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WYDARZENIA 

 

POWIATOWA INAUGURACJA 

ROKU SZKOLNEGO W GMINIE 

SZCZYTNIKI 
Powiatowo-Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 

połączona z Dniem Edukacji Narodowej odbyła się 

w Zespole Szkół w Szczytnikach w dniu 3 października.  

Podczas uroczystości oficjalnie otwarto nową salę 

sportową. Nowoczesny obiekt poświęcił Biskup kaliski 

Edward Janiak.                                                       Czytaj s. 10 

 
    

UROCZYSTOŚĆ NADANIA 

GIMNAZJUM W MARCHWACZU 

IMIENIA JANA PAWŁA II 
W dniu 22 października odbyła się długo wyczekiwana 

uroczystość nadania Gimnazjum w Marchwaczu imienia 

Jana Pawła II.  

                                                                          Czytaj s. 11 

                                                                                                   

GMINNE  OBCHODY                                   

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
10 listopada 2014 r. w Zespole Szkół w Marchwaczu 

świętowano gminne obchody 96. rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę.                                                            

   Czytaj s. 13 

 

 

50. ROCZNICA ZAWARCIA 

ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO 
W dniu 30 października 2014 r. w Restauracji 

„POLANIN" w Szczytnikach 9 par z terenu gminy 

odznaczono Medalami za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Jubilatów odznaczył Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht.                                               Czytaj s. 13 

SPRAWY GMINNE 

 

WYNIKI WYBORÓW DO RADY GMINY 

SZCZYTNIKI                                          Czytaj s. 4   
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Życzenia świąteczne 
 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 

Narodzenia życzymy Mieszkańcom i Przyjaciołom 

Gminy Szczytniki wielu pełnych rodzinnego ciepła 

chwil, moc radości i upominków pod tradycyjną polską 

choinką, a w Nowym Roku 2015 dużo zdrowia 

i wszelkiej pomyślności. 

 

Niech cud Nocy Betlejemskiej stanie się źródłem 

pokoju, wzajemnego wybaczenia, darowania wszelkich 

urazów i nadziei, iż pomimo różnych przeciwności 

warto cieszyć się każdym dniem w naszym życiu dając 

w darze  innym troskę, zrozumienie 

i zwyczajną ludzką życzliwość. 
 

Wójt Marek Albrecht, 
 Zastępca Wójta Dariusz Wawrzyniak,  

Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Augustyniak 
 i Radni Gminy Szczytniki 

 

 

http://www.szczytniki.ug.gov.pl/
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Podziękowanie dla Mieszkańców Gminy Szczytniki 

Szanowni Państwo! 

Bardzo dziękuję za oddanie na mnie głosu w wyborach samorządowych 

oraz udzielenie poparcia dla Radnych z mojej listy. Składam także 

serdeczne podziękowanie za niezawodną pomoc Wszystkim, którzy 

zaangażowali się w moją kampanię wyborczą. 

Obdarzenie tak dużym zaufaniem zobowiązuje mnie do dalszej rzetelnej 

i uczciwej pracy oraz do podejmowania wszelkich możliwych starań dla 

dobra naszej gminy.  

Z wyrazami wdzięczności i szacunku 

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

KALENDARIUM WÓJTA 
 

W związku z faktem, iż poprzednie wydanie obejmowało podsumowanie kadencji 2010-2014,  obecne kalendarium kontynuuję 

od września 2014 r.: 

 Zakład Budowlany EKOBUDOWA z Sieradza zakończył prace związane z budową dwóch zbiorników małej retencji 

w miejscowości Krowica Pusta na działce nr ew. 71 oraz Radliczyce na działce 55/1,  wartość robót wg umowy: 103.498,53 zł. 

Na realizację zadania otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 76,5tys. zł;  udział Gminy w projekcie to ok. 

27 tys. zł. 

 We wrześniu rozpoczął się nowy rok szkolny – czas wakacji był czasem szeregu napraw i remontów w Zespołach Szkół:  

1) w Iwanowicach w budynku szkoły wykonano toalety dla dzieci klas 1-3 na parterze,   poprawi to zdecydowanie warunki 

maluchom; w przedszkolu uzupełniono podłogę o brakujący parkiet;  

2) w Stawie w budynku szkoły założono nową wykładzinę na korytarzu drugiego piętra i schodach, wymieniono także 

część kaloryferów, wymiana wykładziny nastąpiła także w jednej z klas gimnazjalnych, na podkreślenie zasługuje fakt, iż rodzice 

odchodzących klas 3 gimnazjum zgodnie z przyjętą już tradycją  odmalowali klasę;  

3) w Mroczkach Wielkich dostosowano łazienki dla najmłodszych, na placu przed szkołą powstał mini plac zabaw, teren 

szkoły został ponownie ogrodzony, zainstalowano nową bramę wjazdową, na uznanie zasługuje ogromne zaangażowanie 

rodziców w prace naprawcze;  

4) w Radliczycach  dla maluchów wykonano na zapleczu przy klasie toalety, tak aby było blisko i bezpiecznie;  

5) w Marchwaczu wykonano gruntowny remont trzech toalet na parterze szkoły, w tym jedną wykonano we własnym 

zakresie, za co należą się słowa uznania dla pracowników szkoły; 

6) w Szczytnikach zakończono budowę sali gimnastycznej z zapleczem, dokonano także przebudowy starej sali, która służy 

dziś za pomieszczenie gospodarcze. 

 Dokonano podsumowania wyników sprawdzianu kl. VI SP i egzaminu gimnazjalnego naszych zespołów szkół za rok 

szkolny 2013/2014.  Najwyższy wynik ze sprawdzianu uzyskali uczniowie Zespołu Szkół w Marchwaczu, natomiast z egzaminu 

gimnazjalnego uczniowie Zespołu Szkół w Stawie, za co należą się duże gratulacje. 

 Na uznanie zasługuje fakt dużego zaangażowania rodziców w życie zespołów szkół i pozyskiwanie środków, za co 

bardzo dziękuję; za ubiegły rok najwyższą kwotę wypracowała Rada Rodziców Zespołu Szkół w Marchwaczu, czego serdecznie 

gratuluję. 

 Pracownicy gminy dokonali uporządkowania parku w Radliczycach, przycięto drzewa, wyzbierano śmieci, wyrównano 

teren, wykoszono trawę,  konserwatorzy sieci wodociągowej wykonali nową barierkę na przepuście, jest jeszcze sporo pracy, ale 

park nabiera już dziś nowego blasku. 

 Wszystkie wnioski złożone do Starostwa Powiatowego w Kaliszu (było ich 15) dotyczące odbioru i utylizacji wyrobów 

zawierających azbest z obiektów budowlanych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Szczytniki zostały 

zaopiniowane pozytywnie. Ponadto 8 z 14 wniosków dotyczących demontażu, odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest 

zostało zakwalifikowanych do realizacji w 2014 r., między innymi wymiana azbestu dotyczy także budynku gospodarczego przy 

szkole w Sobiesękach Drugich, gdzie strażacy OSP w Sobiesękach Drugich sami dokonali zdjęcia eternitu i położenia blachy 

trapezowej, dla Gminy był to koszt zakupu blachy;  za działanie i pracę własną bardzo dziękuję OSP w Sobiesękach Drugich. 

 Złożono kolejne wnioski do Wojewody Wielkopolskiego o skomunalizowanie dróg 

w miejscowości  Niemiecka Wieś oraz Marcjanów; otrzymaliśmy decyzję Wojewody Wielkopolskiego na komunalizację dróg 

w miejscowości Krowica Zawodnia. 

http://www.szczytniki.ug.gov.pl/
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 Zrealizowano łącznik sieci wodociągowej Radliczyce – Szczytniki, całkowity koszt zadania to 25 tys. zł – prace 

wykonali nasi konserwatorzy. 

 Dokonano czyszczenia studni na hydroforni w Iwanowicach z zalegającego osadu piaskowego, koszt zadania 20 tys. zł.  

 Zakończono przebudowę nawierzchni drogi gminnej w kamieniu w  miejscowości   Gorzuchy o dł. 0,720 km.  

 Pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego przeszły dwa wnioski w ramach dofinansowania z LGD Długosz Królewski: 

1) na budowę boiska przy ZS w Radliczycach, całkowity koszt inwestycji: 237.580,63 zł, dofinansowanie: 154.525 zł, 

2)  na plac zabaw w Marchwaczu, wartość projektu 38 tys. zł, dofinansowanie 25 tys. zł.; w grudniu zostaną podpisane 

umowy, boisko w Radliczycach jest już oddane do  użytku, realizację placu zabaw rozpoczniemy na początku roku 2015, jeśli 

warunki pogodowe na to pozwolą. 

 26.10. odbyła się uroczysta inauguracja projektu realizowanego przez LGD „Długosz Królewski” – „Szlakiem Dębów 

i Paproci”, w ramach którego wyznaczono trasę rowerową przebiegającą przez gminy skupione w LGD „Długosz Królewski” 

i LGD  „Kraina Nocy i Dni”,  w naszej gminie, są wyznaczone dwa punkty przystankowe w Krowicy Pustej i w Szczytnikach 

koło przedszkola,  całą trasę można obejrzeć na stronie internetowej naszej Gminy. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnikach podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na 

uczestnictwo w programie „Wielkopolska Karta Rodziny”. Program obejmuje rodziny  wielodzietne powyżej 3 dzieci, karta 

będzie uprawniała do zniżek w instytucjach i sklepach,  program jest nowy i lista instytucji nie została jeszcze przygotowana. 

Mam nadzieję, że zniżki, które będzie oferować karta, będą dla tych rodzin znaczącą pomocą,  wcześniej GOPS przystąpił do 

programu „Krajowej Karty Rodziny”.  

 Gmina przystąpiła do projektu „Umiem pływać”, naukę pływania na basenie w Kaliszu podejmą uczniowie klas II i III 

szkół podstawowych, w sumie 178 dzieci, koszt dla gminy to 150 zł na jednego ucznia.  

 Biuro Obsługi Szkół  przekazało do GOPS-u wydawanie decyzji w zakresie stypendiów socjalnych dla uczniów,  nie 

ogranicza to możliwości składania wniosków, nadal będą przyjmowane w każdej szkole, a dodatkowo także w GOPS-ie.  

 W przygotowaniu jest przeniesienie refinansowania  staży uczniów szkół zawodowych z Urzędu Gminy do Biura 

Obsługi Szkół. 

 Dokonano przebudowy przepompowni ścieków w Kuczewoli, zamieniono wyciągi pompy z linowych na rurowe, zmiana 

pozwala na wymianę lub naprawę pompy bez wypompowywania zawartości studzienki, co niestety wiązało się z kosztami, 

pozostała jeszcze jedna tego typu przepompownia. 

 10 października 2014 r. odbył się przetarg nieograniczony w drodze licytacji działek: zabudowanej nr ew. 155/1 o pow. 

0,16 ha w Antoninie i niezabudowanych nr ew. 155/2 o pow. 4,46 ha, dz. 141 o pow. 0,47 ha, dz. 143 o pow. 0,31 ha, dz. 143 

o pow. 0,31 ha w Antoninie, nr ew. 62/4 o pow. 0,24 ha w Radliczycach, nie sprzedana została jedna działka zabudowana, za 

pozostałe otrzymano kwotę  192 tys. zł. 

 Uzgodniony został ostatecznie projekt drogi w Iwanowicach, obecnie jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy. 

 Dokonano zabezpieczenia budynków starego ośrodka zdrowia i starej gminy w Iwanowicach poprzez naprawę rynien, 

przeciekająca przez rynny woda powodowała niszczenie tynków i fundamentów budynków.   

 W trakcie remontu jest budynek biblioteki w Iwanowicach,  ekspertyza biegłego wykazała konieczność instalacji filaru 

w pomieszczeniu, wymianę dachu, rynien i elewacji zewnętrznej, dodatkowo zostanie założona instalacja grzewcza w bibliotece. 

 Dokonano naprawy destruktem dróg na Lipce, Marcjanowie i Korzekwinie,  potrzeby są jednak dużo większe niż 

dokonane przez nas zakupy.  

 Rada Gminy uchwaliła dwa ważne dokumenty tj. Strategię Rozwoju Gminy i Plan Rozwoju Gminy, pragnę podkreślić,  

iż obydwa dokumenty zostały przygotowane bezkosztowo dla Gminy w ramach realizowanego projektu „Poprawa jakości 

zarządzania administracją”, a są niezbędne przy ubieganiu się o środki zewnętrzne w ramach nowej perspektywy 2014-2020, 

dokumenty znajdują się na stronie internetowej gminy.  

 Na drodze powiatowej Iwanowice – Szczytniki, odcinek 2,2 km, została położona nakładka, całkowity koszt inwestycji 

wyniósł ponad 380 tys.zł, dofinansowanie ze strony Gminy wyniosło 150 tys. zł.     

 Zgodnie z  porozumieniem ze Starostwem na przebudowę dróg powiatowych, wykonano następujące chodniki: w Stawie 

od szkoły w kierunku Lipki do skrzyżowania, w Szczytnikach od wjazdu do przedszkola do skrzyżowania; w Popowie 

poszerzenia parkingu przed szkołą i w Iwanowicach od skrzyżowania na Chojno w kierunku Szczytnik do ostatniego 

zabudowania, łącznie wykonano 617 m chodników za łączną kwotę 170 tys. zł. 

