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WYDARZENIA 

 

ŚWIĘTO PLONÓW 
W SZCZYTNIKACH 

21 sierpnia w strugach deszczu 
przebiegły tegoroczne Dożynki 
Gminno - Parafialne w Szczytnikach.  
Uroczystości dożynkowe w tym roku 
rozpoczęła uroczysta Msza święta 
w intencji rolników oraz 
w podziękowaniu za tegoroczne 
plony, w kościele parafialnym 
w Iwanowicach. Odprawił ją ksiądz 
kanonik Paweł Jabłoński. Starościną 
dożynek była Pani Angelika 
Kaczmarek, a starostą – Pan Bogumił 
Jankowski.  

         Czytaj s. 13  
_____________________ 

 
PRZEBUDOWA 

KOLEJNYCH DRÓG 
GMINNYCH 

Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek 
Albrecht wraz z Panią Skarbnik 
Gminy Szczytniki Małgorzatą Bloch  
podpisali umowę z  Samorządem 
Województwa Wielkopolskiego 
reprezentowanym przez 
wicemarszałka Pana Krzysztofa 
Grabowskiego na przebudowę 
dwóch dróg gminnych Iwanowice -
Niemiecka Wieś –Główczyn   oraz 
Szczytniki –Kobylarka. Koszty obu 
inwestycji to  ponad 1,7 mln zł.  
  

Czytaj s. 9 
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WYWIAD Z WÓJTEM - SPRAWY GOSPODARCZE 
Mieszkańcy często stwierdzają, że jakość dróg w naszej gminie w ostatnich latach znacznie się 
poprawiła. Zmiany te następują sukcesywnie, w zależności od środków. Jakie ma Pan kolejne 
plany dotyczące nowych dróg? Odpowiedzi na to i wiele innych pytań  - w wywiadzie. 

                                                                  Czytaj s. 2 

DUŻE ZMIANY W MARCJANOWIE 
Starania mieszkańców i władz Gminy Szczytniki, aby przebudować i zmodernizować linię elektryczną 
w miejscowości Marcjanów rozpoczęły się kilka lat temu. W tym roku inwestycja została zrealizowana. 
Modernizację przeprowadziła firma Dozór i Usługi Elektryczne pana Andrzeja Kowalczyka, która 
pomagała mieszkańcom w pokonaniu trudów podczas prac remontowych.  

Czytaj s. 7  

REMONT STRAŻNICY OSP W SZCZYTNIKACH 
Budynek strażnicy OSP Szczytniki znajduje się w centrum miejscowości przy drodze krajowej i stanowi 

swego rodzaju wizytówkę Gminy. Ze względu na usytuowanie oraz  wielkość stanowi także miejsce 
spotkań rolników, mieszkańców gminy i innych grup podczas szkoleń i spotkań informacyjnych.                                                                                          

Czytaj s. 7 
 

 

ROLNICY  Z  GMINY  SZCZYTNIKI  DZIĘKOWALI  ZA  PLONY 

http://www.szczytniki.ug.gov.pl/
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WYWIAD Z WÓJTEM – SPRAWY GOSPODARCZE 

 
1/ Mieszkańcy często stwierdzają, że jakość dróg w naszej 
gminie w ostatnich latach znacznie się poprawiła. Zmiany te 
następują sukcesywnie, w zależności od środków. Jakie ma 
Pan kolejne plany dotyczące nowych dróg? 
- Planowane drogi na rok 2016 zostały wykonane, 
w ostatnim czasie, a dokładnie  w dniu 5 września dokonano 
odbioru dróg: Marchwacz, Krowica Pusta –Grab, Kościany, 
Mroczki Wielkie, Chojno, Borek-Iwanowice. Gmina uzyskała 
także dofinansowanie z ,,Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej” na drogę Iwanowice-
Chojno, która zostanie zakończona do końca listopada. 
Na rok 2017 zaplanowano do wykonania następujące drogi: 
Staw, ul. Polna (kamień); Szczytniki (koło Winnickiego); 
Strużka (ciąg dalszy); Popów centrum (na destrukcie); 
Murowaniec do Sołtysa (kamień); Radliczyce na Oszczeklin; 
Tymieniec Kąty (kamień); Iwanowice - Niemiecka Wieś – 
Główczyn; Szczytniki od Krajówki w kierunku Kobylarki. 
2/ W jaki sposób dokonuje się wyboru lokalizacji nowych dróg 
do budowy i tych do remontu? 
- Drogi planowane są w pierwszym roku na całą kadencję, na 
wniosek mieszkańców, sołtysów i radnych, którzy 
reprezentują swoich wyborców.  
3/ Czy w najbliższym czasie przewidywana jest budowa 
nowych chodników? 
- Przewidywany jest chodnik od szkoły w Szczytnikach 
w kierunku Kuczewoli. Chodniki są budowane przy drogach 
powiatowych przy współfinansowaniu w 50% przez gminę.        
Zabiegałem o budowę chodnika przy drodze krajowej nr 12, 
która wykonana będzie jeszcze w tym roku przez Generalną 
Dyrekcję Krajowych Dróg i Autostrad (połączenie gmin). 
4/ Jakie są najważniejsze zadania w zakresie inwestycji 
i remontów w oświacie w najbliższych latach? 
- Remonty we wszystkich szkołach wykonywane są na 
bieżąco, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych.  
Natomiast ostatnio z zakresu inwestycji w oświacie  – 
z pozytywnym skutkiem został złożony  wniosek na 
dofinansowanie dwóch sal  gimnastycznych w Marchwaczu 
i Radliczycach. Dofinansowanie otrzymaliśmy, a więc zaraz 

