku 

uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sprawę 

pozytywnego zaopiniowania  Programu Funkcjonalno 

Użytkowego  Gospodarki Ściekowej dla Gminy Szczytniki, 

w wyniku którego Rada większością głosów pozytywnie 

zaopiniowała  Program  (głosowało 14 radnych, za – 13, 

wstrzymało się - 1). 

- podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki; Zastępca 

Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił 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 XXXVII/215/2017 (głosowało 14 radnych). 

  

/Opracowano na podstawie protokołów z sesji,  projektu 

protokołu z  XXXVII,  podjętych przez Radę Gminy uchwał  oraz  

uzasadnień do tych uchwał.  Mirosław Kowalski/   

SPOTKANIE DOTYCZĄCE OMÓWIENIA PROGRAMU 
FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO GOSPODARK I 

ŚCIEKOWEJ DLA GMINY  SZCZYTNIKI 

 

W dniu 25 lipca 2017 r. w sali OSP w Szczytnikach odbyło się 

spotkanie dotyczące opracowanego dokumentu Program 

funkcjonalno-użytkowy (PFU) gospodarki ściekowej dla Gminy 

Szczytniki. W spotkaniu udział wzięli: Marek Albrecht – Wójt 

Gminy Szczytniki, Dariusz Wawrzyniak – Zastępca Wójta 

Gminy Szczytniki, Elżbieta Biernat – Kierownik Referatu 

Infrastruktury i Ochrony Środowiska UG w Szczytnikach, 

przedstawiciele Wykonawcy opracowania –Firma EOŚ 

z Poznania w osobach: Katarzyna Seredyńska, Jarosław Banach 

oraz Radni Rady Gminy Szczytniki i sołtysi. Przedmiotem 

spotkania było omówienie PFU oraz poinformowanie o celu, 

jakiemu będzie on służył i na podstawie jakich aktów prawnych 

został opracowany. W trakcie spotkania Katarzyna Serdyńska 

poinformowała, że program jest niezbędnym dokumentem jako 

załącznik do wniosków, przy ubieganiu się o dofinansowanie 

realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką ściekową, 

oraz że stanowi on wstępny szacunek kosztów prac 

projektowych i robót budowlanych i zawiera wytyczne 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

W przedmiotowym programie zakres gospodarki ściekowej 

opracowano dla każdej miejscowości Gminy Szczytniki. Został 

on wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2004 r., nr 202, poz. 2072). W trakcie spotkania współautorzy 

opracowania Programu funkcjonalno-użytkowego gospodarki 

ściekowej dla Gminy Szczytniki udzielali odpowiedzi na szereg 

pytań zadawanych przez jego uczestników wyjaśniając wiele 

wątpliwości.  
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  Uczestnicy spotkania poruszyli również temat uchwalenia 

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczytniki na lata 

2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023”. Współautorka 

PFU - Katarzyna Seredyńska poinformowała uczestników 

spotkania, że Ustawa Prawo ochrony środowiska zobowiązuje 

organ wykonawczy gminy do sporządzenia takiego programu 

w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. Dokument ten 

w przypadku wielu wniosków o dofinansowanie realizacji 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska, m. in. budowy sieci 

kanalizacyjnej, sieci wodociągowej, itp. pozwala na uzyskanie 

dofinansowania, lub częściowe umorzenie pożyczki pozyskanej 

na realizację tego typu inwestycji. W związku z powyższym 

Katarzyna Seredyńska radziła, aby Radni jak najszybciej podjęli 

uchwałę przyjmującą Program Ochrony Środowiska dla Gminy 

Szczytniki, gdyż uchwalony program może zapewnić znaczne 

zmniejszenie kosztów realizacji wielu inwestycji z zakresu 

ochrony środowiska. Podsumowując spotkanie Katarzyna 

Seredyńska poinformowała, że zarówno PFU jak i Program 

Ochrony Środowiska są dokumentami niezbędnymi dla 

realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska przy udziale 

znacznych środków zewnętrznych – w postaci dofinansowań, 

pożyczek z umorzeniami, itp.  (Aneta Nowak) 

 
 

SZKOLENIE DLA HODOWCÓW TRZODY 

CHLEWNEJ 

  

W dniu 27 lipca 2017 r. w sali OSP w Szczytnikach, 

z inicjatywy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu, 

odbyło się szkolenie dla hodowców trzody chlewnej 

poruszające zagadnienia: kar nakładanych przez Inspekcję 

Weterynaryjną, znakowania świń, bioasekuracji gospodarstw 

utrzymujących świnie. Inicjatywa zorganizowania szkolenia 

przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu 

podyktowana była wzrostem wystąpień choroby afrykańskiego 

pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Szkolenie poprowadzili Inspektorzy Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii w Kaliszu. (UG) 

MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  

W IWANOWICACH 

 

W dniu 1 czerwca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu została podpisana 

umowa z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego 

Krzysztofem Grabowskim na dofinansowanie 

operacji Wymiana konstrukcji dachu i poszycia dachu 

istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w ramach zadania pn. 

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Iwanowicach”. Łączna 

wartość projektu wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 206 

576,39 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 131 444 

zł tj. 63,63 % kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostałe 

środki na sfinansowanie operacji, pochodzą z budżetu 

gminy Szczytniki. Operacja, będzie zrealizowana w ramach 

działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie: Budowa 

lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

objętego PROW na lata 2014 – 2020”. Umowę ze strony gminy 

Szczytniki podpisali: Wójt Gminy Szczytniki – Marek Albrecht 

i Skarbnik Gminy – Małgorzata Bloch w obecności dyrektor 

Departamentu PROW UMWW w Poznaniu - Izabeli 

Mroczek.  W ramach operacji zostaną wykonane m.in. prace 

rozbiórkowo-wyburzeniowe, przebudowa gzymsu, wykonana 

konstrukcja, pokrycie i podbitka dachu, roboty malarskie, 

wewnętrzna instalacja elektryczna z osprzętem, wyłącznik 

p. pożarowy.  (Grażyna Sowa) 

 

POPRAWA STANU GOSPODARKI WODNO-

ŚCIEKOWEJ NA TERENIE  GMINY SZCZYTNIKI 

 

W dniu 21 czerwca 2017 r. w Centrum Kultury i Sztuki 

w Kaliszu została zawarta umowa pomiędzy Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Gminą 

Szczytniki na dofinansowanie operacji „Poprawa stanu 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki 

poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Guzdek-Pośrednik, 

wyposażenie stacji uzdatniania wody w Szczytnikach 

i Mroczkach Wielkich oraz budowę kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Marcjanów”. Ze strony Urzędu 

Marszałkowskiego umowę podpisał Wicemarszałek Krzysztof 

Grabowski, Gminę Szczytniki reprezentował Wójt Gminy 

Marek Albrecht oraz Skarbnik Gminy Małgorzata Bloch. 

Łączna wartość operacji wynosi 3 135 188,07 zł, w tym 

dofinansowanie ze środków europejskich z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich wynosi 1 621 886 zł tj. 63,63 % kosztów 

kwalifikowanych projektu. Pozostałe środki na sfinansowanie 

operacji pochodzą z budżetu gminy Szczytniki. 
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Operacja będzie zrealizowana w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 

lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 

w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 

energii”. Realizacja operacji poprawi warunki życia 

mieszkańców Gminy Szczytniki oraz stan środowiska 

naturalnego. W ramach operacji zostanie wybudowana sieć 

wodociągowa Guzdek-Pośrednik o długości 6,245 km, 

kanalizacja sanitarna w miejscowości Marcjanów o długości 

5,294 km oraz wyposażone zostaną dwie stacje uzdatniana 

wody w Szczytnikach i Mroczkach Wielkich. (Grażyna Sowa) 

OTWARCIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO 

Dnia 22 sierpnia br. w Szczytnikach odbyło się uroczyste 

otwarcie ciągu pieszo-rowerowego pobudowanego wzdłuż drogi 

krajowej nr 12. Spotkanie odbyło się z inicjatywy 

lokalnej społeczności, która od dawna zabiegała 

o realizację inwestycji. Poświęcenia ścieżki 

dokonał proboszcz parafii Szczytniki ks. Mariusz 

Buczek. Na uroczystość przybyli: dyrektor 

GDDKiA pan Marek Napierała, Z-ca Dyrektora 

GDDKiA pan Tadeusz Łuka, Kierownik Rejonu 

Dróg GDDKiA w Kaliszu pan Józef Przybyłek, 

Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz pan 

Mirosław Niczyporuk, proboszcz parafii 

w Szczytnikach, Wójt Gminy Szczytniki pan 

Marek Albrecht, przewodniczący Rady Gminy 

pan Bogdan Augustyniak oraz radni, sołtysi 

i mieszkańcy gminy. Ciąg pieszo-rowerowy ma 

prawie 7 km długości i biegnie wzdłuż drogi 

krajowej nr 12 od miejscowości Szczytniki do 

granicy z gminą Opatówek. Jego budowa 

w bardzo dużym stopniu poprawiła 

bezpieczeństwo miejscowej ludności oraz 

wszystkich poruszających się chodnikiem 

i krajową 12-tką. Inwestycja rozpoczęła się 

w 2010 roku i była realizowana w kilku etapach. 

Na początku wybudowano 1,1 km chodnika 

z kostki brukowej, a w 2016 r. pozostałe ponad 5 

km ciągu o nawierzchni bitumicznej. Wartość 

inwestycji GDDKiA przy budowie ciągu pieszo-

rowerowego to prawie 3 mln zł, a koszt po 

stronie gminy to kwota 412 tys. zł.  

Podczas uroczystego otwarcia Wójt Gminy Szczytniki Marek 

Albrecht podziękował przedstawicielom GDDKiA i wszystkim, 

którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji 

zadania w imieniu własnym, władz samorządowych, 

mieszkańców gminy oraz użytkowników ciągu pieszo - 

rowerowego za wszelkie dotychczasowe działania skierowane 

dla gminy w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających 

się krajową 12, wyrażając jednocześnie chęć dalszej 

współpracy. Wójt Gminy Szczytniki składa serdeczne 

podziękowania wszystkim mieszkańcom sołectwa Szczytniki, 

którzy brali udział w organizacji uroczystości otwarcia 

ciągu pieszo-rowerowego. (Aleksandra Laskowska)
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STYPENDIA  ZA WYNIKI W NAUCE 

I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE   

ZA II OKRES W ROKU SZKOLNYM 2016/ 2017 

 

Realizując postanowienia art. 90g ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 

z późn. zm.), w oparciu o decyzje dyrektorów zespołów szkół 

potwierdzone przez Gminę Szczytniki, za II okres w roku 

szkolnym 2016/2017 zostało przyznane ogółem 117 

stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

realizujących obowiązek szkolny w tych zespołach. 

49 uczniów otrzymało stypendia motywacyjne ze średnią 

ocen nie niższą niż 5,25. Są nimi: 

 W Zespole Szkół w Iwanowicach: Jakub Jakubowski, 

Filip Jakóbczak, Małgorzata Łaska, Marita Michalska, Aneta 

Adamczewska, Ewa Siewieja, Weronika Golanowska, 

Wiktoria Nowak, Dawid Przepiórka; 

 W Zespole Szkół w Marchwaczu: Lena Łukacka, Liliana 

Gajewska, Aleksandra Łańduch, Nadia Błaszczyk, Mateusz 

Olejnik, Wojciech Bartoszek, Marcelina Olejnik, Michał 

Durman, Gabriela Bartoszek, Filip Jędrzejewski; 

 W Zespole Szkół w Radliczycach: Aleksandra Matusiak, 

Klaudia Domagała, Miłosz Siwiak, Kamil Mikołajczyk, 

Szymon Ubych, Michał Zimny, Małgorzata Juszczak, Natalia 

Jakóbczak, Paulina Mencel; 

 W Zespole Szkół w Szczytnikach: Zuzanna Leszka, 

Patrycja Łukacka, Marta Nijak, Angelika Wojtczak, Klaudia 

Bider, Anna Shkirman-Zimny, Szymon Korkosz, Mateusz 

Nowak, Aleksandra Grandyberg, Nadia Leszka, Aleksandra 

Wietrzych, Paulina Wojtczak, Kinga Drewniak, Julia 

Michalak, Jakub Zając, Wiktoria Wróbel, Marcelina 

Dymarczyk; 

 W Zespole Szkół w Stawie: Bartosz Tomczyk, Łucja 

Haładyn, Natalia Kowalska, Wiktoria Gaj.  

58 uczniów otrzymało stypendia za wyniki i osiągnięcia 

w sporcie co najmniej na szczeblu powiatowym. Wśród 

wyróżnionych znalazło się 6 uczniów o podwójnych 

osiągnięciach. Są nimi: 

 Jakub Jakubowski, Filip Jakóbczak - uczniowie 

klasy IV Szkoły Podstawowej w Iwanowicach - 

 Dawid Przepiórka - uczeń klasy II Gimnazjum 

w Iwanowicach, 

 Wiktoria Nowak - uczennica klasy III Gimnazjum 

w Iwanowicach, 

 Nadia Leszka - uczennica klasy II Gimnazjum 

w Szczytnikach, 

 Paulina Wojtczak - uczennica klasy III Gimnazjum 

w Szczytnikach; 

 

Najwyższą średnią (6,00) wśród wyżej wymienionych 

uczniów uzyskała uczennica klasy VI   Szkoły Podstawowej 

im. Stanisława Aleksandrzaka Zespołu Szkół w Marchwaczu- 

Lena Łukacka. 