 25 listopada został przeprowadzony przy współudziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Kalisz 

odbiór chodnika (od cmentarza w Szczytnikach do lasu Marchwackiego) o długość ponad 700 m. 

 Zrealizowano trzy wnioski z programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”: świetlica w Główczynie - wymiana okien 

i drzwi; świetlica w Radliczycach – wymiana okien;   świetlica w Marcjanowie – utwardzenie placu przed świetlicą; obecnie trwa 

etap rozliczenia zadań.  

 Zrealizowano trzy wnioski w ramach programu „Odnowa Wsi szansą rozwoju ” dla świetlicy w Krowicy Pustej na zakup 

krzeseł, dla świetlicy w Sobiesękach Trzecich na zakup krzeseł i dla świetlicy w Szczytnikach na zakup sprzętu AGD, obecnie 

trwa etap rozliczenia zadań.  

 
 

 

 

 



„WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE”- BEZPŁATNY INFORMATOR GMINY SZCZYTNIKI                               Wesołych Świąt!!!        

www.szczytniki.ug.gov.pl                                         STRONA 4                                                             www.szczytnikigok.pl 

 

 

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 

Radni Rady Gminy Szczytniki 2014-2018 
 

Lp.  
Imię i nazwisko 

radnego 

Funkcje  

w Radzie Gminy 

Nazwa komitetu 

wyborczego 

zgłaszającego do 

wyborów 

Nr okręgu  

wyborcze

go 

Granice  

okręgu wyborczego 

1 2 3 4 5 6 

1 
Bogdan  

AUGUSTYNIAK 
Przewodniczący Rady 

KWW Prawo 

 i Sprawiedliwość 
11 Staw 

2 
Tadeusz  

BUCHWALD 

I Wiceprzewodniczący 

Rady 

KWW Prawo 

 i Sprawiedliwość 
15 

Marcjanów,  

Murowaniec 

3 
Piotr  

SZCZEPANIAK 

II 

Wiceprzewodniczący 

Rady 

KWW 

Prawo 

 i Sprawiedliwość 

6 
Bronibór, Kuczewola,  

Rudunki Szczytnickie 

4 
Wioletta Anna  

BALCERCZYK 
radna 

KWW 

Prawo 

 i Sprawiedliwość 

9 

Gorzuchy, 

Mroczki Wielkie, 

Tymieniec 

5 
Kazimierz Jan  

BĄCZYK 
radny 

KWW 

„Rozwój i przyszłość” 
1 

Joanka, Mała Gmina,  

Niemiecka Wieś, 

Sobiesęki Pierwsze 

6 
Paweł  

DOMAGAŁA 
radny 

KWW Prawo 

 i Sprawiedliwość 
12 

Cieszyków,  

Krowica Pusta, 

Krowica Zawodnia 

7 

 

 

Andrzej  

KUPAJ 
radny 

KWW 

Andrzeja Kupaja 
3 

Borek, Daniel, Guzdek,  

Korzekwin,  

Pośrednik, Włodzimierz 

8 
Rafał  

LESIECKI 
radny 

KWW Prawo 

 i Sprawiedliwość 
10 

Kościany,  

Lipka 

9 
Tomasz Mariusz  

LESZKA 
radny 

KWW Prawo 

 i Sprawiedliwość 
8 

Kobylarka, 

Szczytniki 

10 
Urszula  

MŁYNEK 
radna 

KWW Prawo 

 i Sprawiedliwość 
7 Popów, 

11 
Roman Zbigniew  

SICIAREK 
radny 

KWW 

„Rozwój i przyszłość” 
2 

Helenów, Sobiesęki Drugie,  

 Poręby,  

Sobiesęki Trzecie 

12 
Danuta Barbara  

ŚWIĄTEK 
radna 

KWW 

Prawo 

 i Sprawiedliwość 

14 

Marchwacz,, 

Marchwacz Kolonia, 

Trzęsów 

13 
Wiesław  

WRÓBEL 
radny 

KWW Prawo 

 i Sprawiedliwość 
4 

Antonin, Kornelin, 

Pamiątków,  

Chojno,  

Główczyn 

14 
Piotr Jan  

ZIMNY 
radny 

KWW 

„Rozwój i przyszłość” 
5 

Górki, Krzywda,Strużka, 

Iwanowice, 

15 
Maciej  

ZIÓŁKOWSKI 
radny 

KWW Prawo 

 i Sprawiedliwość 
13 Pieńki, Radliczyce 

 

SKŁADAMY WIELKIE GRATULACJE  

DLA PANA WÓJTA MARKA ALBRECHTA ORAZ  RADNYCH GMINY SZCZYTNIKI 

 I ŻYCZYMY OWOCNEJ KADENCJI 2014-2018! 
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INFORMACJA O PRACACH RADY GMINY SZCZYTNIKI  
 

W dniu 12 września 2014 r. odbyła się XLVII Sesja Rady Gminy Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący Rady Pan Andrzej 

Kupaj.  

 

Rada zapoznała się z korespondencją do Rady, informacją o pracy Wójta i poszczególnych Komisji Rady  w okresie 

międzysesyjnym, zapoznawała się z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz odpowiedziami udzielanymi przez Pana Wójta lub 

jego Zastępcę. W sesji udział wzięli wszyscy radni. Przedmiotem obrad było: 

- omówienie przedłożonej radnym informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szczytniki za I półrocze 2014 roku  - 

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła przedłożoną radnym informację  o przebiegu wykonania budżetu gminy 

Szczytniki za I półrocze 2014 roku. Rada nie zgłosiła uwag w powyższej sprawie; 

- podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  budżetowych – Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch przedstawiła projekt 

uchwały w powyższej sprawie,  zwróciła 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 XLVII/266/2014 

(głosowało 15 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch przedstawiła 

projekt uchwały w powyższej sprawie,  zwróciła 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 XLVII/267/2014 (głosowało 15 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014 r. - Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch 

omówiła projekt uchwały w powyższej sprawie i  zwróciła 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 XLVII/268/2014 (głosowało 15 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach do prowadzenia 

postępowania w sprawach pomocy materialnej  o charakterze socjalnym (upoważnienie dotyczyło poszerzenia uprawnień 

Kierownika o możliwość wydawania decyzji w zakresie stypendiów socjalnych) - Przewodniczący Rady poinformował, że 

w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody,  zaszła konieczność podjęcia powtórnie 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 XLVI/269/2014 (głosowało 15 

radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w ramach zespołów szkół prowadzonych przez Gminę 

Szczytniki  (zmiany służyły doprecyzowania warunków odpłatności za przedszkola bez zmiany opłaty) - Zastępca Wójta  Pan 

Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały w powyższej sprawie,  zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji; wobec braku 

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

podjęła Uchwałę Nr XLVI/270/2014 (głosowało 15 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Szczytniki - Zastępca Wójta  

Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały w powyższej sprawie,  zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji; wobec 

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

podjęła Uchwałę Nr XLVI/271/2014 (głosowało 15 radnych);  

- podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Szczytniki porozumienia w celu 

współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim 

- Zastępca Wójta  Pan Dariusz Wawrzyniak  omówił projekt uchwały w powyższej sprawie,  zwrócił się       o zgłaszanie uwag 

i propozycji; wobec braku  uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku 

którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLVI/272/2014 (głosowało 15 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat - Zastępca Wójta  

Pan Dariusz Wawrzyniak  omówił projekt uchwały w powyższej sprawie,  zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji; wobec 

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

głosów  podjęła Uchwałę Nr XLVI/273/2014 (głosowało 15 radnych, za- 14, wstrzymało się – 1); 

- omówienie sprawy obowiązku składania przez radnych oświadczeń majątkowych w terminie na 2 miesiące przed upływem 

kadencji - inspektor Urzędu Gminy Pan Mirosław Kowalski poinformował, że stosownie do art. 24h ust. 3 pkt. 2 i ust 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.) na radnych ciąży obowiązek złożenia 

oświadczenia majątkowego  w terminie  na 2 miesiące przed upływem kadencji, radni w materiałach na sesję otrzymali druki 

oświadczeń majątkowych; następnie zapoznał radnych z treścią opinii profesora Macieja Szewczyka wykładowcy 

Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych   w powyższej sprawie. 

 

W dniu 20 października 2014 r. odbyła się XLVIII Sesja Rady Gminy Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący Rady 

Pan Andrzej Kupaj. 

 



„WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE”- BEZPŁATNY INFORMATOR GMINY SZCZYTNIKI                               Wesołych Świąt!!!        

www.szczytniki.ug.gov.pl                                         STRONA 6                                                             www.szczytnikigok.pl 

Rada zapoznała się z korespondencją do Rady, informacją o pracy Wójta i  poszczególnych Komisji Rady w okresie 

międzysesyjnym, zapoznawała się z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz odpowiedziami udzielanymi przez Pana Wójta lub 

jego Zastępcę. W sesji udział wzięli wszyscy radni. Przedmiotem obrad  było: 

- omówienie sprawy obowiązku złożenia  przez radnych oświadczeń majątkowych, w terminie na 2 miesiące przed upływem 

kadencji; Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj poinformował, że wszyscy radni wywiązali się z ustawowego obowiązku 

złożenia oświadczeń majątkowych w terminie, na jego ręce wpłynęły oświadczenia od wszystkich radnych, drugie egzemplarze   

zostały wysłane do Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu;  

- podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  budżetowych - Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch przedstawiła projekt 

uchwały w powyższej sprawie,  zwróciła się o zgłaszanie uwag i propozycji;  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

wniosek o zwiększenie wydatków o 20 tys. zł na dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej Iwanowice – Szczytniki 

(łączna kwota dotacji Gminy do drogi wyniosła 150 tys.zł.), w wyniku którego Rada większością głosów wniosek przyjęła 

(głosowało 15 radnych, za – 12, przeciw - 3); wobec braku dalszych  uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada większością głosów  podjęła Uchwałę Nr XLVIII/274/2014 (głosowało 15 

radnych, za 14, wstrzymało się – 1); 

- podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Szczytniki” - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przestawił projekt uchwały w powyższej sprawie, 

poinformował, że zmiana  dotyczy miejscowości Marchwacz - terenu mogiły, drogi dojazdowej i terenu boiska, zmiana zapisów 

pozwoli na przejęcie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu  Państwa na cele użyteczności publicznej, zwrócił 

się o zgłaszanie uwag w powyższej sprawie; wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie   podjęła Uchwałę Nr XLVIII/275/2014 (głosowało 15 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Staw - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przestawił projekt uchwały w powyższej sprawie, 

poinformował, że wyrażenie zgody na   rozwiązanie w części umowy i wygaszenie prawa użytkowania wieczystego dotyczy 

działki, która będzie przejęta pod garaż dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawie, zwrócił się o zgłaszanie uwag w powyższej 

sprawie; wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego 

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLVIII/276/2014 (głosowało 15 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowości Staw” - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak 

przestawił projekt uchwały w powyższej sprawie, poinformował, że podjęcie uchwały jest potrzebne przy ubieganiu się 

o dofinansowanie zadań objętych planem odnowy, poinformował, iż plan został przygotowany przez mieszkańców Stawu pod 

kierownictwem p. Alicji Skrzybalskiej i przyjęty uchwałą Rady Sołeckiej;  zwrócił się o zgłaszanie uwag w powyższej sprawie; 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLVIII/277/2014 (głosowało 15 radnych). 

 

W dniu 10 listopada  2014 r. odbyła się XLIX Sesja Rady Gminy Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący Rady 

Pan Andrzej Kupaj. 