po podpisaniu umowy zostanie ogłoszony przetarg tak, aby jak 
najszybciej  rozpocząć budowę, z pewnością niecierpliwie 
wyczekiwaną przez uczniów.   
5/ Jakie są według Pana najpilniejsze potrzeby w zakresie 
inwestycji gminnych, oczywiście oprócz już wymienionych 
wcześniej? 
- W partnerstwie z Powiatem Kaliskim nasza gmina planuje 
złożyć  wniosek na dofinansowanie przebudowy drogi 
Marchwacz  -  Krowica Zawodnia - Cieszyków – Staw – Lipka do 
granicy powiatu i Cieszyków – Szczytniki do krajówki 
z ,,Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej”. Inne zadania to - rewitalizacja centrum Stawu, 
remont strażnicy OSP w Stawie i Iwanowicach, remont budynku 
starej gminy w Iwanowicach, termomodernizacja szkół 
w Stawie, Sobiesękach Drugich i Pośredniku. Oczywiście, 
realizacja tych zadań uzależniona będzie od możliwości 
pozyskania środków zewnętrznych i kwoty dofinansowania.   
6/ Czy w naszej gminie działania proekologiczne należą do 
priorytetowych i jakie miejsce zajmują wśród innych 
podejmowanych działań? 
- Uważam, że we współczesnych czasach dbanie o środowisko 
naturalne to priorytetowe zadanie dla nas wszystkich, a więc 
także dla naszej społeczności. W naszej  gminie podejmowane są 
różnorodne działania proekologiczne, np. wybudowane zostały  
143 przydomowe oczyszczalnie ścieków; przygotowujemy PSZOK 
(Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) na terenie 
oczyszczalni ścieków w Popowie; mamy gotową dokumentację 
na budowę kanalizacji w Marcjanowie, a w trakcie 
przygotowywania jest dokumentacja na Korzekwin. Oprócz 
kosztownych inwestycji, ważne jest również kształtowanie 
świadomości w tym zakresie, i to  już od najmłodszych lat, czemu 
przykładowo służył ogłoszony przeze mnie Gminny Konkurs 
Plastyczny „Nie pal niedozwolonych śmieci, bo trujesz nie tylko 
dzieci!”. Istotne są także nasze zwyczajne codzienne starania, 
aby zachować porządek w naszym otoczeniu, czego przykładem 
może być między innymi udział w akcji „Sprzątanie świata”.  
7/ Pomimo realizacji tzw. ustawy śmieciowej w wielu miejscach 
wzdłuż gminnych dróg wciąż znajdowane są liczne śmieci nie tylko 
pojedyncze, ale także wyrzucane w opakowaniach. Co Pan o tym 
sądzi? 
- Takie zachowanie jest oburzające i naganne. Trudno zrozumieć 
osoby, które wyrzucają śmieci gdzie popadnie. Czy ktoś z nas 
chciałby mieć składowisko  śmieci i rozkładających się odpadów 
pod swoim oknem, lub odpoczywać w lesie pełnym papierków 
i butelek? – a więc zgodnie z przysłowiem „Nie rób drugiemu, 
co tobie niemiłe”. 
8/ Często w Pana życzeniach, dotyczących zwłaszcza wypoczynku, 
pojawia się wątek przyrody. Oznacza to, iż z troską odnosi się Pan 
do świata flory i fauny. A jaki jest Pana ideał dotyczący 
korzystania przez człowieka ze środowiska naturalnego? 
- Czysta woda, czyste powietrze, czyste lasy i otoczenie!  
Troszczmy się więc o środowisko naturalne, bo przecież jego 
stan wpływa również na ludzkie zdrowie.  
 - Bardzo dziękuję za rozmowę i poświęcony czas!     
/Honorata Szymańska/ 
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KALENDARIUM WÓJTA 
1/ 29 sierpnia 2016 r. zgodnie z Obwieszczeniem Komisarza 