(Opracowała: Grażyna Kuchnicka) 

WAKACJE  W JAROSŁAWCU 

W tym roku wzorem lat ubiegłych, a tradycja ta w naszej 

Gminie ma już 18 lat, dzieci z terenu gminy wyjechały na 

wypoczynek letni. Był to 10-cio dniowy pobyt w Jarosławcu. 

Dzieci zamieszkały w Ośrodku Kolonijno-Wczasowym 

„Gryfia” w pokojach  2, 4 i 6- osobowych z łazienkami. 

Stołówka na miejscu serwowała 3 posiłki dziennie 

i podwieczorek najczęściej w postaci czegoś słodkiego lub 

lodów. Ośrodek położony w centrum Jarosławca, nieopodal 

latarni morskiej i pomnika rybaka w odległości około 400-

500 metrów do morza. Teren  bezpieczny, ogrodzony 

wyposażony w boisko do siatkówki, dużą świetlicę oraz 

własny kryty basen, z którego korzystali koloniści pod opieką 

ratownika. Ratownik był na stałe zatrudniony przez 

organizatora wypoczynku Towarzystwo „Nasze 

Szwederowo” z siedzibą w Bydgoszczy.  Już od 3 lat 

współpracujemy z tym Towarzystwem, korzystając z jego 

ofert  wypoczynku letniego i zimowego. Wybierając 

organizatora kierujemy się atrakcyjnością oferty oraz ceną za 

pobyt i proponowane atrakcje. Cena tegorocznego 

wypoczynku wynosiła 699 zł od osoby za 10-cio dniowy 

pobyt z transportem z miejsca zamieszkania i była 

konkurencyjna dla innych ofert. 

Na kolonie wyjechało 42 dzieci, z czego 27 dzieci 

skorzystało z dofinansowania  do kosztów wyjazdu 

ze środków Gminnego Funduszu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a za 15 

uczestników rodzice zapłacili pełną odpłatność kosztów 

pobytu. W trakcie pobytu dzieci pojechały na jednodniową 

wycieczkę do Słowińskiego Parku Narodowego, zwiedziły 

Czołpino i Smałdzino, zobaczyły ruchome wydmy 

i zwiedziły port w Ustce. 

 
Koloniści korzystali z kąpieli w morzu i plażowania, byli  

również w  Aquaparku  w Darłowie  z jedynym w Polsce  

basenem z wodą morską. W trakcie tego wyjazdu oglądały 

również nadmorskie elektrownie wiatrowe,  co pozwoliło 

przeprowadzić dyskusję na temat ochrony środowiska 

naturalnego i pozyskiwania energii odnawialnej. W trakcie 



WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 27 BEZPIECZNEGO ROKU SZK0LNEGO 

  
 

WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL 11 

 

pobytu ośrodek odwiedziła grupa teatralna „Krokodyl” ze 

spektaklem o przyjaźni oraz grupa cyrkowa „Szok” ze swoim 

pokazem,  w którym czynnie uczestniczyli również koloniści. 

Ze względu na awarię stateczku turystycznego, którym dzieci 

miały wypłynąć w morze, organizator  w zamian zabrał 

dzieci do „wesołego miasteczka”. Uczestnicy brali udział 

w zajęciach  profilaktycznych poprawiających swoją 

samoocenę i relacje ze światem, organizowano konkursy,  

gry i wspólne zabawy (dyskoteki, dzień sportu, pieczenie 

kiełbasek). Dzieci wróciły z Jarosławca zadowolone 

i wypoczęte (dla wielu z uczestników był to pierwszy 

samodzielny wyjazd).  Zawarły nowe znajomości 

i przyjaźnie, a w trakcie pobytu stworzyły wspólną, jednolitą 

społeczność gminną. (Maria Wiączek- Hendler  -  

koordynator GKPiRPA) 

WYDARZENIA 

WYRÓŻNIENI W GMINIE SZCZYTNIKI 

 

W bieżącym roku 

kalendarzowym w gronie 

wyróżnionych,     którym 

przyznano       zaszczytne 

odznaczenie    państwowe, 

jakim jest Srebrny Krzyż 

Zasługi, znaleźli się     

mieszkańcy Gminy 

Szczytniki.   
(Red. i K. Pichiewicz) 

 

 

 

 

 

GRATULACJE DLA PANA ANDRZEJA KUPAJA 

 
Radny Pan Andrzej Kupaj sprawował rzetelnie funkcję 

Przewodniczącego Rady Gminy  Szczytniki przez 24 lata, 

i nadal służy innym swoim wieloletnim doświadczeniem 

w zakresie pracy samorządowej. Swoje odznaczenie 

państwowe, na wniosek złożony do Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej przez Wójta Gminy Szczytniki Pana 

Marka Albrechta - za zasługi w działalności społecznej, 

samorządowej oraz na rzecz społeczności lokalnej przyjął 

w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. 

 

Składamy serdeczne gratulacje Panu Andrzejowi 

Kupajowi, radnemu i wieloletniemu Przewodniczącemu 

Rady Gminy Szczytniki z okazji otrzymania Srebrnego 

Krzyża Zasługi, Jednocześnie dziękujemy Panu za 

wszystkie działania podjęte dla dobra drugiego człowieka. 

Życzymy Panu dalszej owocnej współpracy w zakresie 

działalności społecznej  oraz wszelkiej pomyślności 

w życiu osobistym i zawodowym! 
 

      

 

GRATULACJE 

DLA PANA JÓZEFA LEWANDOWSKIEGO 

 

Pan Józef  Lewandowski odebrał swoje odznaczenie 

państwowe w marcu na uroczystości, która  miała 

miejsce w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim 

w Poznaniu. Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez 

Prezydenta Andrzeja Dudę wręczył Wojewoda 

Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann.  To szczególne 

wyróżnienie jest zwieńczeniem wieloletniej pracy Pana 

Józefa Lewandowskiego na rzecz społeczności lokalnej. 

Pan Józef Lewandowski angażuje się w prace społeczne 

już od 52 lat, jest osobą bardzo otwartą, chętnie służy 

pomocą. Praca na rzecz innych daje mu ogromne 

poczucie satysfakcji i spełnienia.  

 

Serdecznie gratulujemy Panu Józefowi 

Lewandowskiemu przyznania Srebrnego Krzyża 

Zasługi oraz życzymy zdrowia, spełnienia planów 

życiowych  i dużo siły do realizacji jeszcze wielu 

zadań społecznych! 

 

 

 

SYN ZIEMI SZCZYTNICKIEJ 
BŁ. FRANCISZEK STRYJAS 

Z inicjatywy Proboszcza Parafii pw. Błogosławionego 

Bogumiła w Szczytnikach Ks. Mariusza Buczka 

odbyły się w dniu 18 czerwca w Szczytnikach 

Diecezjalne Obchody Upamiętniające Bł. Franciszka 

Stryjasa, połączone z poświęceniem pamiątkowej 

tablicy oraz udzieleniem sakramentu bierzmowania, 

z  udziałem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Edwarda 

Janiaka. Wielkie podziękowania należą się wszystkim, 

którzy włączyli się w przygotowanie tak chlubnej 

uroczystości. Mieszkańcy Gminy Szczytniki 

z pewnością mogą być dumni, że to właśnie z tej Ziemi 

wywodzi się   tak świetlana postać; co podczas 

uroczystości potwierdził swoimi słowami Wójt Pan 

Marek Albrecht. 

„Jako gospodarz tej gminy pragnę wyrazić swoją 

wdzięczność i powód do dumy z tego, że Diecezjalne 

Obchody upamiętniające Błogosławionego Franciszka 

Stryjasa celebrowane są właśnie na terenie naszej gminy 

– w Szczytnikach, gdzie nieopodal w Popowie urodził się 

tak znamienity, a jednocześnie pełen pokory człowiek, 

nazywany „świeckim Apostołem”. Ten błogosławiony, 

patron katechetów – został ochrzczony również na terenie 

naszej gminy, w kościele parafialnym pod wezwaniem św. 

Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwanowicach. 

Zapoznając się z biografią błogosławionego Franciszka 

Stryjasa trudno ukryć wzruszenie oraz trudno nie czuć 

podziwu dla jego heroicznej odwagi i bohaterskiej śmierci 

z rąk bestialskich oprawców. Błogosławiony Franciszek 

Stryjas jako kolejny Syn polskiej Ziemi znalazł się 
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w chwalebnym gronie męczenników, pozostawiając dla 

nas istotne przesłanie, przesłanie naznaczone własną 

krwią, nieludzkim biciem i torturowaniem tylko dlatego, 

że w czasach okupacji ośmielił się nauczać polskie dzieci 

religii. Tym przesłaniem dla nas jest walka o Prawdę, 

obrona nieprzemijających wartości chrześcijańskich oraz 

pełna poświęcenia troska o wychowanie młodego 

pokolenia.  

Wobec tak dobitnego przesłania nie można pozostać 

obojętnym, zimnym jak głaz; nie można udawać, że nie 

słyszymy i nie widzimy tego, co dzieje się wokół nas. 

Spoczywa na nas obowiązek, aby przeciwstawić się 

cywilizacji śmierci, depczącej i niszczącej ludzką 

godność; i twardo stanąć, tak jak nauczał św. Jan Paweł 

II, po stronie cywilizacji życia, i to pomimo trudności, 

pomimo ofiary i wyrzeczeń. Słowo „człowiek” brzmi 

dumnie, lecz tylko wtedy gdy hołdujemy największym 

ideałom jakimi są: Bóg, Honor, Ojczyzna; gdy umiemy 

pochylić się nad najmniejszą ludzką istotą jaką jest 

dziecko – troszcząc się o dobre wychowanie młodego 

pokolenia.  

Dziękujemy Ci błogosławiony Franciszku Stryjasie, Synu 

naszej gminnej szczytnickiej Ziemi za świetlany przykład, 

iż warto żyć dla ideałów, nawet za cenę swojego 

ziemskiego życia; gdyż tylko wtedy można wygrać to, 

co najważniejsze; i tylko wtedy można przyczynić się 

do ocalenia innych od duchowej zguby. Chylimy dzisiaj 

czoło w zadumie nad Twoim heroicznym życiem i prosimy 

– pomóż nam, abyśmy zawsze, niezależnie od 

przeciwności, byli ludźmi sumienia i mogli stać się 

przykładem dla kolejnych pokoleń Polaków!” - Wójt 

Gminy Szczytniki Marek Albrecht 

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI   JUBILEUSZU 

500- LECIA POWSTANIA NIEMIECKIEJ 

WSI, DOŻYNEK PARAFIALNYCH, 

POŚWIĘCENIA KRZYŻA I  OTWARCIA 

ZMODERNIZOWANEJ DROGI 

Dziękczynienie rolników z parafii Iwanowice miało 

w tym roku szczególną rangę i oprawę.    Wydarzenie 

zbiegło się bowiem w czasie z obchodami 500-lecia 

pisanych dziejów Niemieckiej Wsi. Uroczystości z 20 

sierpnia zainaugurowane zostały  Mszą świętą polową, 

odprawioną pod przewodnictwem proboszcza parafii 

Iwanowice Księdza Kanonika Pawła Jabłońskiego. Przed 

ołtarzem zebrały się władze samorządowe Gminy 

Szczytniki pod przewodnictwem Pana Wójta Marka 

Albrechta. Nie zabrakło również radnych, sołtysów oraz 

wielu mieszkańców parafii, którzy wspólnie chcieli 

podziękować za zebrane plony. Na ołtarzu polowym, 

przed obrazem Matki Bożej Łaskawej Wiernie 

Słuchającej, złożono okazałe bochny chleba i żniwny 

wieniec. W przepięknym kazaniu Ksiądz proboszcz 

przywołał trud z jakim miejscowi rolnicy pozyskiwali 

w tym roku płody rolne. Wiosenne przymrozki, burze, 

nawałnice, częste opady stanowiły poważną przeszkodę 

w pracy rolników, sadowników, ogrodników 

i pszczelarzy. Jak zaznaczył Ksiądz proboszcz, mimo tak 

wielu utrudnień postawa ludzi związanych z pracą na roli 

napawa go głębokim optymizmem i wiarą w lepsze jutro, 

czego wyrazem było ufundowanie przez mieszkańców 

Niemieckiej Wsi nowego przydrożnego krzyża. Jak 

podkreślił Ksiądz Kanonik Paweł Jabłoński -  jest to akt 

przywiązania tutejszych ludzi do wartości 

chrześcijańskich, co jawnie kontrastuje z krajami 

zachodniej Europy, gdzie zamyka się świątynie  

i zapomina o duchowych korzeniach kontynentu. Msza 

święta i uroczystość poświęcenia przydrożnego  krzyża 

zakończyła kościelną część dożynek.  

 

W imieniu sołtysa wsi Pana Józefa Militowskiego oraz 

wszystkich organizatorów -  zebranych gości powitał 

Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych – 

Pan Jerzy Majas. Licznie  zebrani goście zasłuchali się 

następnie w kronikę dziejów Niemieckiej Wsi, której 

pisane początki sięgają roku 1517.  Atmosferę imprezy 

urozmaicały występy artystyczne i sportowe. Przed 

zebraną publicznością zaprezentowały się: kapela „Złote 

Kłosy” i zespół „Fox”. Najmłodszym uczestnikom 

szczególnie spodobały się pokazy Taekwondo. Do 

występów włączyli się także mieszkańcy, którzy 

odśpiewali okolicznościową piosenkę ze słowami 

ułożonymi przez  Pana Jerzego Majasa. 