 

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

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

W sesji udział wzięło 14 radnych. Przedmiotem obrad było: 

- podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów naliczania podatku rolnego,  Zastępca Wójta Pan 

Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie uwag w powyższej sprawie; 

radny Pan Grzegorz Ostrowski – poinformował, że projekt stawki podatku rolnego był omawiany na posiedzeniu Komisji 

Rolnictwa, po dyskusji Komisja wypracowała  wniosek o obniżenie ceny żyta do kwoty 50 zł, pozostałe propozycje stawek 

Komisja zaopiniowała pozytywnie, następnie zwrócił się o rozpatrzenie wniosku w sprawie stawki podatku rolnego; zastępca 

Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak poinformował, że obniżenie ceny żyta do kwoty 50 zł wywoła skutek zmniejszenia dochodów 

budżetowych o ponad 32 tys. zł  plus zmniejszenie subwencji w 2016 r.;  radny Piotr Zimny stwierdził, że sytuacja w rolnictwie 

jest ciężka, a nawet tragiczna, krach na giełdzie warzywnej, nie ma gdzie sprzedać produktów rolnych, cena żyta jest poniżej 50 

zł za  kwintal, zgłosił wniosek obniżenia ceny żyta dla celów naliczania podatku rolnego do 47 zł, zwrócił się o rozpatrzenie 

wniosku; wobec braku dalszych wniosków w sprawie obniżenia ceny żyta dla celów naliczenia podatku rolnego Przewodniczący 

Rady zwrócił się o rozpatrzenie zgłoszonych wniosków w formie głosowania i zarządził głosowanie;  wniosek – (52 zł - 

utrzymanie ceny z roku ubiegłego) –  (głosowało 14 radnych: za - 0,  przeciw – 14); wniosek Komisji Rolnictwa – (50 zł) – 

(głosowało 14 radnych: za – 12, przeciw – 2), wniosek uzyskał większość głosów i został rozpatrzony pozytywnie; wniosku 

radnego Pana Piotra Zimnego – (47 zł ) nie poddano pod głosowanie, stał się bezprzedmiotowy w związku z przyjęciem przez 

Radę wniosku  Komisji Rolnictwa; wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały z uwzględnieniem zmian spowodowanych przyjęciem wniosku Komisji Rolnictwa, w wyniku którego 

Rada jednogłośnie   podjęła Uchwałę Nr XLIX/280/2014 (głosowało 14 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie obniżenia stawek podatku od nieruchomości - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak 

przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie; poinformował, iż proponowane stawki nie ulegają zmianie, poza 

zwiększeniem stawki od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  z  2,59 zł  na 4,50 zł, zwrócił się o zgłaszanie  

uwag w powyższej sprawie; wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, 

w wyniku którego Rada większością głosów  podjęła Uchwałę Nr XLIX/281/2014 (głos. 14 radnych, za-13, wstrzymało się 1); 

- podjęcie uchwały   w sprawie obniżenia stawek podatku od środków transportowych - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak 

przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie; poinformował, iż proponowane jest obniżenie stawki na samochód ciężarowy   
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pow. 5,5 ton poniżej 9 ton do 750 zł i od samochodu ciężarowego pow. 9 ton do mniej niż 12 ton do 950 zł, zwiększenia 

od przyczep i naczep od 7 do 12 ton do kwoty 300 zł  (z wyjątkiem przyczep związanych z działalnością rolniczą);  zwrócił się 

o zgłaszanie uwag w powyższej sprawie; wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XLIX/282/2014 (głosowało 14 radnych);  

 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj oraz Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht wręczyli wszystkim zebranym 

okolicznościowe wydawnictwo o samorządzie terytorialnym oraz tablo ze zdjęciami władz gminy VI kadencji. 

 

W dniu 27 listopada  2014 r. odbyła się Inauguracyjna  Sesja Rady Gminy Szczytniki VII  kadencji. 

Najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, Radny Senior Pan Roman Siciarek   otworzył    I Sesję Rady Gminy  Szczytniki VII 

Kadencji. Stwierdził, że w sesji na ogólny stan 15 radnych uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum wymagane dla 

prawomocności obradowania oraz  podejmowanych uchwał. Radny Senior  powitał wszystkich przybyłych na sesję. Zwrócił się 

do Gminnej Komisji Wyborczej w Szczytnikach o wręczenie zaświadczeń o wyborze; po zakończeniu wręczania zaświadczeń 

zwrócił się do radnych o  złożenie ślubowania; poprosił najmłodszą  wiekiem radną  Panią Wiolettę Balcerczyk, aby po 

odczytaniu przez niego roty ślubowania odczytała listę radnych, a każdego wyczytanego radnego o potwierdzenie roty 

ślubowania słowem „Ślubuję” lub słowami „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”; zwrócił się do wszystkich obecnych na sali 

o powstanie  i odczytał rotę ślubowania:  

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie 

i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” Wszyscy radni obecni na sesji  potwierdzili powyższą 

rotę ślubowania słowami  „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”. Radny Senior ogłosił, że wszyscy  radni Rady Gminy Szczytniki  

złożyli ślubowanie,  zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,  objęli mandaty i  przystąpili do wykonywania 

mandatu Radnego Rady Gminy Szczytniki. Po ślubowaniu Radny Senior zwrócił się do Gminnej Komisji Wyborczej 

w Szczytnikach w wydanie Wójtowi zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Szczytniki. Wójt Marek Albrecht wobec nowo 

ustanowionej Rady Gminy Szczytniki złożył uroczyste ślubowanie o treści:  

 „Obejmując urząd Wójta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawował będę tylko dla 

dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”  

Po ślubowaniu Radny Senior zwrócił się do Rady o ustalenie  porządku obrad I Sesji. Stwierdził, że projekt porządku obrad radni 

otrzymali  wraz z zawiadomieniem o sesji. Zwrócił się do Rady o zgłaszanie uwag, wniosków i propozycji do projektu porządku 

dziennego. W imieniu Wójta Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak zgłosił wniosek poszerzenia porządku obrad, aby po p. 10 

dodać p.11 w brzmieniu: „11. Sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy”. Wobec braku  dalszych propozycji 

w sprawie porządku obrad, prowadzący obrady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek w sprawie poszerzenia porządku 

obrad; w głosowaniu jawnym za wnioskiem głosowało 15 radnych. Prowadzący obrady stwierdził, że jednogłośnie  porządek 

obrad dzisiejszej sesji został rozszerzony o p.11 w brzmieniu „Sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy” i Rada 

Gminy ustaliła porządek obrad I sesji, wg którego będzie obradowała  w dniu dzisiejszym w brzmieniu jak niżej: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Szczytniki i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Wydanie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Gminy Szczytniki. 

3. Złożenie ślubowania przez radnych. 

4. Wydanie Wójtowi zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Szczytniki. 

5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Szczytniki. 

6. Przyjęcie porządku obrad. 

7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 

8. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki. 

9. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki prowadzenia sesji od Radnego Seniora. 

10. Wybór Wiceprzewodniczących  Rady Gminy Szczytniki. 

11. „Sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.”. 

12. Zakończenie sesji. 

W związku z ustaleniem  porządku obrad sesji, prowadzący obrady zaproponował przystąpienie do jego dalszej realizacji. 

Stwierdził, że punkty 1 do 6 zostały już zrealizowane, zaproponował przystąpić do omówienia p. 7. 

Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 

Prowadzący obrady  Radny Senior zaproponował powołać trzyosobową Komisję Skrutacyjną dla przeprowadzenia wyborów 

organów  rady. Poinformował, że osoby kandydujące do organów Rady Gminy nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej. 

Zwrócił się o zgłaszanie uwag  w powyższej sprawie. Wobec braku uwag zarządził głosowanie nad wnioskiem w sprawie  

trzyosobowego składu komisji skrutacyjnej, w wyniku którego Rada jednogłośnie wniosek przyjęła (głosowało 15 radnych). 

Następnie prowadzący obrady zwrócił się do Rady o zgłaszanie kandydatów  do Komisji Skrutacyjnej. Jako kandydatów na 

członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono: 

1. radną  Panią Danutę Świątek, 

2. radną Panią Wiolettę Balcerczyk, 

3. radnego Pana Kazimierza Bączyka. 

Wszyscy w/w kandydaci do  Komisji Skrutacyjnej  wyrazili zgodę na kandydowanie. Wobec braku uwag do zaproponowanego 

składu Komisji Skrutacyjnej prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej do wyboru 

organów Rady, w wyniku, którego Rada powołała Komisję w  powyższym składzie: (jednogłośnie, głosowało 15 radnych). 

Następnie prowadzący obrady zarządził 5 min. przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji, opracowania projektu zasad 

głosowania. Po przerwie obrady wznowił Radny Senior Pan Roman Siciarek, stwierdził, że w sesji bierze udział 15 radnych. 

Komisja Skrutacyjna poinformowała, że na Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej wybrała radną Panią Danutę Świątek. 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Danuta Światek przedstawiła projekt zasad głosowania w dwóch wariantach: 
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 wariant 1 w przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej kandydatów, 

 wariant 2 w przypadku zgłoszenia jednego kandydata, 

następnie zwróciła się o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji. 

Wobec braku uwag w powyższej sprawie Radny Senior poddał pod głosowanie projekt zasad głosowania przy wyborze 

Przewodniczącego Rady Gminy, za przyjęciem projektu głosowało 15 radnych. Prowadzący obrady stwierdził, że Rada 

jednogłośnie ustaliła zasady głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady. 

Wybór Przewodniczącego Rady Gminy. 

Prowadzący obrady Radny Senior zwrócił się o zgłaszanie kandydatów oraz ewentualnie  o ich przedstawienie. Stwierdził, 

że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie i każdorazowo będzie zwracał się z zapytaniem do zgłoszonej 

osoby, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Następnie prowadzący obrady zarządził zgłaszanie kandydatur na stanowisko 

Przewodniczącego Rady: 

- radna Pani Danuta Świątek    – zgłosiła kandydaturę radnego Pana Bogdana Augustyniaka, kandydat wyraził zgodę na 

kandydowanie, 

- radny Pan Kazimierz Bączyk – zgłosił kandydaturę radnego Pana Andrzeja Kupaja, kandydat nie  wyraził zgody na 

kandydowanie. 

Wobec braku zgłoszenia następnych kandydatów prowadzący obrady Radny Senior zarządził tajne głosowanie na stanowisko 

Przewodniczącego Rady, zarządził sporządzenie kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną i oznaczenie  ich pieczęcią Rady 

Gminy Szczytniki, zlecił Komisji Skrutacyjnej  przeprowadzenie głosowania. Komisja Skrutacyjna sporządziła i rozdała karty do 

głosowania, przypomniała zasady głosowania. Głosy zostały wrzucone do urny. Po podliczeniu głosów Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej radna Pani Danuta Świątek odczytała protokół. 

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej prowadzący obrady Radny Senior  Pan Roman Siciarek stwierdził, 

że Przewodniczącym Rady Gminy Szczytniki wybrany został jednogłośnie Pan Bogdan  Augustyniak otrzymując 15  głosów,  

Rada podjęła Uchwałę Nr I/1/2014. 

Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki prowadzenia sesji od Radnego Seniora  

Prowadzący obrady  Radny Senior „w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku podziękował”,  złożył gratulacje wybranemu 

Przewodniczącemu Rady i przekazał prowadzenie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy  Pan Bogdan Augustyniak  podziękował Radzie za wybór na stanowisko. Podziękował także 

Radnemu Seniorowi za sprawne prowadzenie obrad.  

 Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Pan Bogdan Augustyniak  poinformował Radę, że zgodnie ze Statutem Gminy Szczytniki trzeba będzie 

wybrać dwóch Wiceprzewodniczących Rady. Zwrócił się o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczących. 

Jako kandydatów zgłoszono: 

- radnego Pana Tadeusza Buchwalda – kandydat wyraził zgodę na kandydowanie, 

- radnego Pana Andrzeja Kupaja - kandydat nie wyraził zgody na kandydowanie, 

- radnego Pana Piotra Szczepaniaka - kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 

Wobec braku zgłoszenia dalszych kandydatur na stanowiska Wiceprzewodniczących  Rady, Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie tajne w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady. Zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie zasad 

głosowania. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Danuta Światek przedstawiła projekt zasad głosowania przy wyborze 

Wiceprzewodniczących Rady Gminy, zgodnie z § 3 Regulaminu Rady Gminy w Szczytnikach, który stanowi integralną część 

Statutu Gminy Szczytniki, Rada Gminy wybiera dwóch Wiceprzewodniczących. Komisja Skrutacyjna proponuje głosowanie 

przez wskazanie, i proponuje  następujące zasady głosowania: „Głosować można na jednego lub dwóch kandydatów stawiając 

znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska każdego  z kandydatów, na którego się głosuje. Niepostawienie znaku „X” 

w żadnej kratce powoduje nieważność głosu”., wybranymi zostaną ci kandydaci, którzy otrzymają co najmniej po 8  bądź więcej 

głosów”.  Zwróciła się do radnych o zgłaszanie uwag i propozycji w sprawie projektu zasad głosowania. Wobec braku uwag,  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt zasad głosowania, w wyniku którego Rada jednogłośnie w/w zasady 

przyjęła /głosowało 15 radnych/. Następnie zarządził sporządzenie kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną i oznaczenie 

ich pieczęcią Rady oraz przeprowadzenie głosowania. Komisja Skrutacyjna sporządziła i rozdała karty do głosowania, 

przypomniała zasady głosowania Po zebraniu do urny kart Komisja ustaliła wyniki głosowania. Przewodnicząca Komisji 

Skrutacyjnej odczytała protokół . 

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Rady stwierdził, że Wiceprzewodniczącymi   Rady zostali  

wybrani  radny Pan Tadeusz Buchwald otrzymując 12 głosów i radny Pan Piotr Szczepaniak otrzymując 15 głosów.  Rada 

ustaliła, że  I Wiceprzewodniczącym Rady będzie radny Pan Tadeusz Buchwald. Rada podjęła Uchwałę Nr I/2/2014. 

Przewodniczący Rady złożył gratulacje swoim zastępcom. 

 „Sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy”. 

Wójt Pan Marek Albrecht przedstawił  sprawozdanie  o stanie Gminy za minioną  kadencję wykonując obowiązek wynikający 

ze Statutu Gminy. 

 Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady Pan Bogdan Augustyniak zapoznał Radę z korespondencją do rady Gminy. Następnie  zwrócił się 

o zgłaszanie zapytań, wolnych wniosków, uwag, interpelacji. W związku z brakiem   zapytań i wniosków oraz w związku 

z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady. 