Wyborczego w Kaliszu w wyniku przeprowadzenia wyborów 

uzupełniających dla okręgów sołectwo Kościany – Lipka,  

nowym Radnym Gminy Szczytniki z okręgu został Pan 

Dariusz Spychała.  

2/ Zakończono prace związane z przebudową nawierzchni dróg 

gminnych:  w mc. Krowica o dł. 0,670 km, Kościany o dł. 

0,400 km, Kościany o dł. 0,170 km, Mroczki Wielkie o dł. 

0,460 km, Chojno o dł. 0,710 km, Iwanowice – Borek etap I, II 

i III o dł. 2,280 km, Marchwacz o dł. 0,370 km. 

3/ 18 sierpnia odbył się, przy udziale przedstawicieli 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,  odbiór 

chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 12 w mc. Szczytniki, 

wartość całego zadania : 106.692,46 zł. Wykonawcą robót była 

firma ROL-DRÓG, do prac nie wniesiono zastrzeżeń. 

4/ Uzyskaliśmy potwierdzenie, iż kontynuację dalszych prac 

przy chodniku będzie prowadzić firma Sidróg z Błaszek 

wyłoniona przez GDDKiA w przetargu. Umowa ma zostać 

podpisana do końca sierpnia, a wykonanie zadania planowane 

jest do końca roku.  Informuję, iż chodnik ma posiadać na całej 

długości nawierzchnię asfaltową, również na odcinkach 

ukończonych wcześniej i będzie przebiegał od zakończonego 

odcinka w Lesie Marchwackim do Józefowa w gm. Opatówek.  

Koszt po stronie Gminy to projekt dokumentacji 10 tys. zł, 

pozostały koszt, tj. wykonanie chodnika i nawierzchni po 

stronie GDDKiA.  Mieszkańcy Gminy, dzięki realizacji tej 

inwestycji,  będą mogli spokojnie i bezpiecznie 

przemieszczać się pieszo i na rowerach wzdłuż drogi 

krajowej nr 12 do Opatówka. 

5/ 18 sierpnia otrzymaliśmy informację od Wojewody 

Wielkopolskiego o dofinansowaniu zadania pn. Przebudowa 

nawierzchni drogi gminnej Chojno – Iwanowice o długości 

3,287 km w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, w dniu 

31 sierpnia został ogłoszony przetarg, przebudowa ma zostać 

zakończona w listopadzie 2016.  Dotacja wyniesie 50 % 

kosztów zadania, droga będzie przebudowana od drogi 

krajowej do Iwanowic i w ramach projektu jezdnia zostanie 

poszerzona do 5 m, uzyska nową nakładkę oraz utwardzone 

z kamienia pobocza po pół metra, powstanie także zatoka 

autobusowa.  

6/ 22 sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu 

podpisałem umowę o dofinansowanie projektów z PROW 

w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich” dla: 

a) przebudowy drogi gminnej nr 675716P Szczytniki – 

Kobylarka o dł. 1 km,  kwota dofinansowania: 336 155 zł, 

termin rozliczenia:  czerwiec 2017 r.;  w ramach projektu droga 

uzyska nową nawierzchnię, zostaną odmulone rowy, na 

odcinku z przykrytym rowem powstanie chodnik oraz parking 

przy GOPS-ie; 

b) przebudowy nawierzchni drogi gminnej Iwanowice – 

Niemiecka Wieś – Główczyn o dł. 4,906 km, wysokość 

dofinansowania: 767 177 zł, termin rozliczenia: czerwiec 

2017 r.; w ramach projektu droga na starych zniszczonych 

odcinkach uzyska nową nawierzchnię, w Niemieckiej Wsi 

jezdnia zostanie poszerzona z wyodrębnionym pasem dla 

pieszych zakończonym chodnikiem, powstaną także tzw. 

mijanki, zostaną odmulone rowy, utwardzone pobocza 

z kamienia i oczywiście położony dywanik asfaltowy do 

granicy Gminy w Główczynie na odcinku, który posiada 

obecnie nawierzchnię z kamienia.  