Ważnym punktem imprezy było uroczyste otwarcie 

i poświęcenie drogi gminnej biegnącej z Iwanowic przez 

Niemiecką Wieś, Antonin, Główczyn do granicy gminy. 

Nowa droga o długości niemal 5 km zmodernizowana 

została przy wsparciu samorządu województwa 

wielkopolskiego i funduszy unijnych. Jest to już kolejna 

inwestycja w gminie, na którą pozyskano środki 

zewnętrzne. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali - 

Wójt gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht oraz 

proboszcz Ksiądz kanonik Paweł Jabłoński; 

Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 

Pan Krzysztof Grabowski; Przewodniczący Rady Powiatu 

Kaliskiego Pan Mieczysław Łuczak; sołtys wsi, starosta 

dożynek i główny organizator Pan Józef Militowski; 

starościna dożynek Pani Anna Grabowska; a także 

asystent Posła RP Tomasza Ławniczaka – Pan Ryszard 

Pluciński.  Swój udział w imprezie zaznaczyli także inni 

przedstawiciele Powiatu Kaliskiego – Starosta  Pan 
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Krzysztof Nosal i Członek Zarządu Pan Benedykt 

Owczarek. Odczytano również list od posła RP Pana 

Piotra Kalety. Uczestnicy ceremonii podkreślili, że 

zrealizowana inwestycja  wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  Wicemarszałek Pan 

Krzysztof Grabowski zaznaczył  z kolei, że gmina 

Szczytniki coraz częściej i to z powodzeniem pozyskuje 

wsparcie finansowe ze środków unijnych.  Wójt gminy 

Szczytniki Pan Marek Albrecht w trakcie uroczystości 

wypowiedział się natomiast, że „…gminne inwestycje 

wpisują się w słuszną strategię obecnego rządu, 

realizowaną także przez nasze władze województwa 

wielkopolskiego – w zakresie zrównoważonego rozwoju 

kraju, a więc dbania również o tereny wiejskie. Rzetelna 

współpraca wszystkich podmiotów w tym aspekcie – daje 

dużą nadzieję mieszkańcom terenów wiejskich na 

sukcesywną, coraz większą  poprawę warunków bytowych 

na wsi.”    

 

Pogoda okazała się łaskawa dla organizatorów. Przy 

dźwiękach kapeli „Dysonans”, a następnie zespołu 

„Efekt” bawiono się do późnych godzin wieczornych.  

(Krzysztof Pietrzykowski) 

 

 

 

 

 

 

 

Wystąpienie Wójta na uroczystości z okazji  

Jubileuszu 500- lecia powstania Niemieckiej Wsi, 

Dożynek Parafialnych, poświęcenia Krzyża 

i otwarcia zmodernizowanej drogi 

 

     Serdecznie dziękuję mieszkańcom Niemieckiej Wsi, 

ks. Kanonikowi Pawłowi Jabłońskiemu - za zaproszenie 

mnie na dzisiejszą wielką kompleksową uroczystość 

z okazji Jubileuszu 500– lecia powstania Niemieckiej 

Wsi, Dożynek  Parafialnych, poświęcenia Krzyża, a także  

poświęcenia drogi z Iwanowic przez Niemiecką Wieś, 

Antonin, Główczyn; której zmodernizowanie było 

możliwe dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu  

z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, 

reprezentowanego przez Wicemarszałka Pana Krzysztofa 

Grabowskiego.   

     Pragnę podkreślić, że nasze gminne inwestycje 

wpisują się w słuszną strategię obecnego rządu, 

realizowaną także przez nasze władze województwa 

wielkopolskiego – w zakresie zrównoważonego rozwoju 

kraju, a więc dbania również o tereny wiejskie. Rzetelna 

współpraca wszystkich podmiotów w tym aspekcie – daje 

dużą nadzieję mieszkańcom terenów wiejskich na 

sukcesywną, coraz większą  poprawę warunków 

bytowych na wsi.    

     W tym dniu szczególne podziękowania przekazuję 

niestrudzonym Rolnikom, którym życzę  zdrowia, pogody 

ducha, a także wszelkiej pomyślności na kolejne lata. 

Niech wasze uzyskiwane plony zawsze będą obfite oraz 

przynoszą radość i satysfakcję! 

     Jednocześnie pragnę wyrazić swoją wdzięczność 

uczestnikom, a w sposób szczególny organizatorom 

dzisiejszej uroczystości  - za pielęgnowanie pięknych 

rodzimych tradycji i przekazywanie ich młodemu 

pokoleniu; a także za integrowanie społeczności lokalnej 

i gminnej wokół tak ważnych wydarzeń.  

     Przy tak wyjątkowej okazji trudno nie wspomnieć 

o nauczaniu św. Jana Pawła II, który wzywał Polaków 

w dniu 6 czerwca 1997 r. w Zakopanem, abyśmy bronili 

Krzyża oraz czcili ten znak w naszych sercach, w życiu 

społecznym i rodzinnym; a jednocześnie dziękował Bożej 

Opatrzności za to, że Krzyż powrócił do szkół, urzędów 

i szpitali oraz wyraził nadzieję, że tam pozostanie, tak jak 

Krzyż na Giewoncie -  jako symbol chrześcijańskiej 

godności i narodowej tożsamości. Akt poświęcenia 

Krzyża w Niemieckiej Wsi świadczy o tym, że 

mieszkańcy nie tylko słuchają, lecz wypełniają słowa, 

które pozostawił nam Papież Polak.  

     Na zakończenie pragnę życzyć wszystkim 

uczestnikom owocnego spędzenia tego świątecznego 

czasu w życzliwej i rodzinnej atmosferze oraz  

wyjątkowych refleksji i niezapomnianych wrażeń.      

         

Wójt Gminy Szczytniki   

Marek Albrecht 
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DOŻYNKI  GMINNO-PARAFIALNE  
W SZCZYTNIKACH 

POŁĄCZONE Z 35. ROCZNICĄ 
POŚWIĘCENIA POMNIKA KU CZCI OJCA 

AUGUSTYNA KORDECKIEGO 

Można by powiedzieć, że powoli tradycją staje się, iż 

jednym z uczestników Dożynek Gminy Szczytniki jest 

deszcz. Mając w pamięci ubiegłoroczne uroczystości 

w strugach deszczu  organizatorzy mieli spore obawy na 

powtórzenie tego scenariusza, także podczas obecnych 

dożynek, które odbyły się w niedzielę 3 września. 

Na szczęście deszcz zgodnie ze wspomnianą tradycją 

pojawił się jako jeden z gości na samym początku 

rolniczego święta, a potem już ruszył dalej w Polskę. 

A my mogliśmy wspólnie świętować zarówno 

zakończenie tegorocznych zbiorów rolniczych, jak i 35. 

rocznicę poświęcenia pomnika Ojca Augustyna 

Kordeckiego, usytuowanego bezpośrednio przy placu 

dożynkowym. I właśnie od tego punktu wspólnego 

spotkania rozpoczęły się tegoroczne  uroczystości. 

Najpierw program okolicznościowy związany z 35-leciem 

poświęcenia pomnika Ojca Augustyna Kordeckiego 

zaprezentowała młodzież z Zespołu Szkół 

w Szczytnikach. Następnie uroczystą Mszę Świętą 

Dożynkową odprawili wspólnie - Proboszcz Parafii w 

Szczytnikach ks. Mariusz Buczek i Proboszcz Parafii 

w Iwanowicach ks. kanonik Paweł Jabłoński. Także 

kazanie ks. Kanonik poświęcił tegorocznemu 

jubileuszowi 35-lecia poświęcenia pomnika, szczegółowo 

przedstawiając postać Ojca Kordeckiego i historię 

powstania pomnika oraz podnosząc wagę korzeni ojca 

Augustyna Kordeckiego i jego dziedzictwa. W trakcie 

mszy św. oraz bezpośrednio po niej swój koncert wykonał 

chór kościelny z Iwanowic, a gospodarze dożynek, tj. 

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht, Proboszcz 

Parafii w Szczytnikach ks. Mariusz Buczek i gościnnie 

Proboszcz Parafii w Iwanowicach ks. kanonik Paweł 

Jabłoński przejechali bryczką pod pomnik i złożyli 

symboliczne kwiaty.  

 

 

Część obrzędową święta wszystkich rolników Gminy 

Szczytniki rozpoczęła wyjątkowa inscenizacja 

staropolskich tradycji dożynkowych w wykonaniu 

Zespołu Pieśni i Tańca z Przygodzic. Zgromadzona 

publiczność, szczególnie dzieci i młodzież, miała 

wyjątkową okazję zobaczyć to, co zostało już tylko we 

wspomnieniach i takich właśnie programach 

folklorystycznych.  

W trakcie obrzędu Zespół z Przygodzic zamienił się na 

scenie z Kapelą „Złote Kłosy” i przy również 

tradycyjnych pieśniach i przyśpiewkach dożynkowych 

gospodarze w osobach Wójta Gminy Szczytniki Marka 

Albrechta, Proboszcza Parafii Szczytniki ks. Mariusza 

Buczka i Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki 

Bogdana Augustyniaka - przyjęli delegacje sołeckie 

z chlebami upieczonymi z  tegorocznych zbóż. 

W kolejności alfabetycznej chleby i wieńce dożynkowe 

przekazali gospodarzom: Wieniec Dożynkowy 

przygotowany przez Parafian ze Szczytnik - mieszkańców 

Chojna i Kobylarki; Delegacje z chlebami: Piekarnia 

Borek  Państwa Kaźmierczaków, Sołectwa: Chojno, 

Cieszyków, Kościany Lipka, Staw, Główczyn, Gorzuchy, 

Guzdek-Daniel, Iwanowice, Iwanowice II, Krowica 

Pusta, Krowica Zawodnia, Kuczewola, Marchwacz, 

Marchwacz Kolonia, Mroczki Wielkie, Murowaniec, 

Niemiecka Wieś zarówno chleb dożynkowy jak i wieniec 

przygotowany na 500-lecie powstania osady Niemiecka 

Wieś, Popów, Pośrednik, Radliczyce, Sobiesęki Pierwsze, 

Sobiesęki Drugie, Sobiesęki Trzecie, Szczytniki, 

Trzęsów, Tymieniec. Przemarsz delegacji z chlebami pod 

scenę zakończyli Starostowie Dożynek:  

Pani Renata Kudaś, która od 1991 roku prowadzi 

wspólnie z mężem gospodarstwo rolne w miejscowości 

Szczytniki, którego powierzchnia wynosi ok 10 ha. 

Gospodarstwo Pani Renaty nastawione jest na produkcję 

ogórka gruntowego pod osłonami (80 arów). Na 

pozostałym obszarze gospodarstwa  uprawiane są zboża. 

Gospodarstwo wyposażone jest we własny nowoczesny 

park maszynowy, jest także sukcesywnie modernizowane 

i stanowi dobry przykład dla innych rolników.  

Pan Jacek Wietrzych od 2006 roku prowadzący 

wspólnie z małżonką doskonale rozwinięte 
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i funkcjonujące gospodarstwo rolne w miejscowości 

Popów, którego obecna powierzchnia wynosi 20,6ha + 

23ha dzierżawy. Gospodarstwo Pana Jacka nastawione 

jest na produkcję drobiu (gęsi i kaczki). Produkcja 

roślinna dostosowana jest pod produkcję zwierzęcą i są 

to: zboża na pasze. Na części gruntów uprawiane są także 

ziemniaki. W swoim gospodarstwie Pan Jacek 

wykorzystuje nowoczesne maszyny i urządzenia. 

Gospodarstwo jest sukcesywnie modernizowane oraz 

rozbudowywane. Prowadzone gospodarstwo rolne jest 

dobrym przykładem dla innych rolników. 

Starostowie Dożynkowi podczas przekazania chlebów 

wspomnieli, że  chleb to symbol wielkości polskiego 

rolnika, jego miłości do ziemi, rzetelności i godności. 

Życzyli także gospodarzom dużo zdrowia i pomyślności 

oraz tego, by  dzielili  przekazany symbolicznie chleb 

sprawiedliwie i mądrze. W swoim przemówieniu odniósł 

się do tego trudu pracy rolnika  Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht dziękując rolnikom, a także wszystkim 

przygotowującym tegoroczne Dożynki, przygotowującym 

plac dożynkowy, stoły biesiadne, poczęstunek i program 

artystyczny. Wśród gości przekazujących specjalne słowa 

i podziękowania dla rolników i organizatorów mieliśmy 

natomiast przedstawicieli: Wojewody i Marszałka 

Wielkopolskiego, Posłów Joanny Lichockiej i Piotra 

Kalety, europosła Andrzeja Grzyba oraz wicestarostę 

kaliskiego Jana Kłysza. 

 
 

Po części oficjalnej, podobnie jak w ubiegłym roku, 

rozpoczęła się degustacja potraw na stołach 

dożynkowych. Wójt Gminy wraz z delegacją, a następnie 

pozostali goście uroczystości, mogli skosztować 

tradycyjnych wiejskich dań, ciast i napojów 

przygotowanych przez mieszkańców następujących 

sołectw: Sobiesęki Pierwsze, Sobiesęki Drugie, OSP 

i Sołectwo Krowica Zawodnia, Niemiecka Wieś, 

Iwanowice i Iwanowice II, Popów i Szczytniki, 

Kuczewola, Marchwacz, Marchwacz Kolonia i Trzęsów. 