 Opracowano na podstawie protokołów z sesji,  projektu protokołu z sesji inauguracyjnej,  podjętych przez Radę Gminy 

uchwał  oraz  uzasadnień do tych uchwał. (Mirosław Kowalski) 
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PODATKI W GMINIE SZCZYTNIKI 

NA 2015 ROK 
 

Podatek rolny na 2015 r. w gminie Szczytniki wyniesie 125 

zł za 1 ha przeliczeniowy.  

Na sesji w dniu 11 listopada 2014 r. Rada Gminy podjęła 

uchwały w sprawie wysokości stawek podatkowych na 

terenie Gminy Szczytniki na 2015 r. Radni podjęli uchwałę 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, 

przyjmowanej jako podstawę naliczania wysokości  podatku 

rolnego na 2015 rok ustalonej Obwieszczeniem Prezesa 

GUS do kwoty 50 zł za 1 kwintal. 

Stawki podatku od nieruchomości zostały utrzymane na 

poziomie z roku ubiegłego,  poza stawką od budynków lub  

ich części związanych z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych 

świadczeń, która  wzrosła  do kwoty 4,50zł za m2.    

Stawki podatku od środków transportowych zostały 

obniżone w dwóch pozycjach:  

1) na samochód ciężarowy pow. 5,5t poniżej 9t  

do 750 zł,  

2) na samochód ciężarowy pow. 9t do mniej niż 12t 

do 950 zł.  

Stawka została zwiększona od przyczep i naczep od 7 do 12t 

do kwoty 300 zł  (z wyjątkiem przyczep związanych 

z działalnością rolniczą). Pozostałe stawki podatku od 

środków transportowych nie uległy zmianie. (UG) 

 

 

REMONTY I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ZESPOŁACH SZKÓŁ 

W „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczytniki w roku szkolnym 2013/2014” dokonano podsumowania 

zrealizowanych remontów i zakupów inwestycyjnych ze środków budżetowych w poszczególnych Zespołach Szkół Gminy 

Szczytniki:  

Zespół Szkół w Iwanowicach Wykonanie łazienek na dolnym korytarzu dla uczniów klas I-III wraz z wymianą instalacji 

wodnokanalizacyjnej; uzupełniono brakujący parkiet w przedszkolu oraz wycyklinowano; 

wykonano część wjazdu na teren szkolny; założono warkocz elektryczny łączący budynek 

szkoły z budynkiem gospodarczym w Sobiesękach Drugich; wymieniono dach na budynku 

gospodarczym w Sobiesękach Drugich. 

Zespół Szkół w Marchwaczu Zakupiono kostkę brukową do położenia wokół szkoły; przy wejściu od boiska i przy wejściu 

od zaplecza; zakupiono krawężniki na bieżnię; zakupiono płytki podłogowe i ścienne do 

trzech łazienek na parterze szkoły; dokonano kapitalnego remontu trzech łazienek na parterze 

szkoły, w tym jedną we własnym zakresie. 

Zespół Szkół w Radliczycach Wykonano nowe łazienki w szkole filialnej w Mroczkach Wielkich oraz jedną łazienkę dla 

oddziału przedszkolnego w Radliczycach; dokonano naprawy i malowania elewacji budynku 

szkoły filialnej w Mroczkach Wielkich. 

Zespół Szkół w Stawie Zakup kotłów CO; remont podłogi i schodów; założenie wykładzin na piętrze w części SP; 

gipsowanie, malowanie korytarzy, drzwi, lamperii, wymiana grzejników – w części SP; 

remont podłogi w sali lekcyjnej w części gimnazjalnej. 

Zespół Szkół w Szczytnikach Remont klatki schodowej w szkole; rozbiórka zastępczej sali gimnastycznej; wykonanie 

odwodnienia wokół szkoły; odnowienie sal do zajęć; naprawa dachu przedszkola; remont 

pieca w szkole filialnej w Pośredniku. 

Ponadto podsumowano najważniejsze  inwestycje w poszczególnych placówkach oświatowych  wykonane ze środków gminnych 

w ostatnich latach:                                                                                                                                                                      (UG) 

Zespół Szkół w Iwanowicach Termomodernizacja budynku szkolnego, wielofunkcyjne boisko sportowe. 

Zespół Szkół w Marchwaczu Termomodernizacja budynku szkolnego, wielofunkcyjne boisko sportowe. 

Zespół Szkół w Radliczycach Modernizacja placu zabaw. Wielofunkcyjne boisko sportowe. 

Zespół Szkół w Stawie Wielofunkcyjne boisko sportowe. 

Zespół Szkół w Szczytnikach Sala gimnastyczna, rozbudowa szkoły,  termomodernizacja budynku szkolnego. 

                                       

                                                                                                           

Podziękowanie dla Rady Rodziców Zespołów Szkół Gminy Szczytniki 

Składam serdeczne podziękowanie Rodzicom uczniów i przedszkolaków wszystkich Zespołów Szkół Gminy Szczytniki za wszelkie 

starania i efektywne pozyskiwanie środków finansowych dla swoich placówek. W wyniku podsumowania minionego roku szkolnego 

2013/2014 została wyliczona pozyskana kwota na jednego ucznia w każdej placówce; największą kwotę uzyskała Rada Rodziców Zespołu 

Szkół w Marchwaczu, za co należy się szczególne uznanie. Bardzo dziękuję wszystkim Rodzicom oraz życzę zadowolenia i dalszej dobrej 

współpracy z Zespołami Szkół także w bieżącym roku szkolnym.  Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht 

 

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht 
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WYDARZENIA 

POWIATOWA INAUGURACJA ROKU 

SZKOLNEGO W GMINIE 

SZCZYTNIKI 
 

Powiatowo-Gminna Inauguracja Roku Szkolnego połączona 

z Dniem Edukacji Narodowej odbyła się w Zespole Szkół 

w Szczytnikach w dniu 3 października.  Podczas uroczystości 

oficjalnie otwarto nową salę sportową. Nowoczesny obiekt 

poświęcił Biskup kaliski Edward Janiak. Powiatowo-Gminna 

Inauguracja Roku Szkolnego to co roku doskonała okazja, by 

spotkać się w gronie osób, związanych z oświatą w powiecie 

kaliskim i połączyć Inaugurację Roku Szkolnego 

ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej.  

 
Podziękowania w tym dniu otrzymali nauczyciele 

i wychowawcy oraz pracownicy administracji szkolnej. 

Bardzo ważnym elementem dla miejscowej społeczności 

lokalnej było otwarcie sali sportowej przy Zespole Szkól. 

Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej sprawiła, że 

szkoła ma teraz 6 nowych klas, w tym wygospodarowano 

pomieszczenia dla GOK i biblioteki. W ramach inwestycji 

powstała sala gimnastyczna z zapleczem, nowe miejsca 

parkingowe, wyremontowane zostały toalety. W ramach 

projektu wspólnie realizowanego z powiatem odbyła się 

termomodernizacja starej części szkoły, w tym wymiana 

centralnego ogrzewania wraz z piecami, ocieplenie ścian 

z nową elewacją, ocieplenie dachu. Przy szkole odnowiono 

teren i „Orlik”. Rozbudowana szkoły to bardzo ważna 

i konieczna inwestycja, co wielokrotnie podkreślano podczas 

uroczystości. 

- Od starannej edukacji i wychowania młodego pokolenia 

zależy nasza przyszłość i przyszłość naszej Ojczyzny. Jednym 

z naszych strategicznych zadań jest zapewnienie optymalnych 

warunków do nauki i pracy w każdym z 5 zespołów szkół. 

Zespołom mają też służyć licznie zrealizowane w ciągu 

ostatnich 4 lat inwestycje i te kolejne zaplanowane również t.j. 

termomodernizacja budynków, wielofunkcyjne boiska 

sportowe, place zabaw czy doposażenie w nowoczesne pomoce 

dydaktyczne i sprzęt komputerowy. Największym wyzwaniem 

w ostatnich latach stała się sala gimnastyczna wraz zapleczem 

przy Zespole Szkół w Szczytnikach, na którą otrzymaliśmy 

dofinansowanie w kwocie 500 tys. zł z Urzędu 

Marszałkowskiego, 365 tys zł z Ministerstwa Sportu oraz 50 

tys. zł z Ministerstwa Edukacji. Warto zaznaczyć, że realizacja 

wszystkich wymienionych inwestycji była możliwa dzięki 

pozyskaniu dużej ilości środków zewnętrznych oraz 

współpracy z radnymi, środowiskiem lokalnym i instytucjami 

zewnętrznymi- mówił Wójt gminy Szczytniki Marek Albrecht. 

Uroczystego otwarcia nowej sali sportowej dokonali Starosta 

Kaliski Krzysztof Nosal, Wójt Gminy Szczytniki Marek 

Albrecht, Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Andrzej 

Kupaj, Anna Przybylska dyrektor szkoły oraz przedstawiciele 

samorządu uczniowskiego i rodziców. 

 
Salę sportową poświęcił Ksiądz Biskup Edward Janiak. 

-Na wszystko trzeba zapracować, na chleb i na to, żeby 

wykorzystywać szanse i zauważać te, które stoją na naszej 

drodze życia. Święcąc to miejsce chciałbym życzyć, żeby tutaj  

nauczyciele spotkali się z wdzięcznością ze strony rodziców 

oraz żeby dzieci i młodzież jak najwięcej starała się wynieść 

z tej szkoły w sensie intelektualnym i w sensie duchowym. 

Uczcie tak jak należy, w zgodzie z przykazaniami i także 

w zgodzie z naturą. Trzeba uczyć miłości do drugiego 

człowieka- mówił przed poświęceniem Biskup Kaliski Edward 

Janiak. 

 
- Jest to uroczystość podwójna. Nie tylko inauguracja roku 

szkolnego, ale i Dzień Edukacji Narodowej. Uczniom życzę, 

aby wszystkie dni w szkole były dniami radosnymi. Chciałbym 

podziękować nauczycielom i życzyć im, by ten rok był pięknym 

rokiem, aby jak najmniej było pracy poza lekcjami. Ważna jest 

Wasza rola w wychowaniu dzieci i współgraniu w tym 

wychowaniu z rodzicami. Powtarzam za wybitnym pisarzem 

„Takie są Rzeczypospolite jak ich młodzieży chowanie” - 

podkreślał Starosta Kaliski Krzysztof Nosal. 
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Podczas obchodów medal Komisji Edukacji Narodowej 

przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej „Za szczególne 

zasługi dla oświaty i wychowania” otrzymała Małgorzata 

Rudowicz nauczycielka z Zespołu Szkół im. Stanisława 

Mikołajczyka w Opatówku, wręczył go  Starosta Kaliski 

Krzysztof Nosal wraz z Senator RP Andżeliką 

Możdżanowską. 

Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht wręczyli nagrody,  statuetki i dyplomy dla 

zasłużonych dyrektorów z  Gminy Szczytniki. Otrzymali je: 

1. Pani Teresa Bąkowska - Dyrektor Zespołu Szkół w Stawie  

2. Pani Bogusława Domagała - Dyrektor Zespołu Szkół           

w Radliczycach  

3. Pani Janina Nowak - Dyrektor Zespołu Szkół                        

w Iwanowicach 

4. Pani Anna Przybylska - Dyrektor Zespołu Szkół                   

w Szczytnikach  

5. Pani Honorata Szymańska – Dyrektor Zespołu Szkół            

w Marchwaczu. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody i specjalne 

podziękowania otrzymali także nauczyciele i pracownicy 

administracyjni - Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka 

w Opatówku i Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie. 

Życzenia złożyli również Senator Andżelika Możdżanowska, 

Poseł na Sejm Adam Rogacki, asystentka posłanki Krystyny 

Łybackiej, radni sejmiku woj. Wielkopolskiego Barbara 

Nowak i Rafał Żelanowski. Podziękowania władzom gminy 

złożyły także Anna Przybylska Dyrektor Zespołu Szkół 

w Szczytnikach oraz Honorata Szymańska – Dyrektor Zespołu 

Szkół w Marchwaczu. Część artystyczną przygotowali 

uczniowie z Zespołu Szkół w Szczytnikach. 

(tekst i zdjęcia Wioletta Przybylska) 

__________________________________________________ 

 

GMINNE ŚWIĘTO EDUKACJI 

W dniu 13 października  w Restauracji „Gościnna” w Stawie 

zostało zorganizowane Gminne Święto Edukacji. 

Na zaproszenie Dyrektorów Zespołów Szkół w  uroczystości 

udział wzięli: Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht, 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak, Przewodniczący 

Rady Gminy Szczytniki Pan Andrzej Kupaj, Przewodniczący 

Komisji  Zdrowia, Oświaty, Pomocy Społecznej, Kultury 

i Sportu Pan Paweł Domagała, Prezes międzygminnego 

oddziału ZNP powiatu ziemskiego Pan Antoni Roter, 

Kierownik Referatu UG i wieloletni pracownik ds. oświaty 

Pani Grażyna Kuchnicka, Dyrektor i Pracownicy Biura 

Obsługi Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Zespołów Szkół, 

a także emerytowani Nauczyciele i Pracownicy placówek 

oświatowych. Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht 

w imieniu samorządowców złożył obchodzącym swoje święto 

okolicznościowe życzenia, a także pogratulował wszystkim 

nagrodzonym w bieżącym roku szkolnym.  