Realizacja obydwu zadań nastąpi do końca czerwca 2017 r. 

7/ Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki 

zamieszczono protokół z oceny złożonych wniosków w ramach 

Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 

2016, wniosek Gminy Szczytniki na budowę sal 

gimnastycznych przy ZS w Marchwaczu i ZS 

w Radliczycach został oceniony pozytywnie, wysokość 

dofinansowania: 2 800 000,00 zł, tj. 50% inwestycji, 

po podpisaniu umowy niezwłocznie zostanie  przeprowadzony 

przetarg, a następnie konieczne ustalenia i działania 

w kierunku rozpoczęcia budowy.  

8/ Ukończone zostały prace przy budowie placu zabaw Nivea 

przy przedszkolu w Szczytnikach. Pragnę jeszcze raz 

serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom 

głosowania, dzięki zaoszczędzonym w ten sposób środkom 

parking przy przedszkolu zostanie utwardzony kostką 

betonową. 
9/ W trakcie przygotowania jest dokumentacja do prowadzenia 

procedury związanej z wyznaczeniem nowej aglomeracji 

(przygotowanie części tekstowej i graficznej do przedłożenia do 

Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu).  Zmiana pozwoli na 

możliwość ubiegania się o środki na kanalizację w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko – 

Ostrowskiej. 

10/ Zakończono prace remontowe elewacji szczytowej budynku 

Ośrodka Zdrowia w Iwanowicach, koszt   6.000 zł.  

11/ W ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” Urzędu 

Marszałkowskiego w Poznaniu Gmina otrzymała dotację 

w kwocie 26.000 zł na „ Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej poprzez modernizację dachu w świetlicy wiejskiej 

w Główczynie”.  Łączny koszt projektu to 39.478,55 zł – środki 

zostaną przeznaczone na wymianę dachu. Niestety, dwa pozostałe 

projekty na remonty świetlic w Marcjanowie i Mroczkach 

Wielkich nie otrzymały dofinansowania, dlatego ich remonty będą 

ograniczone do środków gminy, tj.   33 tys. zł w Marcjanowie -  na 

remont toalet i kuchni oraz 35,7 tys. zł w Mroczkach Wielkich - na 

wymianę okien  i podłogi. Godne podkreślenia jest to, 

iż wszystkie projekty realizowane są przy ogromnym 

zaangażowaniu mieszkańców. 

12/ Zakończył się remont świetlicy w Szczytnikach, Gmina 

przeznaczyła na ten cel kwotę 100 tys. zł, za którą udało się 

dokonać - wymiany pozostałych okien i drzwi, ocieplenia budynku 

i położenia nowej elewacji oraz wymiany dachu. Prace zostały 

wykonane z ogromnym zaangażowaniem głównie strażaków 

z OSP w Szczytnikach. Niestety, OSP w związku z faktem, 

iż korzystała w poprzednim naborze ze środków Lokalnej Grupy 

Działania -  w nowym naborze nie będzie mogła skorzystać 

z kolejnych środków, dlatego też Rada Gminy podjęła decyzję 

o dofinansowaniu tego zadania z budżetu Gminy. 

13/ Planowane są do remontu kolejne świetlice – 

w Iwanowicach i Stawie. W Iwanowicach uzyskano 

pozwolenie na wymianę dachu w oparciu o projekt techniczny, 

którego koszt wyniósł 10 tys. zł.  Projekt pozwoli na ubieganie 

się przez Gminę o dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania 

„Długosz Królewski”,  kosztorys zadania zamyka się kwotą 

280 tys. zł. Zlecono wykonanie dokumentacji na remont 
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świetlicy w Stawie za kwotę 19 tys. zł;  w ramach tego zadania 

świetlica ma zostać przebudowana w celu uzyskania drugiego 

garażu na samochód OSP oraz planowana jest także wymiana 

dachu. Projekt posłuży także do ubiegania się o środki 

w ramach LGD.  