Specjalny poczęstunek dla zaproszonych gości 

przygotowały również Panie z grupy odtworzeniowej 

dziedzictwa kulinarnego „Okupniczanki” z Sobiesęk 

Trzecich.  

W części muzycznej spotkania uczestnicy mogli 

podziwiać  koncert Orkiestry Dętej OSP w Iwanowicach  

i zespół taneczny Iskierki, Kapeli Biesiadnej Dysonans 

i młodzieżowego zespołu Sanders zapraszających do 

wspólnej zabawy tanecznej. Pierwsze tańce pod sceną 

zaczęły się jednak już podczas koncertu zaproszonej 

gwiazdy muzycznej, zespołu Złoty Maanam, w składzie 

którego zobaczyliśmy na scenie muzyków, założycieli  

legendarnej grupy Maanam i w wykonaniu których  

usłyszeliśmy wszystkie największe przeboje  grupy. 

Odżyły więc wspomnienia z lat 80-tych. Nie obyło się 

także bez  wspólnego śpiewania całej zgromadzonej 

publiczności. Pomimo niesprzyjającej aury mieszkańcy 

gminy i przybyli goście długo biesiadowali przy suto 

zastawionych stołach. Tradycyjnie już wyjątkowe 

podziękowania za przygotowanie tegorocznych Dożynek 

należą się strażakom z OSP w Szczytnikach, którzy 

w tym roku byli jedyną jednostką strażacką 

zaangażowaną w prace zarówno przed, w trakcie trwania,  

jak i po dożynkach. Osobne podziękowania organizatorzy 

Dożynek kierują także w stronę tegorocznej licznej grupy 

sponsorów wspomagających finansowo przygotowanie 

uroczystości i zaproszonych wykonawców.  (…) 

Jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania 

wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 

tegorocznych Dożynek Gminno-Parafialnych.  

(Mariusz Janiak) 

WYSTĄPIENIE WÓJTA NA  DOŻYNKACH  

GMINNO –  PARAFIALNYCH W SZCZYTNIKACH 

POŁĄCZONYCH Z 35. ROCZNICĄ POŚWIĘCENIA  

 POMNIKA KU CZCI OJCA AUGUSTYNA KORDECKIEGO  

 

Szanowni Państwo!  Drodzy Rolnicy, Ogrodnicy, 

Sadownicy, Pszczelarze! Dostojni Goście! 

Witam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców i gości 

- na tradycyjnych Dożynkach Gminno - Parafialnych 

połączonych z 35. rocznicą poświęcenia pomnika ku czci 

Ojca Augustyna Kordeckiego. Gospodarzem dzisiejszej 

uroczystości jest gmina Szczytniki  wraz z parafią 

Szczytniki p.w. błogosławionego Bogumiła, natomiast  

starostami  dożynek są Pani Renata Kudaś ze Szczytnik 

i Pan Jacek Wietrzych z Popowa. 

Dożynki to jeden z najpiękniejszych staropolskich 

obyczajów,  podkreślający nasze przywiązanie 

i umiłowanie ojczystej Ziemi. Dla każdego rolnika 

dożynki to wyjątkowo uroczysty dzień w kalendarzu – to 

czas dziękczynienia Bogu i odpoczynku po trudach, które 

w tym roku drodzy Rolnicy odczuliście w sposób 

szczególny ze względu na deszczową pogodę i wydłużoną 

porę żniw. 

Drodzy Rolnicy, Ogrodnicy, Sadownicy i Pszczelarze – 

bardzo  serdecznie dziękuję Wam za trud waszej pracy 

i poszanowanie naszych polskich tradycji.  Dzisiaj na 

moje ręce złożony został tradycyjny bochen chleba 
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wypieczony z tegorocznego ziarna,  które rosło 

i dojrzewało na naszych polach, i właśnie tym chlebem 

pragnę podzielić się ze wszystkimi mieszkańcami naszej 

gminy i przybyłymi do nas gośćmi.  

 

Serdecznie dziękuję mieszkańcom i tym wszystkim, 

którzy zaangażowali się w organizację dzisiejszego 

święta.  

Dziękuję starostom dzisiejszych dożynek, Pani Renacie 

Kudaś i Panu Jackowi Wietrzychowi za dostojne 

przeprowadzenie dzisiejszego korowodu. 

Dziękuję delegacjom, które przybyły na Mszę św. 

z chlebami:                                                 

Piekarnia Borek  Państwa Kaźmierczaków. 

Sołectwa: Chojno, Cieszyków, Kościany Lipka, Staw, 

Główczyn, Gorzuchy, Guzdek-Daniel, Iwanowice, 

Iwanowice II, Krowica Pusta, Krowica Zawodnia, 

Kuczewola, Marchwacz, Marchwacz Kolonia, Mroczki 

Wielkie, Murowaniec, Niemiecka Wieś - przygotowała 

chleb dożynkowy  i wieniec, Popów, Pośrednik, 

Radliczyce, Sobiesęki Pierwsze, Sobiesęki Drugie, 

Sobiesęki Trzecie, Szczytniki, Trzęsów, Tymieniec. 

Dziękuję sołectwom:  - Marchwacz,  Kolonia 

Marchwacz,  Trzęsów,  Szczytniki, Popów, Sobiesęki 

Pierwsze,  Kuczewola,  Niemiecka Wieś,  

Sobiesęki Drugie,  Iwanowice I i II,  Krowica  Zawodnia  

i  OSP z  Krowicy  Zawodniej - za  przygotowanie stołów 

dożynkowych. Dziękuję również Okupniczankom 

z Sobiesęk Trzecich za przygotowanie poczęstunku dla 

gości.  

 

Swoje podziękowania przekazuję także:  

- ks. Mariuszowi Buczkowi, ks. Kanonikowi Pawłowi 

Jabłońskiemu za odprawienie Mszy św. Dziękczynnej, 

- dziękuję mieszkańcom Niemieckiej Wsi za piękny 

korowód dożynkowy z Iwanowic do Szczytnik, 

- Pani katechetce Grażynie Militowskiej i dzieciom z ZS 

w Szczytnikach, za przygotowanie programu 

o ks. Augustynie Kordeckim. 

- jednostce OSP Szczytniki za zabezpieczenie placu 

dożynkowego i inne prace na rzecz dożynek, 

- prezesowi gminnemu OSP Zbigniewowi 

Banasiewiczowi, 

- dziękuję mieszkańcom Chojna i Kobylarki za wieniec 

dożynkowy, 

- Panu Januszowi Jakubkowi z Radliczyc piekarnia 

„Sezam”,  Panu Krzysztofowi Kaźmierczakowi piekarnia  

Borek i Państwu Małgorzacie i Radosławowi Jasińskim 

z Aleksandrii - za ofiarowanie chlebów dożynkowych, 

- radnym, sołtysom i mieszkańcom gminy Szczytniki 

za wsparcie i pomoc przy organizacji święta, 

- chórowi z Iwanowic, orkiestrze dętej z Iwanowic, 

kapeli ,,Złote Kłosy”, kapeli ,,Dysonans”- za oprawę 

artystyczną, 

- Panu Zbigniewowi Mielczarkowi z Sobiesęk Trzecich 

za podwiezienie gospodarzy bryczką z wiązanką kwiatów 

pod pomnik ks. Augustyna Kordeckiego, 

- Dyrektorowi GOK Panu Mariuszowi Janiakowi 

za przygotowanie dzisiejszej uroczystości. 

 

SŁOWA PODZIĘKOWANIA KIERUJĘ RÓWNIEŻ  DO 

SPONSORÓW - A SĄ NIMI  

 

1. Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej z Koźminka 

2. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 

ze Szczytnik  

3. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO 

Sp. z o.o. z Kalisza 

4. Agencja Ubezpieczeniowa PZU Juszczak i Militowski

       

5. Eko-Wiking Wiesław Bartoszek i Janusz Nowak 

ze Szczytnik  

6. SIDROG Sp. z o. o. z Domaniewa    

7. ZAKŁAD BUDOWLANY- Henryk Mocny z Błaszek 

     

8. Maximus Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu 

9. PHU WETERYNARIA w Szczytnikach  

10. Spółdzielnia Kółek Rolniczych ze Szczytnik  

11. Hurtownia Rolno - Ogrodnicza CHOJNACKI 

z Opatówka    

12. Pan Piętka Wiktor z Rajska    

13. Hurtownia Ogrodnicza Lidia Horti-Logistic 

z Opatówka     

14. Gosp. Rolno-Ogrodnicze Kopeć Roman i Barbara 

z Trzęsowa    

15. Piekarnia SEZAM p. Janusza Jakubka z Radliczyc 

16. Zakład Piekarniczo-Cukierniczy p. Jasińskich 

z Aleksandrii 

17. Piekarnia p. Krzysztofa Kaźmierczaka z Borku 

18. PHU JUREX p. Krzysztofa Nowaka ze Szczytnik 

19. Zakład Budowlany Józef Biernat z Krowicy 

Zawodniej 

20. PHU MAJA II z Józefowa 

21. Pianowera Arkadiusz Jakubek Renowacja i naprawa 

instrumentów muzycznych, fortepianów i pianin 

z Krowicy Zawodniej    

22. PPUH RECO p. Remigiusza Kaźmierczaka 

z Opatówka     

23. Firma Handlowa DAVI p. Elżbiety Szczepaniak 

Centrum Handlowe Staw - Iwanowice 

24. Apteka ZDROWIE Sp. j. z Opatówka Apteka 

Szczytniki 

25. Ubój i Sprzedaż Drobiu Sprzedaż Mięsa i Wędlin 

Krzysztof Banasiewicz ze Szczytnik 

26. Bary Szymon Koszal z Iwanowic 

27. Zakład Usługowo-Produkcyjny Rol-Dróg Rafał 

Świątek z Rajska 

28. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Kaliszu 

29. Nest Bank oddział w Kaliszu 

30. Biuro Rachunkowe Honorata i Piotr Waliś z Chełmc 

31. Centrum Rolnicze 'AVENA' ŁUCZAK & 

ŻARNECKI z Szulca  
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Dzięki  Wam  i  waszej  hojności  -  dzisiejsze święto  ma 

tak  wspaniałą  oprawę.  

 

W dzisiejszą uroczystość dożynkową wpisuje się 35- lecie 

poświęcenia pomnika Księdza Augustyna Kordeckiego. 

Ten słynny przeor i obrońca Jasnej Góry nie ugiął się 

w czasie potopu szwedzkiego, stawiając bohaterski opór 

najeźdźcom oraz ukrywając przed wrogiem cudowny 

obraz Matki Bożej Częstochowskiej, i z pewnością 

przyczyniając się w ten sposób do tego, że w tym roku 

mogliśmy świętować 300- lecie poświęcenia tego 

symbolicznego wizerunku. To zaszczyt dla nas, że tak 

znamienity człowiek związany jest z naszą gminą, 

i  podobnie jak błogosławiony Franciszek Stryjas – został 

ochrzczony w kościele parafialnym w Iwanowicach.  

 

Miłość do Ojczyzny, niezłomna wiara i oddana służba 

drugiemu człowiekowi – to ideały pozostawione dla nas 

jako wzór do naśladowania. Tę miłość do polskiej Ziemi 

w sposób szczególny wyrażają właśnie – obchodzący 

dzisiaj swoje święto – Rolnicy, którzy pracują w wielkim 

trudzie, aby na naszych stołach nie zabrakło polskiego 

chleba. I tę miłość do polskiej Ziemi w sposób szczególny 

wyrażał zawsze w czasie swojego ziemskiego 

pielgrzymowania – Papież Polak.  

 

Święty Jan Paweł II - tak bliski nie tylko mojemu sercu 

i patronujący dwóm szkołom w naszej gminie – 

przybywając jako pielgrzym do naszej Ojczyzny, nie bez 

powodu całował Ziemię, oddając jej cześć, gdyż jak 

powiedział: „Pocałunek złożony na Ziemi polskiej ma (…) 

sens szczególny, jest to jakby pocałunek złożony na 

rękach Matki, albowiem Ojczyzna jest naszą Matką 

ziemską.” Przyjmijmy te słowa i ten wymowny gest 

Papieża Polaka z wielką ludzką pokorą. A szacunek do 

chleba; szacunek do tych, którym ten chleb zawdzięczamy 

i miłość do Matki Ziemi - niech zawsze będą symbolem 

naszej jedności, zgody i tożsamości narodowej oraz dumy, 

że jesteśmy Polakami! Szczęść Boże!    

Wójt Gminy Szczytniki  Marek Albrecht 

 

 

 

 

Podziękowanie dla Mieszkańców wsi Sobiesęki Drugie 

za pomoc przy organizacji Święta Plonów  

i  zorganizowanie   stołu biesiadnego  

podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w Szczytnikach. 

 

Inicjatywy takie jak ta przyczyniają się do kultywowania 

pięknych tradycji, które rozsławiają 

teren naszej gminy Szczytniki, 

dając sposobność  do integracji i wspólnej zabawy. 

 

Sołtys wsi Sobiesęki Drugie 

Wojciech Adamczewski 

 

PODZIĘKOWANIE 

 

Składamy serdeczne podziękowania za przygotowanie 

Gminno- Parafialnych Dożynek w Szczytnikach. 

Szczególne podziękowania składamy Rolnikom i ich 

rodzinom za ciężką pracę i troskę o chleb codzienny. 