Corocznie organizowana impreza jest świetną i jedyną okazją, 

aby spotkać się w tak dużym gronie, podzielić się swoimi 

wspomnieniami i wspólnie spędzić miło czas. Uczestnicy 

spotkania byli bardzo wdzięczni Dyrektorom Zespołów Szkół 

za podtrzymywanie gminnych tradycji, przekazując swoje 

podziękowania na ich ręce i w sposób szczególny wyrażając 

swoje uznanie tegorocznemu głównemu organizatorowi  

imprezy – Pani Janinie Nowak. (Krzysztof Pietrzykowski) 
 

UROCZYSTOŚĆ NADANIA 

GIMNAZJUM W MARCHWACZU 

IMIENIA JANA PAWŁA II 
 

W dniu 22 października odbyła się długo wyczekiwana 

uroczystość nadania Gimnazjum w Marchwaczu imienia 

Jana Pawła II.  
 

 
 

Ta nadzwyczajna uroczystość rozpoczęła się mszą świętą 

odprawioną w kościele parafialnym w Rajsku po 

przewodnictwem Księdza Biskupa Łukasza Buzuna. W trakcie 

mszy świętej Ksiądz Biskup dokonał poświęcenia sztandaru 

Gimnazjum w Marchwaczu ufundowanego przez Radę 

Rodziców Zespołu Szkół w Marchwaczu.  

ODZNACZENI Z OKAZJI DNIA EDUKACJI 

NARODOWEJ 

Na wniosek Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka 

Albrechta - Statuetki z dyplomami, podpisanymi 

przez Wójta Gminy Szczytniki i Starostę Powiatu 

Kaliskiego,   w uznaniu za zasługi na rzecz 

rozwoju oświaty w Powiecie Kaliskim otrzymali 

Dyrektorzy Zespołów Szkół: w Stawie – Pani 

Teresa Bąkowska, w Radliczycach – Pani 

Bogusława Domagała, w Iwanowicach – Pani 

Janina Nowak, w Szczytnikach – Pani Anna 

Przybylska, w Marchwaczu – Pani Honorata 

Szymańska. W bieżącym roku Medal Złoty za 

Długoletnią Służbę przyznano dyrektorom: Pani 

Janinie Nowak i Pani Annie Przybylskiej. Spośród 

nauczycieli Medal Złoty Za Długoletnią Służbę 

otrzymali -  Pani Jolanta Malik i Pan Stanisław 

Olender z ZS w Iwanowicach; Brązowy Krzyż 

Zasługi - Pani Wioletta Mikołajczyk z ZS 

w Iwanowicach, Medal Brązowy za Długoletnią 

Służbę – Pani Katarzyna Skonieczna z ZS 

w Radliczycach. SERDECZNE GRATULACJE! 
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Następnie wszyscy uczestnicy świętowali ten wyjątkowy 

dzień w murach Zespołu Szkół w Marchwaczu, gdzie najpierw 

został uroczyście otwarty Kącik Patrona, w którym 

w centralnym miejscu, obok obrazu Patrona Szkoły 

Podstawowej – Stanisława Aleksandrzaka, umieszczono obraz 

uśmiechniętego świętego Jana Pawła II – Patrona Gimnazjum. 

Autorem tych dwóch dzieł jest Pan Karol Kaczer, który 

przekazał obrazy w darze dla szkoły; a jego piękny gest 

wzbudził wśród całej społeczności szkolnej wiele radości 

i uznania. Przecięcia wstęgi dokonali: Ksiądz Biskup Łukasz 

Buzun, Proboszcz Parafii Rajsko Ksiądz Piotr Bałoniak, 

Ksiądz Paweł Nasiadek, Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek 

Albrecht, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu 

Pan Aleksander Ziobro, Dyrektor Zespołu Szkół 

w Marchwaczu Pani Honorata Szymańska, Przewodnicząca 

Rady Rodziców Pani Barbara Nowak i Przewodnicząca 

Samorządu Uczniowskiego Dominika Suchecka. Po tym 

ważnym wydarzeniu, Ksiądz Biskup Łukasz Buzun poświęcił 

obraz świętego Jana Pawła II.  

 

 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan 

Andrzej Kupaj odczytał stosowną uchwałę dotyczącą nadania 

imienia Jana Pawła II. Po uroczystym przekazaniu sztandaru 

Gimnazjum uczniom, odbyła się okolicznościowa część 

artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół 

w Marchwaczu, a przygotowana pod kierunkiem nauczycieli: 

Pani Katarzyny Lewandowskiej, Pani Agnieszki Pogorzelec 

i Pani Małgorzaty Gajewskiej.  

Przedstawione na wysokim poziomie najważniejsze epizody 

z życia Jana Pawła II wzbudziły duży aplauz publiczności. 

Wielu gości gratulowało szkole tak wspaniałego występu, 

godnego scen teatralnych. Po wrażeniach artystycznych 

nadszedł czas, aby podziękować wszystkim, którzy 

przyczynili się do zorganizowania tej historycznej dla szkoły 

uroczystości.  

 
Osoby te zostały obdarowane w dowód wdzięczności białą 

lilią, która symbolizuje uczciwość i prawość; a więc wartości 

propagowane przez Papieża Polaka. Kolejnym punktem były 

wystąpienia gości, a także przekazanie dla szkoły 

okolicznościowych upominków. W trakcie uroczystości 

wręczono również nagrody książkowe uczennicom klasy 

II gimnazjum – Agnieszce Łańduch za projekt sztandaru oraz 

Nikoli Błaszczyk za projekt zaproszeń na uroczystość, które 

przygotowała dla gości Pani Małgorzata Tęsiorowska. 

 
Po wielkich i wzruszających emocjach wszyscy uczestnicy 

zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany z udziałem 

Rodziców uczniów i przedszkolaków Zespołu Szkół 

w Marchwaczu. Przy tej okazji wiele osób podzieliło się 

swoimi przeżyciami związanymi z uczestnictwem w tak 

ważnej nie tylko dla szkoły, ale dla całej gminy uroczystości; 

a także wpisało się do Księgi Pamiątkowej.  Cieszyliśmy się, 

że naszą uroczystość zaszczyciło wielu gości, a szczególnie 

Ksiądz Biskup Łukasz Buzun, który sprawił nam wielką 

niespodziankę, ponieważ niekonwencjonalnie pojechał po 

mszy świętej do szkoły autokarem wraz z uczniami 

i nauczycielami. Wyjątkowa rodzinna atmosfera sprawiła, że 

trudno było nam się rozstać; jednakże pocieszał nas fakt, iż 

wspomnienia z tego błogosławionego, i dla nas 

niepowtarzalnego dnia pozostaną w naszych sercach na 

zawsze, a nasz nowy Patron – Jan Paweł II będzie czuwał nad 

nami i „szedł przez życie” z nami każdego dnia.  

W tak wzruszających chwilach trudno wyrazić słowami to, co 

się naprawdę czuje. I trudno wyrazić w odpowiedni sposób 
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swoją wdzięczność licznym osobom, które zaangażowały się 

w to wielkie dzieło; więc może niech będą to przynajmniej 

moje słowa skierowane do każdego z osobna Z SERCA 

DZIĘKUJĘ, a o dopełnienie reszty proszę świętego Jana 

Pawła II, który obdarzony o wiele większymi możliwościami 

na pewno dopomoże wszystkim, którzy zechcą zawierzyć mu   

z ufnością swoje sprawy. Dyrektor Zespołu Szkół                    

w Marchwaczu  Honorata Szymańska 

 

 
 

 

 

50. ROCZNICA ZAWARCIA 

ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO 
W dniu 30 października 2014 r. w Restauracji „POLANIN" 

w Szczytnikach 9 par z terenu gminy odznaczono Medalami 

za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W imieniu Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Jubilatów odznaczył Wójt Gminy 

Szczytniki Marek Albrecht. Okazją do tego była 50. rocznica 

zawarcia związku małżeńskiego. Jubileusz obchodzili 

Państwo:           Stanisława i Józef Jakubczak 

Marianna i Mieczysław Grabowscy 

Krystyna i Lucjan Formińscy 

Henryka i Mieczysław Celer 

Teresa i Mieczysław Pospieszyńscy 

Zofia i Kazimierz Lewandowscy 

Józefa i Józef Kłysz 

Jadwiga i Józef Ziółkowscy 

Zofia i Lucjan Wojtczak 

 
Oprócz medali małżonkowie otrzymali pamiątkowe dyplomy 

z gratulacjami i życzeniami od Wójta Gminy, a także bukiety 

kwiatów. Wójt pogratulował Jubilatom długiego wytrwania 

w związku małżeńskim, złożył życzenia zdrowia, szczęścia 

i wszelkiej pomyślności. Uroczystość zakończyła się 

spotkaniem przy kawie, herbacie i cieście. Jubilaci mieli 

okazję podzielić się wspomnieniami i doświadczeniami ze 

wspólnie przeżytych lat. Przed opuszczeniem lokalu pary 

stanęły do grupowego pamiątkowego zdjęcia. Nie zabrakło 

również zdjęć indywidualnych. (Dorota Marucha) 

ZADUSZKI PRZY MOGILE                    

W MARCHWACZU 

Drugiego listopada bieżącego roku przy Mogile 

Pomordowanych podczas II wojny światowej w Marchwaczu, 

odbyła się tradycyjna msza święta. Miejsce kaźni po raz 

kolejny skupiło wokół siebie nie tylko rodziny, ale także 

okolicznych mieszkańców. Piękna jak na listopad pogoda 

sprawiła, że frekwencja dopisała. Nie zabrakło także 

przedstawicieli najmłodszego pokolenia - uczniów ZS 

w Marchwaczu - szczególnie związanych z tym miejscem.  

Dzień ten z dawien dawna sprzyja modlitwie za poległych 

i refleksjom na temat naszej narodowej historii.  (K. P.) 

GMINNE  OBCHODY                                  

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
10 listopada 2014 r. w Zespole Szkół w Marchwaczu 

świętowano gminne obchody 96. rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę.  W uroczystości Narodowego 

Święta Niepodległości uczestniczył Wójt Gminy Szczytniki p. 

Marek Albrecht, Zastępca Wójta p. Dariusz Wawrzyniak, 

Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Kupaj,  Radni 

Gminy Szczytniki oraz zaproszeni goście. W swoim 

poruszającym wystąpieniu Wójt Gminy Szczytniki podkreślił 

rolę odzyskania niepodległości dla współczesnych pokoleń. 

Znaczenie wolności zaakcentował  cytując bajkę Ignacego 

Krasickiego „Ptaszki w klatce".  

 
Z kolei uczniowie szkoły zaprezentowali przedstawienie 

przybliżające drogę Polaków do niepodległości - począwszy 

od zaborów aż do roku 1918. Przedstawiane przez uczniów 

scenki ukazywały dramat polskich rodzin,  zrywy powstańcze 

i osobiste tragedie ludzi żyjących pod presją zaborców.  

Szczególną uwagę zwróciła scenka dramowa  ukazująca  

utratę niepodległości, a później jej odzyskanie. Scenki 

przeplatane były pieśniami patriotycznymi i piosenkami 

żołnierskimi: „Polskie kwiaty",  „O mój rozmarynie", „Polskie 

skrzydła" oraz innymi, które doskonale podkreśliły charakter  

uroczystości.  Przedstawienie przygotowała p. Wioletta 

Jeziorska z pomocą p. Małgorzaty Gajewskiej, a nad częścią 

muzyczną czuwała p. Agnieszka Pogorzelec. Drugą część 

uroczystości uświetniły występy uczniów, przedstawicieli  

gimnazjów gminy,  prezentujących pieśni patriotyczne. 

Wystąpiła także Agata  Górecka, laureatka 

Międzynarodowego Festiwalu „Orfeusz w Italii” w Lido 

di Jesolo koło Wenecji, podczas którego zajęła II miejsce.    



„WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE”- BEZPŁATNY INFORMATOR GMINY SZCZYTNIKI                               Wesołych Świąt!!!        

www.szczytniki.ug.gov.pl                                         STRONA 14                                                             www.szczytnikigok.pl 

 
Miłym akcentem było wręczenie naszym artystom czekolad 

z rąk Przewodniczącego Rady Gminy  Szczytniki Pana 

Andrzeja Kupaja wraz z Wójtem Panem Markiem 

Albrechtem. Zaproszeni goście mogli się podzielić refleksjami 

przy słodkim poczęstunku, przygotowanym przez Rodziców 

uczniów i przedszkolaków Zespołu Szkół w Marchwaczu. 

Z inicjatywy Dyrektora Pani Honoraty Szymańskiej - po  

słodkim poczęstunku - wszyscy uczestnicy zostali obdarowani 

smacznymi polskimi jabłkami.  (Wioletta Jeziorska) 

 
Święto Niepodległości w Iwanowicach 

   9 listopada odbyły się obchody Święta Niepodległości 

w Kościele Parafialnym p. w. św. Katarzyny w Iwanowicach. 

Centralnym punktem była msza św., a także występ uczniów 

Zespołu Szkół w Iwanowicach. 