14/ Okres wakacyjny to w szkołach także okres remontów; 

w tym czasie dokonano następujących prac:  

Zespół Szkół w Iwanowicach: - remont łazienek 

w przedszkolu (wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

wymiana płytek, malowanie, wymiana i zwiększenie liczby 

umywalek i wc); - postawienie nowych ścianek działowych; - 

wstawienie dodatkowych drzwi wejściowych do łazienki 

z pierwszej sali; - wymiana drzwi do łazienki z drugiej sali, do 

łazienki dla nauczycieli i pokoju nauczycielskiego;  

Zespół Szkół w Marchwaczu - położenie wykładziny ściennej 

i podłogowej po przygotowaniu podłoża oraz pomalowanie 

ścian na górnym korytarzu; koszty zostały pokryte ze środków 

budżetowych i Rady Rodziców; 

Zespół Szkół w Radliczycach - pomalowanie 4 toalet, 3 izb 

lekcyjnych oraz mini sali gimnastycznej; 

- w budynku szkoły w Mroczkach Wielkich naprawiono 

fragment dachu, pomalowano jedno pomieszczenie oraz 

kotłownię; 

Zespół Szkół w Stawie: - cyklinowanie, uzupełnianie braków 

w parkiecie, malowanie – podłoga w sali gimnastycznej 

w części szkoły podstawowej; - cyklinowanie, uzupełnianie 

braków w parkiecie, malowanie – podłoga w pokoju 

nauczycielskim w części szkoły podstawowej; - wymiana 

podłóg, malowanie sal w przedszkolu – 2 sale do zajęć 

edukacyjnych i pomieszczenie dla intendentki; - kapitalny 

remont łazienek dla dziewcząt i nauczycieli w części szkoły 

podstawowej. 

15/ W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej realizował pomoc  przyznaną na podstawie 

wcześniejszych decyzji oraz udzielał pomocy w formie: 

zasiłków  stałych  dla 46 osób w kwocie    74.635,80 zł,  

zasiłków okresowych dla  21 rodzin w wysokości  17.310,66 

zł, celowych dla 52 rodzin w wysokości  19.075,90 zł 

w szczególności z przeznaczeniem na zakup odzieży i  obuwia  

wiosennego, opał oraz bieżące potrzeby;  dla 655 rodzin 

świadczenia rodzinne w kwocie 709.998,09 zł, świadczenia 

z Funduszu Alimentacyjnego dla 26 osób uprawnionych na 

kwotę  45.750,00 zł, dodatki energetyczne na kwotę 242,10 zł 

i dodatki mieszkaniowe dla 13 rodzin na  kwotę  1.690,30 zł; 

pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów-  269 

dzieci w ogólnej kwocie 53.119,20 zł;  od  kwietnia 2016 r. 

przyjmowane są wnioski na świadczenia wychowawcze 

z programu 500+, ogółem wypłacono 610  rodzinom  

świadczenie dla 1557 dzieci w łącznej kwocie 1.279.547,10 zł, 

nadal przyjmowane są wnioski, wprowadzane w system 

i wydawane decyzje.  
 

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA 
GMINY SZCZYTNIKI 

Na sesji w dniu 23 czerwca 2016 roku Rada Gminy Szczytniki podjęła 

jednogłośnie Uchwałę o udzieleniu Absolutorium Wójtowi Gminy – 

Markowi Albrechtowi oceniając pozytywnie wykonanie budżetu 

za rok 2015. 

  

Wójt  Gminy Marek 

Albrecht na Sesji 

Rady Gminy 

Szczytniki 

przedstawił 

sprawozdanie 

z wykonania 

budżetu na rok 

2015, w skład 

którego weszły: 

sprawozdanie 

z wykonania planu 

finansowego jednostek organizacyjnych gminy, informacja o stanie 

mienia gminy oraz wykonanie wydatków majątkowych. 

Sprawozdania pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna,  która 

wnioskowała do Rady o udzielenie absolutorium. Skład Orzekający 

Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał uchwałę także pozytywnie 

opiniując wykonanie budżetu za 2015 rok. Dochody osiągnięte przez 

gminę wyniosły 25.856 tys. zł, tj. 99,65% planu,  natomiast wydatki 

25.407 tys. zł, tj. 96,84% planu (mniejsze od planowanych o 830 tys. 

zł). Gmina zrealizowała wydatki majątkowe na kwotę 4.077 tys. zł. 