 

Pragniemy również podziękować Sołtysom i Radom 

Sołeckim za udział w Uroczystościach Dożynkowych 

oraz kultywowanie pięknych tradycji, które rozsławiają 

teren naszej Gminy. 

 

Gorąco dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gminy 

i Powiatu Kaliskiego za tak liczne przybycie 

i przeżywanie z nami chwil, które nie tylko wspierają 

tradycje i obyczaje kulturowe, ale przede wszystkim 

jednoczą nas wszystkich w naszych lokalnych 

społecznościach. 

 

Dzięki zaangażowaniu wszystkich Państwa mogliśmy 

uczcić święto rolników Powiatu Kaliskiego z należytym 

szacunkiem. 

 

Z wyrazami szacunku 

Wojciech Adamczewski Sołtys wsi Sobiesęki Drugie 

i członek Rady WIR w Kaliszu 

Józef Jakóbek Delegat na Walne Zgromadzenie WIR 

 

KULTURA 

SZCZYTNICKIE LATO 

Dwa dni bawiliśmy się w tym roku podczas festynu 

„Szczytnickie Lato”, który od  wielu lat  odbywa się 

w Szczytnikach na zakończenie roku szkolnego 

i rozpoczęcie wakacji. W tym roku  sobota 24 czerwca 

tradycyjnie należała do dzieci i młodzieży.  

Godzinny program podsumowujący sezon zaprezentowali 

uczestnicy zajęć tanecznych i wokalnych z Gminnego 

Ośrodka Kultury, program w letnich, słonecznych 

i radosnych rytmach. Kolejnym, stałym już punktem 

czerwcowego świętowania było wręczenie przez Wójta 
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Gminy Szczytniki Marka Albrechta Specjalnych 

Wyróżnień i upominków dla uczniów, którzy 

w zakończonym roku szkolnym odnieśli sukcesy 

w konkursach, zawodach, turniejach  artystycznych, 

sportowych i edukacyjnych promując w ten sposób także 

gminę Szczytniki w powiecie, regionie i kraju. W tym 

roku Wójt Gminy przekazał 155 takich nagród młodym 

mieszkańcom gminy. Po nagrodach na scenie królowała 

muzyka. Najpierw klasyka rocka podczas debiutanckiego 

koncertu nowego młodzieżowego zespołu z naszego 

regionu „LUNA”. W całkiem innych klimatach 

muzycznych koncertowała natomiast zaproszona gwiazda 

- zespół VERBA, któremu towarzyszyła na scenie także 

grupa taneczna z GOK-u. Zespół dobrze przygotował się 

do koncertu, bowiem w trakcie występu rozdali wśród 

entuzjastycznie reagującej młodej publiczności, ponad 

120 swoich płyt z autografami. 

Niedziela, drugi dzień zabawy rozpoczęła się od elementu 

kontynuacji sobotniego świętowania dzieci i młodzieży, 

bowiem to właśnie specjalny program zabaw dla dzieci 

wraz z malowaniem twarzy otworzył niedzielne 

popołudnie. Dalej już  jednak na scenie i pod sceną 

królowali dorośli mieszkańcy gminy. A to za sprawą 

Gminnego Turnieju Sołectw, do którego powrócono po 8 

latach przerwy.  

Jeszcze kilka dni przed Turniejem, udział w nim 

deklarowało 12 drużyn, jednak, jak to często bywa, 

niespodziewane okoliczności spowodowały, że kilka 

drużyn wycofało się z niego już do soboty, pozostałe 

w niedzielę nie dojechały i tak zostało  w Turnieju 5 drużyn 

sołeckich: Kościany-Lipka, Niemiecka Wieś, Sobiesęki 

Trzecie, Staw i Szczytniki. Drużyny rywalizowały w 8 

konkurencjach. Były więc biegi w workach i gumiakach, 

alko-gogle, latające dywany i oczywiście przeciąganie 

liny. Uczestnicy musieli się także wykazać znajomością 

naszej gminy odpowiadając na kilka pytań, między 

innymi o ilości mieszkańców, najpopularniejsze nazwiska 

itp. Bardzo ciekawą kreatywnością wykazali się natomiast 

startujący w Turnieju podczas specjalnej scenicznej 

prezentacji sołectw, co doceniło jury przyznając 

wszystkim najwyższą ilość punktów. A w jury zasiedli: 

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht, Grażyna 

Kuchnicka odpowiedzialna w Gminnym Urzędzie między 

innymi za promocję oraz Mariusz Janiak Dyrektor 

Ośrodka Kultury. Po ogromnych wysiłkach, walce na 

torze, ogromnym dopingu zgromadzonej publiczności, 

zabawie i sporej dawce śmiechu, a także po podliczeniu 

punktacji wszystkich konkurencji okazało się, że: III 

miejsce i nagroda 200 zł zajęło sołectwo Sobiesęki 

Trzecie, II miejsce i nagroda 300 zł  przypadło sołectwu 

Niemiecka Wieś, I miejsce i nagrodę 1000 zł zdobyli 

zawodnicy sołectwa Szczytniki. Muzycznie drugiego dnia 

Szczytnickiego Lata także na scenie królowały rytmy dla 

dorosłych. Swoje występy zaprezentowały nasze rodzime 

kapele „ZŁOTE KŁOSY” i „DYSONANS”. Gwiazdą 

niedzielnego wieczoru był natomiast zespól LESIOKI, 

bardzo ciepło przyjęty przez zgromadzoną publiczność. 

Organizatorami Szczytnickiego Lata tradycyjnie już byli 

Gminny Ośrodek Kultury i Ochotnicza Straż Pożarna 

w Szczytnikach, oczywiście pod patronatem Wójta 

Gminy.  (Mariusz Janiak) 

 

GOŚĆ NIECODZIENNY  

Miesiąc lipiec dla wielu osób kojarzy się 

z czasem wakacji, urlopów, odpoczynków w gronie 

rodziny, przyjaciół. Lipiec to przede wszystkim dla wielu 

uczniów pierwszy miesiąc odpoczynku od całorocznej 

pracy w szkole. Wiele osób czeka z utęsknieniem na ten 

miesiąc. Jednakże tegoroczny lipiec przejdzie do historii, 

a to za sprawą pierwszej oficjalnej wizyty Prezydenta 

Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa wraz 

z małżonką w stolicy naszej Ojczyzny w Warszawie. 

Miałem to szczęście, że otrzymałem zaproszenie od 

senatora Rzeczypospolitej, by wziąć udział w tym 

niesamowitym spotkaniu. Nic w tym dniu nie było 

w stanie popsuć atmosfery - ani upał, mocno dający się 

odczuć, ani długie oczekiwanie w kolejce, aby wejść na 

Plac Krasińskich, gdzie odbywało się pierwsze oficjalne 

wystąpienie przywódcy Stanów Zjednoczonych. Miejsce 

to wybrał sam Prezydent zapoznawszy się najpierw 

z historią naszego narodu. To właśnie w tym miejscu, 

gdzie dziś stoi pomnik Powstania Warszawskiego, 

rozegrały się wydarzenia świadczące o bohaterstwie 

i niezłomnym duchu naszych rodaków. To właśnie w tym 

miejscu, w sierpniu 1944 r., toczyły się krwawe walki, 

podczas których Polacy do końca bronili swoich pozycji. 

Stojąc w tym miejscu i słuchając razem z wieloma 

osobami przemówienia Prezydenta Stanów 

Zjednoczonych nie można było nie odnieść wrażenia, że 

lepszego miejsca Prezydent wybrać nie mógł, by 

przypomnieć Europie, ale też i całemu światu, jaką rolę 

odegrała w tamtym czasie Polska.  

Ogromne wrażenie zrobiło na mnie to, że 

Prezydent przypomniał postać naszego największego 

rodaka, świętego Papieża Jana Pawła II i jego pierwszą 

pielgrzymkę do Polski w 1979 r. To w jakiś sposób 

przypomniało mi lata spędzone w Zespole Szkół 

w Marchwaczu, gdzie mogłem uczyć, ale też i sam się 

uczyć, a której to szkole patronuje właśnie papież Polak. 

Przypomniałem sobie starania dyrekcji, nauczycieli, 
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wychowawców, ale także rodziców o to, by ich dzieci 

spośród wielu rzeczy, które proponuje współczesny świat, 

zawsze wybierały to, co jest dobre dla nich, i dla drugiego 

człowieka. Uświadomiłem sobie, jak wiele jest dobra za 

nami, ale jeszcze więcej dobrego do zrobienia przed nami. 

W tym kontekście trzeba przypomnieć papieskie słowa: 

wolność jest nam dana, ale wolność jest nam także 

zadana. Z tego zadania trzeba się nam dobrze wywiązać, 

aby bohaterska walka naszych braci i sióstr, ich krew 

przelana za wolność naszej Ojczyzny, nie poszła na 

marne. I w tym pomogą nam życzenia Prezydenta 

Donalda Trumpa: Niech Bóg błogosławi naród polski 

(…). Niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Ameryki. 

I niech się tak stanie. Warszawa na długo zapamięta 

wizytę niecodziennego gościa. (ksiądz Paweł Nasiadek.). 

 

SPOTKANIE Z TOMKIEM 
WĘDROWNICZKIEM 

Niecodzienny gość zawitał w piątek 8 września do 

Urzędu Gminy w Szczytnikach. Tomasz Pawłowski 

zwany „Tomkiem Wędrowniczkiem" odwiedził nasz 

urząd. Znany z ciągłych podróży pasjonat po raz pierwszy 

zawitał w mury naszego Urzędu Gminy. Nie obyło się bez 

długich rozmów, upominków oraz wpisu do kronik 

i pamiątkowego zdjęcia. – To pasjonat, który interesuje 

się samorządami - mówi Marek Albrecht, Wójt Gminy 

Szczytniki. – Wiedza, jaką posiada Pan Tomasz jest 

nieoceniona. Z wielkim zaangażowaniem opowiada 

o ciekawostkach dotyczących urzędów w całym kraju -

 dodaje. 

 
Tomasz Pawłowski od 1990 roku jeździ pociągami 

i autobusami po Polsce, odwiedzając urzędy miast, gmin, 

starostwa, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie. 

Chętnie pozuje do pamiątkowych zdjęć oraz kolekcjonuje 

upominki lokalnych samorządów. Wójt Gminy Szczytniki 

przekazał „Wędrowniczkowi” mapę gminy, koszulkę oraz 

inne małe pamiątkowe gadżety. Tomasz Wędrowniczek 

na stałe mieszka w Gnieźnie. Jest osobą pełną optymizmu 

i pogody ducha. Pan Tomasz w swojej kolekcji ma już 

ponad 100 pamiątkowych kronik ze swoich podróży, 

barwnych, kolorowych, opatrzonych licznymi 

fotografiami,  zawierających dedykacje i autografy 

wojewodów, marszałków, starostów, burmistrzów, 

wójtów oraz przedstawicieli wielu instytucji. Prowadzi 

również chronologiczne, bardzo analityczne zapiski 

podsumowujące ilość odwiedzonych samorządowców. Na 

przestrzeni minionych lat Tomek Wędrowniczek 

odwiedził: 269 prezydentów, 339 wiceprezydentów, 603 

burmistrzów, 484 wiceburmistrzów, 808 wójtów, 472 

wicewójtów, 345 starostów, 410 wicestarostów. Życzymy 

dużo zdrowia i wytrwałości w dalszej wędrówce.  

(Aleksandra Laskowska) 

KĄCIK  CZYTELNICZY 

 
„Dziewczyny wojenne”    

Łukasz Modelski 

Nie pozwoliły, aby wojna zniszczyła 

ich marzenia. Wojna to z pozoru 

męska sprawa. Zmienia jednak 

kobiece losy tak samo mocno jak 

męskie. Jak żyć w czasach, gdy 

własne wesele kończy się 

aresztowaniem przez gestapo, gdy 

tylko bliski poród wstrzymuje wykonanie wyroku 

śmierci, gdy powodzenie zadania wymaga nawiązania 

romansu z wrogiem? Jak zachować kobiecą wrażliwość, 

gdy wokół panuje okrucieństwo, przemoc 

i niesprawiedliwość? Gdy najmodniejszym dodatkiem 

staje się biało-czerwona opaska, a w torebce, obok 

szminki i lusterka, trzeba schować pistolet? Łukasz 

Modelski wysłuchał jedenastu niezwykłych historii 

kobiet, których młodość upłynęła pod znakiem drugiej 

wojny światowej. Są wśród nich córka marszałka 

Piłsudskiego i wnuczka księcia Lwowa, premiera 

rewolucyjnego rządu rosyjskiego, która pokochała 

legendę polskiego podziemia - majora Łupaszkę. Nie 

chcą, by nazywać je bohaterkami, ale ich historie 

zapierają dech w piersiach - akces do oddziału żywych 

torped, udział w akcjach egzekucyjnych AK, ratowanie 

żydowskich dzieci. Pozostają zarazem młodymi, pięknym 

kobietami, które chcą kochać w tych nieludzkich 

okolicznościach, a do Powstania Warszawskiego idą 

w najlepszych sukienkach, aby być gotowymi na paradę 

zwycięstwa. Wzruszająca i fascynująca lektura. Książka 

inna niż wszystkie.           
„Czas tęsknoty” Adrian Grzegorzewski 

Historia, która na długo pozostaje 

w pamięci Jest upalne lato 1939 r. 

Młody warszawiak Piotr Ochocki 

przyjeżdża do Bedryczan, małej 

wioski na Kresach, żeby poznać 

rodzinne strony swojej matki. Ale nie 

będą to zwykłe beztroskie wakacje. 