   Z okazji Święta Niepodległości zostały złożone także 

wiązanki przy pomnikach w Iwanowicach i Stawie przez 

Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta 

i Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki Pana Andrzeja 

Kupaja. (Redakcja) 

 

 

PATRON DIECEZJI KALISKIEJ 
   W dniu 25 listopada, przed oficjalnym rozpoczęciem nowej 

kadencji, Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht  

dokonał zawierzenia wszystkich spraw gminnych Patronowi 

Diecezji Kaliskiej – Świętemu Józefowi, który jest wzorem 

pracowitości, uczciwości i skromności. Stosowny akt 

zawierzenia został złożony w Sanktuarium Świętego Józefa 

w Kaliszu.  

   Przy tej okazji warto przypomnieć kilka faktów związanych 

z tym Sanktuarium. W XVII wieku mieszkaniec wsi Szulec, 

nieopodal Kalisza, Stobienia ufundował obraz Najświętszej 

Rodziny jako wotum dla Świętego Józefa za uzdrowienie 

i umieścił go w kolegiacie. 15 maja 1796 roku dokonano 

koronacji tego cudownego obrazu, a już w 1879 roku Święty 

Józef został patronem diecezji kujawsko – kaliskiej. W 1945 

roku nastąpiło cudowne ocalenie więźniów Dachau 

za wstawiennictwem Świętego Józefa Kaliskiego, natomiast 

w 1970 roku księża, byli więźniowie Dachau, wybudowali 

Kaplicę Męczeństwa i Wdzięczności w podziemiach 

Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, a z tej okazji Papież 

Paweł VI ofiarował kielich. W 1993 roku Breve Jana Pawła II 

ustanowiło Patronem Diecezji Kaliskiej Świętego Józefa, 

natomiast w dniu 4 czerwca 1997 roku Papież Polak osobiście 

odbył pielgrzymkę do Kalisza i złożył wizytę w Sanktuarium 

Świętego Józefa.  Święty Józef  jest ceniony jako Patron 

w wielu sprawach, a przede wszystkim czczony jako Patron 

wszystkich ludzi pracy. (K. P.) 

 

KULTURA 

 

GMINNE SPOTKANIA Z TRADYCJĄ  

JESIENNA BIESIADA WARZYWNA   

W KUCZEWOLI 

Tegoroczne,  jesienne spotkanie  biesiadne, znane głównie 

jako tradycyjny „PYRCZOK”, stało się okazją nie tylko do 

obcowania kulinarnego z jesiennymi warzywami, ale także do 

bliższego poznania wielkopolskiej gwary. A to za sprawą  

„gościa wieczoru”  jakim była fantastyczna Zofia Dragan. 

W sobotę 25 października w sali OSP w Kuczewoli spotkali 

się na tegorocznym Jesiennym Święcie Warzyw wszyscy ci, 

którzy ciężko pracowali podczas tegorocznych dożynek 

przygotowując stoły sołeckie do degustacji oraz oczywiście 

przez wiele godzin częstując gości dożynkowych 

wyśmienitymi potrawami. W  październikową sobotę Ci 

właśnie społecznicy z gminnych sołectw przyjęli zaproszenie 

organizatorów i zasiedli za stołami  jesiennej biesiady. 

W sumie w wypełnionej po brzegi sali OSP w Kuczewoli 

zjawiło się ponad 150 osób.  Wśród nich oczywiście władze 

gminy z Wójtem Markiem Albrechtem i Przewodniczącym 

Rady Gminy Andrzejem Kupajem, radni, sołtysi 

i wspomniane delegacje sołeckie.  Gościem specjalnym był 

także Krzysztof Grabowski - członek Zarządu Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. 

Biesiadne  stoły pokryły swoimi wyśmienitymi potrawami, 

przygotowanymi z tegorocznych warzyw, pod różną postacią , 

jak zwykle niezawodne Panie z KGW w Kuczewoli.  

Muzycznie na scenie przygrywały zgromadzonym nasze 

gminne kapele  ZŁOTE KŁOSY i DYSONANS i bardzo 

szybko te występy przerodziły się w prawdziwą taneczną 

i śpiewaną zabawę, podczas której bawili się wszyscy 

zgromadzeni na sali. Obu kapelom należą się ogromne 

podziękowania za doskonałe prezentacje artystyczne. Część 

artystyczną dodatkowo ubarwiła fantastycznie i  zabawnie 

swoim występem Zofia Dragan, artystka – amatorka 

z Bukowca Górnego w okolicach Leszna.  Prywatnie 

dyrektorka jednej z tamtejszych szkół, ale przede wszystkim 

wielbicielka gwary wielkopolskiej, co przenosi także na swoje 

sceniczne, satyryczne występy. Pani Zofia dała taki popis 

dobrego scenicznego kabaretu, przez wielu porównywana była 

w Kuczewoli do słynnej Hanki Bielickiej, że nie pozostało 

nam nic innego tylko umówić się już  z całym Kabaretem 

DZIURA, założonym i prowadzonym przez Zofię Dragan, na 

program specjalny podczas najbliższego Gminnego Dnia 

Kobiet 8 marca 2015 roku. 



„WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE”- BEZPŁATNY INFORMATOR GMINY SZCZYTNIKI                               Wesołych Świąt!!!        

www.szczytniki.ug.gov.pl                                         STRONA 15                                                             www.szczytnikigok.pl 

Organizatorami tegorocznego Jesiennego Spotkania 

Biesiadnego zwanego Pyrczokiem  w Kuczewoli byli Wójt 

Gminy Szczytniki, Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach 

oraz za co należą się specjalne podziękowania, KGW i OSP 

w Kuczewoli.  Kolejne takie spotkanie już za kilka miesięcy – 

jesienią 2015 r. (Mariusz Janiak) 

__________________________________________________ 

DOROSŁY TEŻ MOŻE !!! 
Pod takim właśnie hasłem rozpoczynamy cykl zajęć 

warsztatowych dla dorosłych. Naszym celem jest stworzenie 

miejsca, grup, okazji i grup społecznych – wszystkiego, co 

pozwoli stworzyć możliwość aktywnego spędzania  czasu 

przy obcowaniu z wszelkimi odmianami kultury i działań 

artystycznych. Wstępne propozycje dla wszystkich dorosłych 

mieszkańców gminy Szczytniki dotyczą stworzenia 

poniższych grup warsztatowych. Jeśli stworzymy grupy, 

rozpoczniemy zajęcia jeszcze w tym roku.  Jeśli jednak okaże 

się, że zainteresowanie naszymi propozycjami jest znikome, 

poszukamy wspólnie kolejnych propozycji. Każde  z zajęć 

odbywać się będą w cyklach dwu-, trzy-miesięcznych. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami, 

opartymi na wynikach ankiet przeprowadzonych w 2013 roku 

i zapisywani a wszystkich chętnych na warsztaty. Dzień 

i godziny zajęć ustalać będziemy już w stworzonych grupach, 

by optymalnie dopasować się do możliwości czasowych 

uczestników zajęć. 

Proponujemy: 

- zajęcia ruchowe pod hasłem przewodnim „ ZDROWY 

KRĘGOSŁUP”  skierowane do wszystkich tych, którzy 

chcieliby rozruszać swoje ciało, poprawić sylwetkę, 

zmniejszyć dolegliwości kręgosłupa; 

- warsztaty kabaretowe dla wszystkich, którzy mają w sobie 

nutkę poczucia humoru, lubią i „potrafią” opowiadać dowcipy, 

mają w sobie żyłkę i niespełniona marzenia aktorskie, talent 

do tworzenia i przekazania satyrycznych zabawnych 

historyjek , opowiastek i wierszyków; 

- warsztaty rękodzielnictwa,  na których nauczymy się 

artystycznego szydełkowania, tworzenia papierowych ozdób, 

kwiatów, obrazów itp.; 

- warsztaty kulinarne, w trakcie których poznamy, nauczymy 

się, pogłębimy nasze zdolności kulinarne z potraw tradycyjnej 

kuchni naszego regionu, wielkopolskiej i kuchni staropolskiej; 

- zajęcia tańca towarzyskiego dla wszystkich, którzy 

chcieliby poczuć „tę lekkość w tańcu” i zatańczyć coś więcej 

poza tradycyjnym „2 na 1”; 

- zajęcia aerobik i fitness taneczny dla poprawy naszej 

sylwetki, rozruszania zastanych mięśni i kondycji oraz 

dobrego samopoczucia. 

Zgłoszenia wszystkich chętnych dorosłych mieszkańców 

gminy Szczytniki przyjmujemy osobiście w siedzibie GOK 

Popów 54/1 - ZS w Szczytnikach, pod numerem tel. 62 

7625037, 604724465 lub mailem: gok@szczytnikigok.pl  

(Mariusz Janiak) 

 

CZY MOŻLIWE JEST MIŁOWANIE 

NIEPRZYJACIÓŁ? 
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy 

was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który 

jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi 

nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych 

i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was 

miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie 

czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż 

szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz 

w niebie” (Mt 5, 44-48). O ile okazanie miłości czy 

serdeczności osobom, które lubimy nie sprawia nam 

większych trudności, o tyle okazanie życzliwości 

nieprzyjaciołom nie tylko, że jest dla nas trudne, ale wręcz 

uważamy to za rzecz niewykonalną. Dlaczego więc Pan Jezus 

podczas kazania na Górze wypowiedział właśnie takie zdanie? 

Czyżby wymagał od nas rzeczy po ludzku niemożliwej? Skoro 

sam Pan Jezus zwraca się do nas słowami „miłujcie waszych 

nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują” to 

znaczy, że zadanie to jest nie tylko możliwe do wykonanie, ale 

wręcz konieczne, byśmy mogli stać się prawdziwymi, 

współczesnymi uczniami Jezusa. By udowodnić nam, że tak 

jest, Pan Jezus powołuje się na słońce i na deszcz. Mówi: „On 

sprawia, że słońce Jego wschodzi [jednakowo] nad złymi i nad 

dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych 

i niesprawiedliwych”. Jeśli zatem Ojciec nasz, który jest 

w niebie, nie czyni pomiędzy nami różnicy, 

i powiedzielibyśmy traktuje nas wszystkich równo, 

jednakowo, to dlaczego ja miałbym wprowadzać różnice 

między mną, a moim bliźnim. Czy różnię się od niego czymś 

wyjątkowym? Czy jestem od niego w czymś lepszy. I na jakiej 

podstawie wyciągam wniosek, że ktoś jest moim 

nieprzyjacielem? Jeśli Bóg kocha nas, pomimo tego jak my 

postępujemy wobec Niego, to tym bardziej my powinniśmy 

odnosić się do siebie z miłością, z szacunkiem, biorąc wzór 

z naszego Stwórcy. Nie twierdzę, że jest to łatwe do 

wykonania, ale z pewnością możliwe. Przykazanie miłości 

nieprzyjaciół nie jest łatwe. Idzie pod prąd naszej natury 

i często zostawia w nas wrażenie, że Jezus żąda od nas zbyt 

wiele. Myślimy: to jest dobre dla zakonnic, które są święte, 

dla jakiejś uświęconej duszy, ale nie dla mnie, zwyczajnego 

człowieka. A tymczasem powinno tak być, bo w przeciwnym 

razie, jak powiedział Pan Jezus jesteśmy jak celnicy, a nie jak 

chrześcijanie. Jak zatem miłować nieprzyjaciół? Komentując 

ten fragment Ewangelii nasz Ojciec Święty Franciszek 

powiedział kiedyś w kaplicy Domu św. Marty: „Modlić się! 

To właśnie zaleca Jezus: «Módlcie się za waszych 

nieprzyjaciół, za tych, którzy was prześladują! Módlcie się!». 

I mówić Bogu: «Przemień mu serce. On ma serce z kamienia, 

ale przemień je, daj mu serce z ciała, które by odczuwało 

i kochało» – Pozostawiam to pytanie, a każdy niech odpowie 

w swoim sercu: Czy modlę się za moich nieprzyjaciół? Czy 

modlę się za tych, którzy są mi nieżyczliwi? Jeśli odpowiemy 

«tak», to powiem: Idź dalej, módl się więcej, bo to dobra 

droga. Jeśli natomiast ktoś odpowie nie, Pan powie: 

«Biedaczku, ty też jesteś nieprzyjacielem innych»”. Jest także 

inna możliwość, by wypełnić Chrystusowe wezwanie do 

miłości wobec nieprzyjaciół. Jest taka podstawowa zasada, 

którą powinni się kierować wszyscy ludzie, bez względu na to 

czy jestem wierzący czy nie. Brzmi ona: o drugim człowieku 

mówić dobrze albo wcale.  

W praktyce oznacza to powstrzymanie się od obmawiania, 

krzywdzących plotek, oczerniania, mówienia o kimś za 

jego plecami. Nigdy nie wolno czynić sądu nad drugim 

człowiekiem i kogoś „przekreślać”, abyśmy sami podobną 

miarą nie zostali kiedyś osądzeni. Natomiast jeśli nie 

podoba nam się konkretny czyn, to warto nauczyć się 

szczerego przekazywania swoich uwag „w cztery oczy”, 

abyśmy nie popełnili grzechu zaniedbania. Jak wspomniano 

już wcześniej, słońce wschodzi nad wszystkimi, dobrymi 

i złymi -  i aby było więcej tych dobrych – może warto podać 

komuś przysłowiową rękę, i może warto to uczynić nawet 
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wobec takiej osoby, która uchodzi w naszych oczach za 

naszego przeciwnika. Jeśli tak zaczniemy postępować 

to z pewnością również okażemy dobre uczucia wobec ludzi, 

których odbieramy jako naszych nieprzyjaciół.  