Zamiast planowanego deficyt na poziomie 288 tys. zł wypracowano 

nadwyżkę w kwocie 448 tys. zł, co pozwoliło na zmniejszenie 

zadłużenia Gminy  o 501 tys. zł. 

Radni złożyli gratulacje Wójtowi i wszystkim współpracownikom, 

życząc dalszej równie owocnej pracy. Wójt Marek Albrecht 

podziękował radnym za współpracę i  udzielenie absolutorium, 

kierownikom jednostek organizacyjnych i wszystkim pracownikom 

Urzędu Gminy za zaangażowanie przy wykonaniu budżetu za 2015 

rok.  

 
Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu finansami publicznymi można 

było w 2015 roku wykonać wiele dodatkowych zadań. Gmina kolejny 

rok pozyskiwała również środki z różnych źródeł zarówno krajowych 

jak i europejskich. (Aleksandra Laskowska) 

 

SESJE RADY GMINY SZCZYTNIKI 
   W dniu 23 czerwca 2016 roku odbyła się XXI Sesja Rady Gminy 

Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący Rady Pan Bogdan 

Augustyniak. Rada Gminy  uczciła minutą ciszy zmarłego radnego 

ś.p. Rafała Lesieckiego, przyjęła do wiadomości informację 

o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Gminy Szczytniki z powodu 

śmierci. Rada zapoznała się z informacją o pracy Wójta 

i poszczególnych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym, 

zapoznawała się z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz 

odpowiedziami udzielanymi przez Pana Wójta lub jego Zastępcę. 

W sesji udział wzięło 13 radnych. Przedmiotem obrad oprócz 
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wprowadzania zmian do budżetu gminy i zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej było:  

– podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań 

finansowych Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki 

Publicznej za 2015 r. Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak  

przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego GOK i zwrócił się   o zgłaszanie uwag 

i propozycji w powyższej sprawie. Po krótkiej dyskusji  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 

uchwały, w wyniku którego Rada większością głosów  podjęła 

Uchwałę Nr XXI  / 115 / 2016 (głosowało 12 radnych,  za -10,  

wstrzymało się – 2. Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak  

przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Szczytnikach  i zwrócił się   o zgłaszanie uwag   i propozycji 

w powyższej sprawie. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku 

którego Rada jednogłośnie   podjęła Uchwałę Nr XXI  / 116 / 2016 

(głosowało 12 radnych); 

– podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  rocznego sprawozdania 

finansowego Gminy wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Szczytniki za 2015 r.  Wójt Pan Marek Albrecht przedstawił 

oraz omówił sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie  

z wykonania budżetu Gminy za 2015 r. Przewodniczący Rady Gminy  

zwrócił się o zgłaszanie uwag do przedstawionych przez Wójta 

sprawozdań.  Rada nie zgłosiła uwag. Przewodniczący Rady zapoznał 

z treścią Uchwały Nr SO-0954/446/2Ka/2016 Składu Orzekającego 

RIO w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczytniki sprawozdaniu 

z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie 

mienia komunalnego Gminy Szczytniki i przedstawił projekt uchwały  

w powyższej sprawie,  i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie 

podjęła Uchwałę Nr XXI / 116 / 2016 (głosowało 12 radnych); 

 – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi - 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak  stwierdził, że 

w ustawowym terminie  Radni otrzymali  materiały -  sprawozdanie 

z wykonania budżetu gminy za 2015 r. wraz z informacją o stanie 

mienia komunalnego i objaśnieniami,  sprawozdanie finansowe oraz 

sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych  

samorządowych instytucji: Gminnego Ośrodka Kultury 

w Szczytnikach,  Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach za 

2015 r. Następnie poinformował, że  Komisja Rewizyjna   na trzech  

posiedzeniach w dniach 13, 14 i 15 maja br. rozpatrywała oraz 

dokonała analizy i oceny wykonania budżetu za 2015 r. na  podstawie 

sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych, informacji 

o stanie mienia komunalnego oraz przedstawionych objaśnień  

i sformułowała  wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy 

Szczytniki Pana Marka Albrechta za 2015 r. Powyższy wniosek został 

pismem nr RG.0002.6.2016 z dnia 23 maja 2016 r. przesłany do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej do zaopiniowania. Następnie 