Znad obu granic nadciąga widmo 

wojny ¬ nawet w malutkich 

Bedryczanach, gdzie wszyscy się znają, narasta wrogość 

miedzy sąsiadami: Polakami i Ukraińcami. Piotr wie, że 
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zapuszczanie się na ukraińską stronę wsi naraża go na 

wielkie niebezpieczeństwo. A jednak to wszystko 

przestaje mieć znaczenie w dniu, kiedy po raz pierwszy 

spotyka piękną Ukrainkę Swietę. Już wie, że teraz nic nie 

będzie takie samo, wszelkie zakazy przestają się liczyć… 

Ale co się wydarzy, kiedy rozdzieli ich wojna? Czy czas 

tęsknoty się skończy? 

 „Czas burzy” Adrian Grzegorzewski 

Pełna emocji powieść o miłości, historii i wojnie. Piotr 

i Święta – kochankowie, których 

uczucie skazane było na zagładę. 

Upalnego lata 1939 roku nikt nie 

chciał zaakceptować związku Polaka 

i Ukrainki, ale oni nie mieli zamiaru 

się poddać. Na długi czas rozdzieliła 

ich wojenna zawierucha, a teraz, na 

początku 1944 roku, odnajdują się 

w Warszawie. Piotr działa 

w konspiracji, co oznacza nie tylko zbrojne akcje, ale 

i konieczność niebezpiecznego flirtu z Niemką Eriką. Czy 

uczucie Piotra i Swiety przetrwa w obliczu okupacyjnej 

grozy? Czy dłonie, które pociągają za spust, wykonując 

wyroki podziemnych sądów, mogą dać czułość 

i bezpieczeństwo? Czy miłość może wygrać 

z okrucieństwem wojny? Wkrótce losy zakochanych 

jeszcze bardziej się skomplikują. Wraz z nadchodzącą 

Armią Czerwoną nad Warszawą i Polską zbierają się 

ciemne chmury. Nadciąga czas burzy… Poznajcie dalsze 

losy bohaterów „Czasu tęsknoty”.    (Małgorzata Majas) 

 

ROZGRYWKI SPORTOWE 
I POŻARNICZE  

 

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 

W SZCZYTNIKACH 

     
23 drużyny OSP, w tym 8 żeńskich wzięło udział 

w Gminnych Zawodach Sportowo- Pożarniczych, które 

odbyły się w miejscowości Szczytniki  w dniu 2 lipca 

2017 r. Zawody  wg regulaminu CTIF w kat. do lat 16 

wygrała żeńska drużyna z OSP Szczytniki, natomiast 

męska z OSP Kuczewola. OSP Staw była najlepsza wśród 

dorosłych drużyn  w  grupie „A” męskiej, a w  żeńskiej 

grupie „C” OSP Radliczyce. Drużyny dorosłych, które 

zajęły pierwsze miejsca będą reprezentowały gminę na 

zawodach powiatowych w dniu 6 sierpnia.  Impreza 

zorganizowana była przez Ochotniczą Straż 

Pożarną  z Sobiesęk Trzecich przy współudziale Zarządu 

Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szczytnikach na 

boisku przy strażnicy OSP Szczytniki i zgromadziła 

mieszkańców oraz sympatyków pożarnictwa. 

 

     Gminne zawody pożarnicze  uroczyście otworzył Wójt 

Gminy Szczytniki Marek Albrecht - „Życzę sportowej 

atmosfery i bezpiecznych zawodów”- mówił do kilkuset 

strażaków, którzy walczyli o miano najlepszych drużyn 

w czterech kategoriach wiekowych. Zawody poprowadził 

Komendant Gminny OSP druh Jerzy Majas, a sprawną 

komisję sędziowską stanowili druhowie z Gminy Lisków. 

Zawody zorganizowane były w prawidłowy sposób. 

Odbyły  się w  miłej i  przede wszystkim sportowej 

atmosferze. Również pogoda sprzyjała rozgrywkom 

strażackim.  

W zawodach wzięły udział reprezentacje ochotników 

z Kuczewoli, Iwanowic, Szczytnik, Sobiesęk Trzecich, 

Stawu, Mroczek Wielkich, Joanki, Marcjanowa, 

Radliczyc i Krowicy Zawodniej. Poza turniejem 

wystąpiła także drużyna oldbojów z OSP Szczytniki. 

     Najbardziej wyszkolona jednostka to OSP Kuczewola, 

która wystawiła 5 drużyn, natomiast wyróżnienie 

pucharem Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki za 

najlepsze wyszkolenie bojowe otrzymała drużyna męska 

dorosłych z OSP Staw. Wręczenia dokonał 

przewodniczący RG Bogdan Augustyniak.  Po oficjalnym 

ogłoszeniu wyników zawodów  przez sędziego głównego, 

odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom 

tegorocznych Gminnych Zawodów Sportowo – 

Pożarniczych. Wójt Gminy Marek Albrecht oraz 

Komendant  Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych 

w Szczytnikach druh Jerzy Majas  wręczyli  medale 

i puchary dla najlepszych drużyn oraz pamiątkowe 

dyplomy dla pozostałych uczestników. Wręczając 
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puchary oraz dyplomy Wójt Gminy, pogratulował 

zwycięzcom  podkreślając dobre  przygotowanie oraz 

wyszkolenie naszych strażaków.  Na koniec spotkania 

wykonano pokaz lania wody z działek wodnych, 

w którym brały udział samochody w KSRG. 

Symbolicznie dokonano chrztu nowego samochodu marki 

MAN dla OSP Szczytniki zakupionego ze środków Unii 

Europejskiej oraz budżetu gminy w ramach partnerskiego 

projektu. OSP Marcjanów również zaprezentowała 

zakupiony z własnych środków samochód pożarniczy 

marki Star 244. Szczegółowa klasyfikacja końcowa zawodów 

znajduje się na gminnej stronie internetowej.   (Anna Stasiak 
sekretarz Oddziału Gminnego Związku OSP w Szczytnikach) 
 

LETNI TURNIEJ W PIŁKĘ NOŻNĄ DRUŻYN 

OSP GMINY SZCZYTNIKI 

W sobotę 29 lipca na „Orliku” w Szczytnikach odbył się 

„Letni Turniej w Piłkę Nożną Drużyn OSP Gminy 

Szczytniki”. Do rywalizacji o Puchar Wójta Gminy 

Szczytniki Pana Marka Albrechta stanęło 6 drużyn 

reprezentujących straże ze: Szczytnik, Iwanowic, 

Mroczek Wielkich, Krowicy Zawodniej, Kuczewoli 

i Radliczyc. 

Drużyny zostały rozlosowane na dwie grupy. Mecze 

w grupach odbywały się system każdy z każdym. 

Następnie drużyny, które zajęły dwa pierwsze miejsca 

w grupach rozegrały mecze półfinałowe (pierwsza 

drużyna z grupy A z drugą z grupy B i na odwrót). 

Przegrane drużyny rozegrały mecz o miejsca 3-4,  

a zwycięscy zmierzyli się w finale. Drużyny z trzecich 

miejsc w grupach zagrały o miejsca 5-6.  Mecze trwały po 

12 minut, a na boisku równocześnie mogło występować 

sześciu zawodników w każdej drużynie. Zmiany 

odbywały się systemem hokejowym. 

Zwyciężyła drużyna z Radliczyc , drugie miejsce zajęła 

drużyna ze Szczytnik, a trzecie miejsce drużyna 

z Kuczewoli. Na czwartym miejscu uplasowała się 

drużyna z Mroczek Wielkich,  następnie drużyna 

z Iwanowic i drużyna z Krowicy Zawodniej.  Najlepszym 

zawodnikiem turnieju został Celer Jonatan  z Kuczewoli -  

zdobywca 4 goli. Sędzią głównym był Dariusz Smolarek. 

Sekretariat zawodów profesjonalnie prowadziła 

Aleksandra Skowrońska. Na szczególne podkreślenie 

zasługuje fakt, że w drużynie z Iwanowic występowała 

Aleksandra Gibus - jedyna dziewczyna biorąca udział 

w turnieju. Najstarszymi zawodnikami byli Lech Pluta 

z Radliczyc (54 lata) oraz Piotr Figiel z Kuczewoli (50 

lat). Sponsorami nagród byli: Pan Marek Albrecht – Wójt 

Gminy Szczytniki, Arkadiusz Jakubek oraz Zbigniew 

Banasiewicz i Jerzy Majas. Organizatorem turnieju był 

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szczytnikach. 

(Jerzy Majas) 

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-

POŻARNICZE W SZCZYTN IKACH 

Drużyna żeńska OSP Kakawa Kolonia oraz Drużyna 

męska z OSP Blizanów wygrały tegoroczne Zawody 

Sportowo Pożarnicze, które odbyły się 6 sierpnia 2017 

roku w naszej gminie na placu przy OSP w Szczytnikach. 

W zawodach wystartowały 22 drużyny z powiatu, w tym 

11 żeńskich. Zawody odbyły się dla zawodników powyżej 

16 roku życia dla grup A (męskich) i C (żeńskich). Naszą 

gminę reprezentowały drużyna żeńska z Radliczyc 

i męska ze Stawu. Drużyny pożarnicze sprawdziły się 

w następujących konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50 

z przeszkodami oraz w ćwiczeniach bojowych. 

W zawodach wzięły udział najlepsze drużyny z gminy 

powiatu kaliskiego. Strażakom w zmaganiach kibicowali 

m. in.: Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht oraz 

Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, która 

pogratulowała wszystkim osiągniętych rezultatów. 

Zawody przebiegły w miłej i sportowej atmosferze - co 

podkreślali sędziowie i organizatorzy. (UG) 

RADLICZYCKI KLUB SPORTOWY 

W „A” KLASIE 

Dużym sukcesem dla piłkarzy i działaczy 

Radliczyckiego Klubu Sportowego zakończył się sezon 

piłkarski 2016/2017. RKS Radliczyce po zaledwie trzech 

sezonach występów w rozgrywkach klasy „B” uzyskał 

awans do klasy „A”. Od nowego sezonu 2017/2018 klub 

występuje  na tym samym poziomie rozgrywek 

prowadzonych przez Kaliski Okręgowy Związek Piłki 

Nożnej co drugi klub z naszej gminy „Szczyt” Szczytniki. 

W rozgrywkach sezonu 2016/2017 klub 

z Radliczyc zajął II miejsce w swojej grupie w klasie „B”, 

co dało mu prawo gry w meczach barażowych o awans do 

wyższej klasy. Swoją szansę piłkarze RKS wykorzystali 

znakomicie podkreślając swoją wyższość w dwumeczu 

z bardzo wymagającą drużyną z „ostrowskiej” grupy 

„Tarchalanką” Tarchały Wielkie. Po remisie 0:0 na 

własnym boisku w Karolewie Nowym (gdzie RKS 

rozgrywa swoje mecze w roli gospodarza) na wyjeździe 

zdeklasowali rywala wygrywając 3:0 i uzyskując 

upragniony awans. Trzeba zaznaczyć, że klub z Radliczyc 

jest świetnie zorganizowany i wszyscy podchodzą do 

swoich obowiązków bardzo poważnie i profesjonalnie. 

Władze klubu, na którego czele stoją prezes Jan Strajt, 

członek zarządu Adam Chojnacki oraz skarbnik Dariusz 

Haładyn wkładają wiele serca i swojego czasu, by 

w klubie niczego nie brakowało i wszystko 

funkcjonowało jak najlepiej. Dużym sukcesem władz jest 
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to, że w drużynie jest wielu młodych zawodników 

z Radliczyc i okolicznych miejscowości. Widać na 

każdym kroku u tych młodych chłopaków duże 

zaangażowanie w sprawy klubu i sportowe podejście do 

swoich obowiązków. Świadczyć może o tym duża 

frekwencja oraz zaangażowanie na treningach jak 

i podejście do samych zawodów sportowych. Gra w piłkę 

daje tym młodym ludziom wiele radości, ale także 

kształtuje w nich charakter bycia twardym, nieustępliwym 

z jednoczesnym odnoszeniem się z szacunkiem 

i uznaniem do innych. 

 
Warto zaznaczyć, że od nowego sezonu w klubie 

funkcjonuje jeszcze jedna drużyna młodzików 

występująca w rozgrywkach kategorii „Żak”, gdyż jest to 

wymóg KOZPN z racji występów drużyny seniorów 

w klasie „A”. Dziś widać, że istnienie drugiego klubu 

sportowego w naszej gminie ma jak największy sens 

i okazało się być wspaniałym sukcesem organizacyjnym 

i sportowym. Choć początki dla założycieli klubu były 

trudne, napotykano na wiele trudności i uciążliwości, to 

jednak dzięki nieustępliwości, wytrwałości i wsparciu 

życzliwych osób udało się stworzyć drużynę, zgłosić do 

rozgrywek i odnieść sukces. W tej chwili z całą 

pewnością można powiedzieć, że klub z Radliczyc jest 

dumą nie tylko dla swojej miejscowości, ale również dla 

całej gminy.  

Sport, a w szczególności piłka nożna w tej części 

gminy ma już swoje duże tradycje, gdyż jakiś czas temu 

przez wiele sezonów z powodzeniem w rozgrywkach 

klasy „B” występował zespół „Olimpik” Krowica Pusta.  