(ksiądz Paweł Nasiadek) 

 

SPORT 
 

SPORT  SZKOLNY 
 

Drużyna dziewcząt Gimnazjum w Stawie zajęła II miejsce 

w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach 

Przełajowych  10 x 800m. 

Skład sztafety: 

Weronika Augustyniak, Klaudia Garncarz, Klaudia 

Augustyniak, Wiktoria Gaj, Justyna Pluta, Natalia Pilas, 

Katarzyna Nowak, Natalia Lipińska, Anita  Powązka,  Olga 

Furmaniak. 

 

Kolejnym sukcesem dziewcząt z Gimnazjum w Stawie było 

zajęcie   III  i  IV miejsca  przez Klaudię i  Weronikę 

Augustyniak w największej imprezie biegowej powiatu 

kaliskiego 

w ,,Międzynarodowych Biegach Ptolemeusza” 

 

ZAWODY GMINNE 

 

CZWÓRBÓJ  LA  
 

Klasyfikacja indywidualna: 

Dziewczęta  
I miejsce Karolina Cierniak  – 247 pkt. Sz.P. Iwanowice 

 

Chłopcy  
I miejsce Konrad  Trzęsowski  – 259 pkt. Sz.P. Iwanowice 

 

Klasyfikacja drużynowa: 

Dziewczęta: 

I    miejsce     SP  Iwanowice 

II   miejsce     SP  Staw 

Chłopcy 
I    miejsce     SP  Iwanowice 

II   miejsce     SP  Staw 

III  miejsce     SP  Marchwacz 

IV  miejsce     SP  Radliczyce 

 

PIŁKA  RĘCZNA - GIMNAZJUM   

Dziewczęta: / Chłopcy 

I    miejsce  Gim.  Iwanowice   /  I    miejsce  Gim.  Szczytniki 

II   miejsce  Gim.  Staw           /  II   miejsce  Gim.  Iwanowic 

III  miejsce  Gim.  Radliczyce  / III  miejsce  Gim.  

Marchwacz 

IV  miejsce  Gim.  Szczytniki    / IV  miejsce  Gim.  Staw 

V    miejsce  Gim. Radliczyce 

 

HALOWA PIŁKA NOŻNA - GIMNAZJUM 

I    miejsce  Gim.  Szczytniki     

II   miejsce  Gim.  Iwanowice      

III  miejsce  Gim.  Marchwacz    

IV  miejsce  Gim.  Staw                                                        

 V   miejsce  Gim. Radliczyce  

(Kazimierz Augustyniak) 
 

 

MISTRZOSTWA POWIATU 

W TENISIE STOŁOWYM SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH 
 

W dniu 21.10.2014 r.  w Moskurni rozegrane zostały 

Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych 
w Tenisie Stołowym w kat. dziewcząt i chłopców (roczniki 

2002 i młodsi).  Zawody odbyły się w ramach Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej edycja 2014/2015.  Zorganizowane 

zostały przez Kaliski Ziemski SZS w ramach zadania 

publicznego zleconego przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu 

we współpracy ze Szkołą Podstawową w Moskurni oraz 

głównym sędzią turnieju – Przemysławem Olejnikiem. 

W kategorii chłopców wystąpiły  5 zespołów, natomiast w kat. 

dziewcząt 4 zespoły. Łącznie w zawodach wzięło udział 19 

uczniów szkół podstawowych z terenu kaliskiego powiatu 

ziemskiego. SP Iwanowice zajęła III miejsce w kategorii 

chłopców.  

 
W dniu 28.10.2014 r.  w Moskurni rozegrane zostały 

Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych 
w Tenisie Stołowym w kat. dziewcząt i chłopców (roczniki 

2002 i młodsi).  Zawody odbyły się w ramach Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej edycja 2014/2015.  Zorganizowane 

zostały przez Kaliski Ziemski SZS w ramach zadania 

publicznego zleconego przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu  

we współpracy ze Szkołą Podstawową w Moskurni oraz 

głównym sędzią turnieju – Przemysławem Olejnikiem. 

Łącznie w zawodach wzięło udział 28 uczniów i uczennic 

szkół podstawowych z terenu kaliskiego powiatu ziemskiego, 

w tym 8 zawodników ZS w Iwanowicach. Grano „systemem 

rosyjskim” do dwóch przegranych pojedynków 

z dodatkowymi grami  o wszystkie miejsca. Podczas zawodów 

zaprezentowano także trening na wiele piłek przy użyciu 

specjalistycznego robota. Najwyższe wyniki turnieju uczniów 

z naszej gminy: 

 

Końcowa Klasyfikacja w kat. chłopców:  4 miejsce - 

Mateusz Laskowski (SP Staw)  

5 miejsce - Dawid - Przepiórka (SP Iwanowice) 

 

Końcowa Klasyfikacja w kat. dziewcząt:  

3 miejsce - Aleksandra Gibus (SP Iwanowice) 

4 miejsce - Katarzyna Strzelczyk (SP Iwanowice) 

5 miejsce - Paulina Naweta (SP Staw)                                                                                                    
(R. Janicka- Szcześniak) 



„WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE”- BEZPŁATNY INFORMATOR GMINY SZCZYTNIKI                               Wesołych Świąt!!!        

www.szczytniki.ug.gov.pl                                         STRONA 17                                                             www.szczytnikigok.pl 

 

SPRAWY SZKOLNE 

 

JAK WALCZYĆ ZE STRESEM? 
 „Minuta spędzona w silnym /negatywnym/  stresie trwa 

niekiedy dłużej  niż godzina  w  relaksie.” Stres jest naturalną 

reakcją na przeciążenia, nowe sytuacje bądź 

niebezpieczeństwa. To mobilizacja organizmu do działania. 

Dr Hans Selye podkreśla, że stres jest fizjologicznym 

zjawiskiem związanym z procesami życia /pozytywny- 

utrzymuje nas w gotowości, zmusza do  podejmowania  

decyzji, które umożliwiają nam  rozwiązanie  problemu. 

Reakcje na stres rozwijają  potrzebne nam umiejętności. Stres 

wiąże się również z przeżywaniem silnych emocji często 

negatywnych i wielu ludzi sobie z nimi nie radzi. Jedni nie 

potrafią kontrolować wybuchów swoich emocji  i zachowują 

się agresywnie, inni  tłumią je pozostając w ciągłym stanie 

rozdrażnienia. Stres  zaczyna  szkodzić gdy stanowi zbyt 

wielkie wyzwanie w stosunku do możliwości. Przewlekły 

i długotrwały niszczy nasz system odpornościowy, może 

wywołać apatię, niepokój, niezdolność do skutecznego 

działania. Może być przyczyną chorób somatycznych: 

choroby układu krążenia, choroby wrzodowe przewodu 

pokarmowego, podwyższone trójglicerydy, cholesterol, 

alergie. Źródłem stresu może być: miejsce pracy, konflikty 

rodzinne, nagłe zdarzenia (nawet te radosne), negatywny 

obraz siebie. Jak już wspomniałam, silne stresy manifestują 

się silnymi emocjami i w znacznym stopniu radzenie sobie ze 

stresem zależy od indywidualnych dyspozycji każdego 

człowieka. 

Stresu nie da się wyeliminować z naszego życia, można 

jednak zmniejszyć jego negatywne skutki, podejść do 

sytuacji trudnej z pewnego dystansu: 

 Jeżeli nie masz już żadnego wpływu na to co się 

przytrafiło, staraj się zmodyfikować swoje nastawienie, 

zaakceptować to czego i tak nie jesteś w stanie zmienić (nie 

licz na to, że podniesiony, pełen pretensji głos bądź, 

obwinianie kogoś lub siebie rozwiąże problem).  

 Spotykaj  się z osobami, które są  szczere i przyjaźnie 

nastawione do życia (nie wzmacniają napięcia). Wsparcie 

bliskiej osoby w dużej mierze zminimalizuje  negatywne 

nastawienie. 

 Spędzaj więcej czasu na świeżym powietrzu,  relaksuj 

się - 15 minut nie zburzy  planu dnia. 

 Poczytaj ciekawą książkę, gazetę, niech twój 

organizm odpocznie, posłuchaj spokojnej muzyki, zajmij się 

czymś, co pozwoli uciszyć emocje.  

 Nie pozwól powracać natrętnym myślom, nie 

nakręcaj się. Jeżeli widzisz szklankę wypełnioną do połowy 

wodą, nie mów, że jest w niej tylko tyle wody, spróbuj 

spojrzeć na tę szklankę i powiedzieć,  szklanka jest  aż do 

połowy wypełniona wodą.  

 Staraj się utrzymywać równowagę pomiędzy 

wypoczynkiem i aktywnością. 

 Nie myśl, że problem się sam rozwiąże, najczęściej 

się to nie sprawdza i pamiętaj, że samo pozytywne myślenie 

nie pomoże, spróbuj zmierzyć się z problemem, nie poddawaj 

się (musisz  podjąć jakąś decyzję - niekiedy wystarczy drobny 

„ ruch”). 

Skuteczne rady dla młodzieży  uczącej się:  

-Przygotuj listę, według której będziesz  działać, np. czego 

uczyć się w pierwszym rzędzie (plan porządkuje myśli              

i uspokaja). 

-Stosuj przerwy w nauce,  zachowaj proporcje: godzina nauki, 

15 minut relaksu, nie odwrotnie.  

-Wycisz umysł - jeśli uczysz się historii, nie myśl                    

o matematyce. 

-Odżywiaj się zdrowo, jedz owoce, warzywa, pij wodę 

mineralną.  

-Nie szukaj pretekstu do przełożenia zaplanowanej wcześniej 

nauki: nie bierz się za sprzątanie, nie wykonuj czynności, 

które nie są w tej chwili istotne i które mogą poczekać do 

jutra. Uważaj, gdyż każdy pretekst jest dobry jeżeli jest 

skuteczny.  

-Pilnuj snu - wysypiaj się regularnie  (kiedy jesteś wypoczęty 

umysł jest bardziej chłonny), przed snem otwórz okno, 

wywietrz pokój. 

-Ważna jest wiara we własne siły, nie ufaj tym, którzy  ją 

odbierają!!! 

Reasumując, dbajmy o właściwy poziom stresu, optymalny 

dla własnego osobistego rozwoju. (pedagog Izabela Sobocka) 

 

 

SZTAFETA POKOLEŃ  

W MARCHWACZU 
W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół w  Marchwaczu 

odbyło się spotkanie absolwentów szkoły. Licznie stawili się 

zarówno starsi adepci, którzy swą edukację uskuteczniali 

jeszcze w budynku pałacu rodziny Niemojowskich, jak 

i osoby, które naukę zakończyły kilka lat temu.  Pojawili się 

także byli nauczyciele zatrudnieni w szkole.  

 
Wszystkich uczestników powitała dyrektor placówki- 

p. Honorata Szymańska. Ze względu na fakt, iż  inicjatywa 

zjazdu była pomysłem Samorządu Uczniowskiego ZS 

w Marchwaczu, w roli współgospodarzy spotkania wystąpili 

uczniowie. Zaprezentowali oni bogaty program artystyczny, 

który spotkał się aplauzem i żywą reakcją absolwentów. Za 

jego realizację odpowiedzialna była p. Agnieszka Pogorzelec. 

Po części artystycznej głos na forum zabrali niektórzy 

absolwenci. Pierwszym z nich był Wójt Gminy Szczytniki Pan 

Marek Albrecht, który wyraził zgodę „na pierwszy ogień” na 

udzielenie wywiadu przeprowadzonego przez p. dyrektor; 

a dotyczącego swoich lat szkolnych w Marchwaczu. 

Humorystyczne wspomnienia Pana Wójta, dotyczące nauki 

pływania i innych wydarzeń,  wzbudziły wiele śmiechu 

i przybliżyły wszystkim dawne lata szkolne.  Pozostali 

absolwenci także  ze wzruszeniem wspominali nauczycieli, 

kolegów i koleżanki oraz sytuacje, których nie zdołał 

w pamięci zatrzeć  bezlitosny czas. W końcu przyszedł czas na 

poczęstunek miłych gości, ufundowany przez Radę Rodziców 

ZS w Marchwaczu. Przy kawie i domowym cieście 

w mniejszych grupkach przyszedł czas na wspomnienia, 

wymianę kontaktów i życiowych doświadczeń. Wszyscy 
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uczestnicy zjazdu uznali, że była to inicjatywa udana                 

i potrzeba, której z pewnością należy nadać charakter 

cykliczny.  Impreza została zorganizowana bez żadnych 

składek ze strony uczestników.  Jednakże przy tej okazji  

społeczność szkolna Zespołu Szkół w Marchwaczu pragnie 

podziękować za dobrowolne wpłaty na Radę Rodziców: 

Wójtowi Gminy Szczytniki Panu Markowi Albrechtowi, 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie Drugim, Kołu 

Gospodyń Wiejskich w Michałowie Drugim, Państwu 

Elżbiecie i Józefowi Biernatom oraz Pani Annie Łańduch.   
(Krzysztof Pietrzykowski) 

 

AKTYWNA SZKOŁA- AKTYWNY 

UCZEŃ 
Z początkiem tego roku szkolnego ZS w Radliczycach 

przystąpił do projektu Aktywna Szkoła-Aktywny Uczeń. 

Jego celem jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej 

Polsce podstawowych zasad zdrowego trybu życia wśród 

dzieci i młodzieży.  

 
W ramach tego projektu realizowanych jest wiele zadań, 

a uwieńczeniem jest otrzymanie tytułu Aktywnej Szkoły. 

Jednym z ciekawych przedsięwzięć w ramach Aktywnej 

Szkoły było spotkanie zorganizowane w naszej szkole ze 

sportowcami z Koźminka, a dokładniej grupą młodych 

kolarzy z UKS Koźminianka. Uczniowie z zaciekawieniem 

słuchali opowieści trenera Marka Cieślaka, który wyszkolił 

swoich uczniów na mistrzów Polski. Kolarze prezentowali 

rowery, opowiadając jednocześnie o swoich sukcesach. 

Okazało się, że większość z nas nie miała pojęcia o tym, iż 

blisko naszej miejscowości trenuje tak dobra drużyna. Nasi 

goście opowiadali o przywiązaniu do sportu i o tym, jaką 

ważną rolę pełni w ich życiu. Zapytani przez jednego 

z uczniów, jak godzą szkołę ze swoim hobby, odpowiedzieli, 

że nie jest to dla nich żaden problem, treningi to po prostu 

codzienność. Przekonywali, że każdy może dołączyć do ich 

drużyny i odnosić sukcesy. Rozmowa z nimi zainspirowała 

wielu do uprawiania sportu. To jedno z licznych 

przedsięwzięć dokonanych w ramach tego projektu, pozostałe 

można śledzić na stronie naszej szkoły. (A. Cieślak) 

 

FESTIWALOWE LAURY 
12 listopada 2014 r. uczennice z kółka wokalnego 
ZS w Radliczycach wzięły udział w IX Powiatowym Festiwalu 
Pieśni Legionowej i Historycznej „Tu wszędzie jest moja 
Ojczyzna”. Organizatorami festiwalu były dwie szkoły 
godzieskie: Zespół Szkół nr 1 im. Marii Konopnickiej oraz 
Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki. Patronat nad 
festiwalem sprawował Starosta Powiatu Kaliskiego oraz Wójt 
Gminy Godziesze Wielkie.  

 
Dziewczęta pod kierunkiem p. Rafała Paczkowskiego 
zaśpiewały piosenkę „Pałacyk Michla" i dzięki temu 
wykonaniu zdobyły III miejsce w kategorii "chórów 
mieszanych - szkoły podstawowe i gimnazja". Liczymy na 
dalsze sukcesy naszych śpiewaczek! (R. Paczkowski) 

 

OPOWIEŚĆ O ŻYDACH POLSKICH 
23 października 2014 roku uczniowie ZS w Radliczycach brali 

udział w nowoczesnej lekcji historii i języka polskiego, 

bezpośrednio z wystawy stałej Muzeum Historii Żydów 

Polskich POLIN. W trakcie lekcji uczniowie poznali wystawę 

Muzeum POLIN. Prowadzący: Maciej Orłoś i Maria Seweryn 

przenieśli nas do XVI-wiecznego Krakowa,  pod sklepienie 

XVII-wiecznej synagogi w Gwoźdźcu i na ulice 

międzywojennej Warszawy. Przybliżyli historię narodu 

żydowskiego, ich obrzędy i obyczaje. Uczniowie szkół 

ponadpodstawowych wirtualnie zwiedzili też galerię 

opowiadającą o Zagładzie. Zwieńczeniem podróży była 

rozmowa na temat współczesnej społeczności żydowskiej 

w Polsce. Podczas zajęć działał specjalny czat. Dzięki niemu 

uczniowie i nauczyciele mogli na bieżąco zadawać pytania 

prowadzącym. „Opowieść o Żydach polskich. Lekcja na 

żywo” była doskonałym uzupełnieniem szkolnego programu 

nauczania i możliwością zapoznania się z częścią wystawy 

stałej Muzeum POLIN. (Karolina Kisiurska) 

 

DZIEŃ DEMOKRACJI W ZESPOLE 

SZKÓŁ W IWANOWICACH 
 

Dnia 27 listopada 2014 r. w Zespole Szkół w Iwanowicach 

obradował X Gminny Sejmik Uczniowski. Motywem 

przewodnim sejmiku w tym roku szkolnym była  ,,Historia 

mojej szkoły”. W spotkaniu sejmikowym wzięli udział 

przedstawiciele uczniów  Zespołu Szkół w  Radliczycach, 

Marchwaczu, Szczytnikach,  Iwanowicach wraz z opiekunami.  

 



„WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE”- BEZPŁATNY INFORMATOR GMINY SZCZYTNIKI                               Wesołych Świąt!!!        

www.szczytniki.ug.gov.pl                                         STRONA 19                                                             www.szczytnikigok.pl 

Obrady sejmiku zakończyły się podjęciem uchwały 

zobowiązującej wszystkich uczestników do dbania o dobre 

imię szkoły, kultywowanie tradycji i kultury małej Ojczyzny. 

W spotkaniu uczestniczyli również  nauczyciele, absolwenci 

Zespołu Szkół w Iwanowicach, nauczyciele emeryci, którzy 

podzielili się wspomnieniami o   życiu szkolnym trzydzieści, 

czterdzieści lat temu. Należy również wspomnieć, iż Gminne 

Sejmiki Uczniowskie  na stałe weszły do tradycji 

i obrzędowości Zespołu Szkół w Iwanowicach. W tym roku 

szkolnym odbył się X jubileuszowy sejmik. Już 10 lat spotyka 

się młodzież szkolna szkół gminy Szczytniki  prezentując 

efekty swojej pracy. Spotkania sejmikowe to nie tylko lekcja 

demokracji, ale także   propagowanie wiedzy o najbliższym 

regionie ,,naszej małej Ojczyźnie”, gdyż tematyka zawsze 

nawiązuje do tradycji, kultury, historii Wielkopolski, ziemi 

kaliskiej, gminy Szczytniki. Koordynatorkami projektu są  

nauczycielki: Jolanta Leszka, Wioletta Mikołajczyk. 

(Jolanta Leszka) 

 

GMINNY KONKURS 

ORTOGRAFICZNY 
 

Eliminacje gminne konkursu „Z ortografią za pan brat” dla 

uczniów szkół podstawowych odbyły się 17.11.2014 r. 

w ZS Szkole Podstawowej w Szczytnikach. Komisja 

w składzie: Jolanta Leszka, Emilia Chróstek, Maria 

Gabryelska, Jagoda Mądrzejewska, Karolina Kisiurska 

i Małgorzata Tęsiorowska po sprawdzeniu prac konkursowych 

wyłoniła trzech finalistów, którzy będą reprezentować gminę 

Szczytniki na etapie rejonowym konkursu w ODN w Kaliszu: 

 I miejsce- Wiktor Nadobny, kl. VI, Szkoła 

Podstawowa w Radliczycach, opiekun Bogusława   

Domagała; 

 II miejsce- Aleksandra Grandyberg, kl. VI, Szkoła 

Podstawowa w Szczytnikach, opiekun Emilia Chróstek; 

 III miejsce- Kinga Sniegula, kl. VI, Szkoła 

Podstawowa im. Księdza Augustyna Kordeckiego 

w Iwanowicach, opiekun Maria Gabryelska.  

 

Dla uczniów gimnazjów eliminacje odbyły się 20.11.2014 r. 

w ZS Gimnazjum im. Jana Pawła II w Marchwaczu. Komisja 

w składzie: Jolanta Leszka, Emilia Chróstek,  Agnieszka 

Krajewska, Wiolettra Jeziorska również wyłoniła trzech 

uczniów- reprezentantów gminy Szczytniki na etapie 

rejonowym. Są to: 

 I miejsce- Piotr Józefiak, kl. II Gimnazjum  im. 

Księdza Kardynała 

      Karola Wojtyły w Iwanowicach, opiekun Emilia Wietrzyk; 

 II miejsce- Izabela Krupczyńska, kl. III Gimnazjum  

im. Księdza Kardynała   Karola Wojtyły w Iwanowicach, 

opiekun Jolanta Leszka; 

 III miejsce- Agnieszka Łańduch, kl. II Gimnazjum 

im. Jana Pawła II w Marchwaczu, opiekun Wioletta Jeziorska. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia 

na etapie rejonowym!!! (Jolanta Leszka) 

 

 

X GMINNY KONKURS JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO im. JANA PAWŁA II 
 

Dnia 3 grudnia 2014 roku w Zespole Szkół w Marchwaczu 

odbył się X Gminny Konkurs Języka Angielskiego im. Jana 

Pawła II dla uczniów  klas 1-3 i 4-6 szkół podstawowych oraz  

dla uczniów klas I-III gimnazjów. W konkursie wzięło udział 

34 uczniów ze szkół Gminy Szczytniki. Wszyscy uczestnicy 

otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz zostali zaproszeni na 

słodki poczęstunek,  natomiast laureaci konkursu zostali 

obdarowani nagrodami książkowymi. W czasie oczekiwania 

na wyniki testów -  uczniowie Zespołu Szkół w Marchwaczu 

zaprezentowali część artystyczną przygotowaną pod 

kierunkiem Pani Eweliny Biesiady. Najlepsze wyniki 

w konkursie osiągnęli następujący uczniowie: 

w kategorii klas I-III gimnazjów: 

I miejsce Dominika Suchecka ZS Marchwacz, n-l 

p. Honorata Szymańska;  II miejsce Klaudia Suchecka 

ZS Szczytniki, n-l p. Monika Jasiorska; III miejsce Milena 

Drewniak ZS Staw, n-l p. Bartosz Oleneder.   

w kategorii klas 4-6 szkół podstawowych: 

I miejsce Grzegorz Idźkowski  ZS Iwanowice, n-l p. Aneta 

Rychlik; II miejsce Kinga Śniegula ZS Iwanowice, n-l 

p. Marlena Bloch; III miejsce Wiktor Nadobny ZS 

Radliczyce, n-l p. Ewelina Walczak; wyróżnienia: Daria 

Bączyk ZS Marchwacz, n-l p. Ewelina Biesiada; Aleksandra 

Grandyberg ZS Szczytniki, n-l p. Monika Jasiorska; 

Małgorzata Juszczak ZS Radliczyce, n-l p. Ewelina 

Walczak.           

w kategorii klas 1-3 szkół podstawowych: 

I miejsce Wiktoria Idźkowska ZS Iwanowice, II miejsce 

Anna Przepiórka ZS Iwanowice, n-l p. Marlena Bloch; III 

miejsce Łucja Haładyn ZS Staw, n-l p. Bartosz Oleneder; 

wyróżnienia: Maksymilian Szarzała ZS Marchwacz, n-l 

p. Ewelina Biesiada; Łukasz Leszka ZS Szczytniki, n-l 

p. Marzena Królikowska.            

SERDECZNE GRATULACJE DLA NAUCZYCIELI 

I UCZNIÓW!   (Honorata Szymańska) 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Rachunkowe  

Honorata i Piotr Waliś 

Doradztwo Gospodarcze, Consulting 

Kredyty, Leasingi, Pośrednictwo Finansowe. 

Dojazd do klienta. 

Kompleksowa i profesjonalna obsługa  

podmiotów gospodarczych, rolników i osób fizycznych. 

Chełmce 43A 62-860 Opatówek  

Tel.: 516 174 904 e-mail: biuro.walis@wp.pl 

Zadzwoń i umów się na spotkanie! 

 

mailto:biuro.walis@wp.pl
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SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! 

Sprzedam działkę o powierzchni 0,5 ha 

zabudowaną w Szczytnikach. Tel. 511868261 

Ośrodek Szkolenia Kierowców B&K 

Błaszczyk Krzysztof, 62-862 Iwanowice 

 zaprasza na kurs prawa jazdy 

kat. Iwanowie 
Oferujemy: 

 wysoką zdawalność;  

  miłą i bezstresową atmosferę 

 komplet materiałów dydaktycznych  - 

Gratis! 

 promocyjne ceny 

Szczegóły pod numerem tel. 509 057 378  lub 62/76 

26 623 

 

REDAKCJA 

Opracowanie i redagowanie „Wiadomości 

Szczytnickich”- Wioletta Przybylska i Krzysztof 

Pietrzykowski./ Skład graficzny gazety- Wioletta 

Przybylska. 

Nadzór nad wydaniem pełni Zastępca Wójta Gminy 

Szczytniki Dariusz Wawrzyniak.  

Informator ten powstaje dzięki zaangażowaniu 

dyrektorów i nauczycieli szkół gminy Szczytniki, za 

co serdecznie im dziękujemy. Wszelkie uwagi do 

strony internetowej gminy oraz gminnego informatora 

przyjmujemy pod adresem 

gazetkagminna@gmail.com. Na tego maila można 

przesyłać również artykuły do gazetki - na zasadach 

określonych w Regulaminie gazetki gminnej. 

Wyjątkowych, pogodnych i spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia życzy  

REDAKCJA 
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