Widać, że istnienie klubu jednoczy środowisko, 

pozwala angażować się wielu ludziom czy to przez 

bezpośredni udział w działalność klubu, czy to poprzez 

kibicowanie. Warto zaznaczyć, że na meczach piłkarze 

z Radliczyc mogą liczyć na doping dużej liczby kibiców. 

RKS oprócz boiska w Karolewie Nowym korzysta też 

z boiska treningowego w Krowicy Pustej oraz „Orlika” 

w Szczytnikach. 

Działalność takiej organizacji jak klub sportowy 

potrzebuje nakładów finansowych. Mimo, że jest to 

czysto amatorskie podejście do sportu, a każdy uprawia tu 

sport dla przyjemności i satysfakcji, bez żadnego 

wynagrodzenia. Potrzebne są jednak środki finansowe na 

sprzęt sportowy, transport na mecze wyjazdowe, 

opłacenie sędziów, przygotowanie boiska do zawodów. 

Działacze, sportowcy i wszyscy zaangażowani 

w działalność klubu są wdzięczni za wsparcie finansowe 

w formie dotacji Urzędowi Gminy Szczytniki oraz 

prywatnym sponsorom, bez których nie byłoby możliwe 

funkcjonowanie klubu. Władze klubu dziękują również za 

każde wsparcie w różnych formach czy to finansowych, 

czy organizacyjnych; wyrażając swoją wdzięczność 

wszystkim życzliwym osobom, dla których 

funkcjonowanie i działalność klubu jest czymś ważnym.  

Działaczom, piłkarzom, sympatykom RKS 

Radliczyce życzymy samych wspaniałych meczy, 

optymizmu, wytrwałości i dalszych awansów sportowych.  

(Radny Paweł Domagała) 

OŚWIATA  

MŁODZIEŻ Z GMINY SZCZYTNIKI 
NA ZJEŹDZIE SZKÓŁ IM. JANA  PAWŁA II 

W KALISZU 

Dnia 3 czerwca 2017  r. w Kaliszu odbył się wyjątkowy 

Zjazd Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Kaliskiej, który 

w tym roku został włączony w obchody jubileuszu 25-

lecia diecezji kaliskiej oraz 20. rocznicy wizyty św. Jana 

Pawła II w Kaliszu. Na uroczystość przy Bazylice Św. 

Józefa zaproszone zostały m.in. delegacje i poczty 

sztandarowe ze szkół papieskich z terenu naszej diecezji. 

Uroczystość rozpoczęła się od  Koncertu Orkiestry 

Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.  

 
W uroczystej Mszy św. dziękczynnej pod 

przewodnictwem J. Em. Ks. Kardynała Stanisława 

Dziwisza,  z naszej gminy wziął udział  poczet 

sztandarowy z Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu w składzie: Magdalena Nowak z kl. I,  

Marcelina Olejnik i Maciej Wójtowicz z kl. III; a także 

poczet z Gimnazjum im. Księdza Kardynała Karola 

Wojtyły w Iwanowicach w składzie: Wiktoria Nowak, 

Weronika Wichłacz i Michał Pawlik z kl. III. 

Zaproszony został również Wójt Gminy Szczytniki Pan 

Marek Albrecht. W godzinach popołudniowych odbyło 

się okolicznościowe spotkanie dla młodzieży i koncerty. 

Kolejny Zjazd Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Kaliskiej 

został zaplanowany dnia 6 czerwca 2018 r. w Zespole 

Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu.  Serdecznie 

zapraszamy! (Ewelina Biesiada) 
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DRUŻYNOWY KONKURS JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO W STAWIE 

Zespół Szkół w Iwanowicach zwyciężył w V edycji 

Gminnego Konkursu Języka Angielskiego dla klas IV-VI. Za 

nim uplasowali się uczniowie Zespołu Szkół w Stawie, 

a trzecie miejsce przypadło drużynie ze Szczytnik. 

Uczniowie rywalizowali ze sobą w trzyosobowych 

drużynach i musieli przebrnąć przez siedem konkurencji. 

Musieli między innymi zmierzyć się z zagadkami 

językowymi, uzupełnianiem luk w piosence czy pytaniami 

z zakresu kultury krajów anglojęzycznych.  

 
Po zakończeniu zadań drużynowych uczniowie 

indywidualnie rywalizowali o tytuł mistrza słówek 

i gramatyki. Mistrzem słownictwa został uczeń ZS Staw, 

Szymon Smolarek; a Mistrzynią gramatyki Wiktoria Jakubek 

z ZS w Marchwaczu.   (Bartosz Olender) 

    

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI  DLA 
PRZEDSZKOLAKÓW „BARWY LATA”  

     W dniu 9 czerwca w przedszkolu w Iwanowicach odbył 
się Gminny Konkurs Recytatorski  dla przedszkolaków pod 
hasłem „Barwy lata”. W konkursie wzięło udział 
siedemnaścioro dzieci z   Zespołów Szkół Gminy Szczytniki. 
Dzieci mimo stresu i obaw przed publicznym występem, 
pięknie recytowały przygotowane wiersze. Słuchając 
recytacji przedszkolaków prawie czuć było gorące promyki 
słońca, powiew wiatru, ulewę, a nawet burzę. Dzieci 
zaprezentowały cały wachlarz letnich barw mimo, że do 
kalendarzowego lata pozostało jeszcze kilka dni. Wszystkim 
uczestnikom należą się ogromne brawa. Komisja w składzie: 
Małgorzata Sierońska, Wioletta Michalska, Małgorzata 
Majas i Krystyna Leszka, wyłoniła zwycięzców: 
LAUREACI w grupie dzieci sześcioletnich i pięcioletnich: 
Oliwia Piątkowska  - Zespół Szkół w Iwanowicach – 
Przedszkole (nauczyciel Ewa Ziółkowska); Patryk Suchecki – 
Zespół Szkół w Marchwaczu – oddział przedszkolny 
(nauczyciel Agnieszka Szczęsna; Natalia Majas – Zespół Szkół 
w Szczytnikach –oddział przedszkolny w Pośredniku 
(nauczyciel Anna Olender), Oliwier Siciarek – Zespół Szkół 
w Iwanowicach – oddział przedszkolny w Sobiesękach 
Drugich (nauczyciel Ewa Martużalska); 
WYROŻNIENIA w grupie dzieci sześcioletnich 
i pięcioletnich: 
Aleksandra Pospieszyńska i Karolina Mielczarek – Zespół 
Szkół w Iwanowicach – oddział przedszkolny (nauczyciel 

Joanna Łaska); Konstancja Pawlak – Zespół Szkół 
w Szczytnikach – Przedszkole „Tęcza” (nauczyciel Mariola 
Małecka); Olga Grzelaczyk – Zespół Szkół w Radliczycach – 
oddział przedszkolny w Mroczkach Wielkich  (nauczyciel 
Urszula Gibus);   

 LAUREACI w grupie dzieci czteroletnich: 
Karolina Tylska – Zespół Szkół w Iwanowicach – Przedszkole 
(nauczyciel Małgorzata Sierońska); Milena Lazarek – Zespół 
Szkół  w Radliczycach  - oddział przedszkolny                   
(nauczyciel Kamila Mak) 
        Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a opiekunom 
dziękujemy za wkład pracy włożony w przygotowanie 
dzieci do konkursu!   (Małgorzata Sierońska)  

 

GMINNY KONKURS PRZYRODNICZY 

Tropiliśmy przyrodę z leśnikami, myśliwymi i …Toyotą! 

 

W dniu 23 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół 

w Radliczycach po raz kolejny odbył się Gminny Konkurs 

Przyrodniczy „Tropiciele przyrody”.  

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest szerzenie edukacji 

przyrodniczej i ekologicznej wśród najmłodszego pokolenia. 

Konkurs realizowany jest od 14 lat i ciągle się rozwija. 

W tym roku do grona partnerów konkursu dołączyła Toyota 

Motor Poland! Mało kto wie, że firma ta nie tylko jest 

dystrybutorem doskonałej jakości samochodów, ale również 

podejmuje szereg działań i projektów w dziedzinie ochrony 

środowiska, promując wśród nich szczególnie te, 



WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 27 BEZPIECZNEGO ROKU SZK0LNEGO 

  
 

WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL 24 

 

realizowane dla dzieci i młodzieży. Od 15 lat Toyota jest 

sponsorem strategicznym Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 

dla uczniów szkół średnich. Te i inne ciekawostki o Toyocie 

przekazała nam Alicja Olejnik, absolwentka naszej szkoły, 

a zarazem finalistka OWE w roku ubiegłym. Dzięki zaś 

życzliwości Pana Sławomira Grabarczyka z Warszawy na 

uczestników naszego konkursu czekały cenne nagrody, 

ufundowane przez Toyotę.  

W gronie partnerów szkoły nie zabrakło oczywiście 

jak co roku leśniczych i myśliwych. Swoją obecnością 

sprawili nam radość Pan Tomasz Czerniak z Nadleśnictwa 

Kalisz i Pan Dominik Bażant z Nadleśnictwa Dzierzbin. 

Podczas spotkania z uczniami opowiedzieli im o swojej 

pracy i podstawowym obowiązku, jakim jest troska o las. 

Mówili o zwierzętach zamieszkujących leśne ostępy, o ich 

zwyczajach i potrzebach. Dzieci dowiedziały się, że 

człowiek jest gościem  w lesie i musi szanować zwyczaje 

gospodarzy, czyli zwierząt w nim żyjących. Uczniowie nie 

tylko poszerzyli swoje wiadomości o lesie, ale lepiej poznali 

zasady ochrony przyrody i opieki nad 

zwierzętami. Pouczającym uzupełnieniem tej „leśnej 

gawędy” było zapewne  przedstawienie -  „Sąd nad 

mieszkańcem Radliczyc,  który wywiózł śmieci do lasu” – 

przygotowane przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem 

Pani Katarzyny Skoniecznej.  

A jeśli chodzi o zmagania konkursowe, to pogoda 

nam dopisała i w słonecznej aurze drużyny z poszczególnych 

szkół wyruszyły po tropach do parku i nad staw. Konkurs ma 

formę biegu harcerskiego.  Na kolejnych stacjach dzieci 

wykonywały różne zadania praktyczne z zakresu edukacji 

środowiskowej i ekologicznej. W bardzo wyrównanej 

rywalizacji zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół w Stawie 

w składzie: Zuzanna Skonieczna, Weronika Raczak, Vanessa 

Zduńska. Drugie miejsce zajęli trzecioklasiści z Radliczyc: 

Nadia Olejnik, Julia Ekiert, Kamil Siwiak. Trzecie miejsce 

wywalczyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Iwanowicach 

w składzie: Patrycja Przybył, Wiktoria Michalska i Oliwia 

Szczot. Następny konkurs dopiero za rok, ale wiedza 

przyrodnicza i ekologiczna zdobyta przez dzieci będzie 

owocowała już teraz i w przyszłości z pożytkiem dla naszej 

Małej Ojczyzny.  (G. Olejnik, A. Matuszczak) 

 

SIŁOWNIA W ZESPOLE SZKÓŁ 

W SZCZYTNIKACH 

 

Dzięki ofiarności i dużemu zaangażowaniu rodziców 

w Zespole Szkół w Szczytnikach otwarto w dniu 23 czerwca 

2017 r. siłownie zewnętrzną o wartości 9.999,84 zł. 

         Dyrektor, grono pedagogiczne, pracownicy i uczniowie 

serdecznie dziękują za tak cenny dar, który z pewnością 

umili pobyt w szkole i pozwoli spędzać czas aktywnie, nie 

tylko w okresie nauki ale również w czasie wolnym od zajęć.  

(Anna Przybylska Dyrektor Zespołu Szkół w Szczytnikach) 

 

LIDERZY  ZDROWIA W ZAKRESIE 

PROFILAKTYKI 

ANTYNIKOTYNOWEJ 

W ramach realizacji programu „Ograniczenie zdrowotnych 

następstw palenia tytoniu  w Polsce” na terenie Zespołu 

Szkół w Iwanowicach odbyło się szkolenie  dla 

młodzieżowych liderów zdrowia w zakresie profilaktyki 

antynikotynowej.  

 

Szkolenie przeprowadziły Pracownice Sekcji Oświaty  

Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej  Stacji Sanitarno 

– Epidemiologicznej w Kaliszu Panie:  Elżbieta Wojtyła 

i Agnieszka Stępniak. Podczas 3- godzinnego spotkania 25 

uczniów klas gimnazjalnych miało okazję pogłębienia 

i sprawdzenia  swojej wiedzy na temat negatywnych 

skutków wpływu nikotyny na organizm. Chętni 

gimnazjaliści wzięli udział w praktycznych ćwiczeniach  

pomiaru  zawartości  tlenku węgla smokelyzerem.  Bardzo 

udane szkolenie zakończone zostało wręczeniem 

certyfikatów: „Młodzieżowy Lider Zdrowia”, pakietów 

edukacyjnych przeznaczonych do realizacji projektu 

antynikotynowego oraz drobnych upominków. Wszyscy 

Młodzieżowi Liderzy Zdrowia z wielkim 

zaangażowaniem przystąpili do opracowania projektu 

szkolnego „Nie watro marnować zdrowia dla 

nikotynowego nałogu”. W ramach projektu Młodzieżowi 

Liderzy Zdrowia prowadzili prelekcje wśród swoich 

rówieśników na temat negatywnego wpływu nikotyny na 

organizm. Przy pomocy smokelyzera przeprowadzili 

wśród mieszkańców Iwanowic pomiary na zawartość 

dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu.   (Renata 

Janicka- Szcześniak) 
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SPOŁECZNOŚĆ IWANOWIC  
ZWYCIĘZCĄ  KONKURSU 

PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA  
W ogólnopolskim glosowaniu na Podwórko Talentów Nivea 

na Zespół Szkół w Iwanowicach oddano 59600 głosów. 

Po niemal dwumiesięcznej walce o każdy głos 

w Iwanowicach powstanie jedno z dwudziestu zwycięskich  

podwórek. Jest to ogromny sukces mieszkańców lokalnego 

środowiska-  szkoła uplasowała się na I miejscu. 

Do tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu, zgłosiło się 

ponad 500 uczestników. Na podstawie nadesłanych filmów 

jury konkursu wyłoniło 200 jednostek, które mogły wziąć 

udział w głosowaniu. Nad filmem reprezentującym naszą 

placówkę czuwał uczeń klasy I gimnazjum Patryk 

Wdowczyk, a słowa piosenki ułożyła uczennica klasy V 

szkoły podstawowej Anna Przepiórka. O tym, kto otrzyma 

Podwórko Talentów Nivea, zadecydowali internauci. Od 10 

czerwca do 31 lipca głosowali oni na wybrane lokalizacje 

poprzez stronę internetową oraz aplikację mobilną. Dzięki 

ogromnemu zaangażowaniu dyrektora, nauczycieli, 

pracowników szkoły, rodziców i młodzieży powstanie plac 

zabaw, który będzie odpowiadać na potrzeby dzieci 

w różnym wieku i rozwijać ich talenty. Będzie się on składał 

z trzech stref: naukowej, sportowej i artystycznej. 

Fundatorem nagrody o wartości 100000 zł jest Nivea Polska 

Sp. z o. o. Ogromny wpływ na powodzenie przedsięwzięcia 

miały władze samorządu lokalnego z Wójtem Gminy 

Szczytniki Panem Markiem Albrechtem na czele, proboszcz 

Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej Ksiądz kanonik 

Paweł Jabłoński, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Szczytnikach Pani Małgorzata Majas oraz właściciele 

firmy „Arkan” w Iwanowicach – państwo Ewa i Józef 

Militowscy. 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ  W IWANOWICACH 
JANINA NOWAK 

SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM ,  
KTÓRZY POŚWIĘCILI SWÓJ CZAS I SIŁY,  

BY ZAWALCZYĆ O MIEJSCE ZABAW DLA DZIECI.  

Każdy oddany głos przyczynił się do rozwoju talentów 

najmłodszego pokolenia. I miejsce w konkursie to sukces 

społeczności lokalnej świadczący o integracji i dobrych 

relacjach. (Dyrektor Zespołu Szkól w Iwanowicach Janina 

Nowak) 

SPOTKANIE Z GOŚCIEM Z RWANDY 

Na kilka dni przed rozpoczęciem wakacji, 21 czerwca 

2017 r., w Zespole Szkół w Marchwaczu gościliśmy 

przedstawicieli Fundacji Dzieło Miłosierdzia Bożego  

PORT oraz rdzennego Rwandczyka, Sylvaina 

Ndayisenga. Nasi goście opowiedzieli uczniom 

o  Rwandzie  i przedstawili problemy dzieci w krajach 

trzeciego świata, takich jak np. epidemie, wojna, głód, 

brak bieżącej wody, ograniczone możliwości edukacyjne. 

Przedstawiciele Fundacji w szczególności promowali 

akcję Duchowej Adopcji, która polega na pomocy 

konkretnemu dziecku w Rwandzie, aby mogło ono 

wyrwać się z kręgu ubóstwa, tak jak udało się to naszemu 

gościowi, Sylvainowi. Adopcja na odległość polega na 

wsparciu duchowym  i materialnym, w kwocie 58 zł 

miesięcznie, za co zakupywane są żywność, lekarstwa 

i materiały edukacyjne. Do projektu można dołączyć jako 

grupa (np. klasa) lub indywidualnie, kontaktując się 

z biurem Fundacji w Ostrowie Wielkopolskim.  

Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań w języku 

angielskim gościowi z Rwandy, który udzielał 

interesujących odpowiedzi, a także zaprezentował kulturę 

i wyroby ręczne swojego kraju. Nawet najmłodsze dzieci 

żegnały gości z żalem, odprowadzając ich do samochodu, 

którym podróżowali. Wszyscy stwierdzili, że warto uczyć 

się języków obcych, a zwłaszcza języka angielskiego. 

W prezencie za gościnność szkoła otrzymała piękną 

ręcznie malowaną salaterkę. Podobne spotkanie odbyło 

się także w Zespole Szkół w Iwanowicach.   (Ewelina 

Biesiada)   

ZJAZD ABSOLWENTÓW W MARCHWACZU 

Co się stało z naszą klasą? – spotkanie po latach 

W dniu 16 września 2017 roku odbył się kolejny Zjazd 

Absolwentów szkoły w Marchwaczu, jak również tych, 

którzy kończyli swoją edukację w Marchwaczu, ale nie 

w obecnym budynku szkolnym. 

Po przywitaniu gości przez dyrektora placówki – p. Honoratę 

Szymańską, rozpoczął się występ wokalny naszej 

absolwentki Marceliny Olejnik – laureatki wielu konkursów; 
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a następnie akademia przygotowana przez uczniów Zespołu 

Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu pod kierunkiem 

p. Mirosławy Konewki i p. Małgorzaty Pietrzykowskiej. 

Program artystyczny spotkał się z dużym uznaniem 

publiczności. Podziw wzbudziła również okolicznościowa 

dekoracja zaprojektowana przez p. Małgorzatę Gajewską.  

Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać wywiadu 

przeprowadzonego przez panią Dyrektor z Wójtem gminy 

Szczytniki – panem Markiem Albrechtem, który podzielił się 

z obecnymi swoimi wspomnieniami z lat szkolnych 

w Marchwaczu.  

W końcu przyszedł czas na występ kapeli „Dysonans”, która 

wprowadziła zebranych w muzyczny nastrój.  

 
Uczestnicy z niecierpliwością oczekiwali na loterię fantową, 

w której można było wygrać wiele atrakcyjnych nagród.  

 

Loterię obsługiwała p. Sylwia Jakubek i p. Aneta Suchecka, 

natomiast nagrody miała pod swoją pieczą p. Alicja 

Łukacka. Przy kawie i słodkim poczęstunku ufundowanym 

przez Radę Rodziców Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu odżyły wspomnienia, które umocniły więzi 

pomiędzy absolwentami a nauczycielami. 

Wszyscy uczestnicy Zjazdu uznali, że było to spotkanie na 

wagę złota i z chęcią będą powracać do swojej pierwszej 

szkoły. (Małgorzata Pietrzykowska) 

 

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 

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

 

PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W ZJEŹDZIE 

ABSOLWENTÓW W MARCHWACZU 

Serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia 

i udział w Zjeździe Absolwentów w Marchwaczu. 

Szczególne podziękowania składamy także wszystkim, 

którzy pomogli nam zorganizować 

to wyjątkowe spotkanie po latach. 

Uroczystość ta na pewno pozostanie w naszej pamięci! 

w imieniu społeczności szkolnej 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

Honorata Szymańska, Przewodnicząca Rady Rodziców 

Barbara Nowak oraz Przewodnicząca Samorządu 

Uczniowskiego Gabriela Bartoszek 
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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 

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

FIRMA MAG – TRANS oferuje usługi: 

PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM, między innymi: 

przycinanie drzew, naprawa i czyszczenie rynien, montaż 

reklam, czyszczenie i malowanie elewacji; 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH,  między innymi 

z terenu gminy Szczytniki. Promocyjne ceny.  

NR TELEFONU 606 – 254 – 418 

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

SALON FRYZJERSKO – KOSMETYCZNY ,,TATIANA”, 

OPATÓWEK UL.KALISKA 3 

TEL. 664 – 304 – 005 , CZYNNY WTOREK – PIĄTEK 9 – 

17,  SOBOTA 8 – 15  

Oferuje usługi z zakresu fryzjerstwa damskiego i męskiego, 

jak również usługi kosmetyczne: hennę i regulację brwi oraz 

rzęs, paznokcie hybrydowe, paznokcie akrylowe, manicure, 

pedicure, peeling dłoni połączony z okładem parafinowym, 

makijaż dzienny i wieczorowy, maseczki na twarz, 

oczyszczanie twarzy – mikrodermabrazję i kwasy. 

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

AUTOLAWETYKALISZ.PL 

Wynajem: autolawet, lawet, busa 9- cio osobowego, 

tel.512 349 420 

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

Dyrektor wraz z Radą Rodziców i całą społecznością szkolną 

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwczu składają 

serdeczne podziękowanie - Wójtowi Gminy Szczytniki Panu 

Markowi Albrechtowi, Przewodniczącemu i całej Radzie 

Gminy Szczytniki -  za budowę miejsc parkingowych przy 

naszej szkole. Zrealizowana inwestycja w tak ruchliwym 

miejscu w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy 

warunków bezpieczeństwa dla dojeżdżających do szkoły 

i  ułatwia korzystanie z budynku szkolnego. Bardzo 

dziękujemy! 

mailto:patryk@net-pat.pl
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W BIEŻĄCYM WYDANIU GAZETKI 
GMINNEJ MOŻNA PRZECZYTAĆ 
O NASTĘPUJĄCYCH SPRAWACH 

I WYDARZENIACH: 

 

SPRAWY GMINNE STR. 1  

 Podziękowanie Wójta za Dożynki Gminno – Parafialne 

w Szczytnikach połączone z 35. rocznicą poświęcenia 

pomnika ku czci Ojca Augustyna Kordeckiego      

 Powitaliśmy nowy rok szkolny 

 Kalendarium Wójta Gminy Szczytniki 

 Forum pytań do Wójta 

 Absolutorium dla Wójta Gminy Szczytniki    

 Informacja o sesjach Rady Gminy Szczytniki 

 Podziękowanie za Patronat Jana Pawła II w Zespole 

Szkół w Marchwaczu 

 Spotkanie dotyczące omówienia PFU gospodarki 

ściekowej dla Gminy Szczytniki  

 Szkolenie dla hodowców trzody chlewnej    

 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Iwanowicach       

 Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

Gminy Szczytniki   

 Otwarcie ciągu pieszo-rowerowego     

 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w Gminie Szczytniki 

 Stypendia  za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe  

za II  okres w roku szkolnym 2016/ 2017 

 Wakacje w Jarosławcu          

 

 

WYDARZENIA STR. 11  

 Wyróżnieni w Gminie Szczytniki       

 Gratulacje dla Radnego Gminy Szczytniki Pana 

Andrzeja Kupaja 

 Gratulacje dla Pana Józefa Lewandowskiego 

 SYN ZIEMI SZCZYTNICKIEJ BŁ. FRANCISZEK 

STRYJAS 

 Uroczystość z okazji  Jubileuszu 500- lecia powstania 

Niemieckiej Wsi, Dożynek Parafialnych, poświęcenia 

Krzyża i otwarcia zmodernizowanej drogi          

 Wystąpienie Wójta na uroczystości z okazji  Jubileuszu 

500- lecia powstania Niemieckiej Wsi, Dożynek 

Parafialnych, poświęcenia Krzyża i otwarcia 

zmodernizowanej drogi 

 Dożynki  Gminno-Parafialne w Szczytnikach połączone 

z 35. rocznicą poświęcenia pomnika ku czci Ojca 

Augustyna Kordeckiego      

 Wystąpienie Wójta na Dożynkach Gminno – 

Parafialnych w Szczytnikach połączonych z 35. 

rocznicą poświęcenia pomnika ku czci Ojca Augustyna 

Kordeckiego 

 Podziękowanie od Sołtysa wsi Sobiesęki Drugie 

 Podziękowanie od Przedstawicieli WIR w Kaliszu 

 

KULTURA STR. 17 

 Szczytnickie Lato  

 Gość niecodzienny 

 Spotkanie z Tomkiem Wędrowniczkiem    

 Kącik czytelniczy 

 

ROZGRYWKI SPORTOWE I POŻARN ICZE STR. 20 

 Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Szczytnikach     

 Letni Turniej w Piłkę Nożną Drużyn OSP Gminy 

Szczytniki    

 Powiatowe  Zawody  Sportowo-Pożarnicze 

w Szczytnikach     

 Radliczycki Klub Sportowy w „A” klasie    

     

OŚWIATA STR. 22  

 Młodzież z Gminy Szczytniki na Zjeździe Szkół 

im. Jana Pawła II w Kaliszu    

 Drużynowy Konkurs Języka Angielskiego w Stawie 

 Gminny Konkurs Recytatorski  dla Przedszkolaków 

„Barwy lata”     

 Gminny Konkurs Przyrodniczy w Radliczycach       

 Siłownia w Zespole Szkół w Szczytnikach  

 Liderzy zdrowia w zakresie profilaktyki antynikotynowej              

 Społeczność Iwanowic zwycięzcą konkursu 

PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA 

 Spotkanie z gościem z Rwandy    

 Zjazd Absolwentów w Marchwaczu     

 Podziękowanie za udział w Zjeździe Absolwentów 

w Marchwaczu 

 

OGŁOSZENIA STR. 26  

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.  

 
           ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

         ---------------------------------------------------------------- 
Informacje na gminną stronę internetową są przyjmowane 

przez sekretariat UG w Szczytnikach! 

mailto:gminna@gmail.com
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