Przewodniczący Rady poinformował radnych, że Uchwałą Nr SO – 

0954/46/2/Ka/2016  Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie 

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczytniki sprawozdaniu 

z wykonania budżetu Gminy za 2015 r. wraz  z informacją o stanie 

mienia komunalnego Gminy Szczytniki, wyraziło opinię pozytywną 

(z treścią uchwały Rada Gminy została zapoznana podczas 

rozpatrywania p. 9 porządku obrad).  Zwrócił się do Rady o podjęcie 

dyskusji w sprawie powyższych sprawozdań z wykonania budżetu 

gminy za 2015 r. – otworzył dyskusję nad sprawozdaniami: 

sprawozdaniem finansowym i nad sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Szczytniki za 2015 rok. Nikt z radnych nie zgłosił się 

do dyskusji, nie było pytań ani uwag do sprawozdania finansowego 

i do sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy Szczytniki. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady zapoznał  Radę z treścią 

wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. 

Poinformował Radę, że Komisja Rewizyjna dokonała analizy 

sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Odczytał Uchwałę 

Nr 1/2016   Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 

maja 2016  r. w sprawie wniosku  Komisji o udzielenie absolutorium 

Wójtowi za 2015 r. Następnie Przewodniczący Rady zapoznał 

radnych z treścią Uchwały Nr SO-0955/40/2/Ka/2016 Składu 

Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej  z dnia 31 maja 

2016 r. w sprawie opinii  o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Szczytniki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Szczytniki 

za 2015 rok. W imieniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o udzielenie Wójtowi 

Gminy absolutorium za 2015 rok. Zwrócił się do Rady  o zgłaszanie 

uwag w powyższej sprawie. Wobec braku  uwag w powyższej sprawie 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Szczytniki o udzielenie Wójtowi Gminy 

Szczytniki  absolutorium za 2015 r., w wyniku którego w głosowaniu 

jawnym  Rada Gminy  przyjęła wniosek podejmując jednogłośnie 

Uchwałę Nr XXI / 117 / 2016  udzielając Wójtowi Gminy 

absolutorium (głosowało 12 radnych). Wójt Pan Marek Albrecht – 

podziękował Radzie Gminy za udzielenie absolutorium, stwierdził, 

że  wyrazy podziękowania kieruje także do Zastępcy Wójta 

i Skarbnika Gminy,  pracowników Urzędu Gminy, kierowników 

i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych, którzy 

realizując wraz z nim ten budżet włożyli wiele wysiłku w jego 

poprawne wykonanie; 

 - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej położonej 

w Szczytnikach na rzecz Gminy Szczytniki - Zastępca Wójta Pan 

Dariusz Wawrzyniak  przedstawił projekt uchwały w powyższej   

sprawie     i zwrócił się   o zgłaszanie uwag   i propozycji. Wobec 

braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwał, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr XXI  / 119 / 2016 (głosowało 12 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Szczytniki”- Zastępca Wójta Pan Dariusz 

Wawrzyniak  przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie 

i zwrócił się   o zgłaszanie uwag   i propozycji. Wobec braku uwag 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 

uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę 

Nr XXI  / 120 / 2016 (głosowało 12 radnych). 

   W dniu 28 lipca 2016 r. odbyła się XXII Sesja Rady Gminy 

Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący Rady Pan Bogdan 

Augustyniak. W sesji udział wzięło 13 radnych. Przedmiotem obrad 

oprócz wprowadzania zmian do budżetu gminy i zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej było: 

 – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kaliskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 4623P 

w m. Szczytniki. Wójt Pan Marek Albrecht  poinformował, że 

Starostwo w Kaliszu zaproponowało wybudowanie w m. Popów 

chodnika asfaltowego oddzielonego od jezdni ściekiem, od szkoły 

do skrzyżowania i zwróciło się o dofinansowanie tego zadania 

w kwocie 94.120,00 zł w formie dotacji celowej, przedstawił projekt 

uchwały w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie uwag 

i propozycji. Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXII / 123 / 2016 (głosowało 13 

radnych); 

 - podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania porządku 

i czystości na terenie Gminy Szczytniki. Zastępca Wójta Pan Dariusz 

Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie 

i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji. Wobec braku  uwag 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 

uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę 

Nr XXII / 124 / 2016 (głosowało 13 radnych); 
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- podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

składanej przez właścicieli nieruchomości -  Zastępca Wójta Pan 

Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji. Wobec braku  

uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr XXII / 125 / 2016 (głosowało 13 radnych); 

 - podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych  odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zastępca Wójta Pan 

Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji. Wobec braku 

uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr XXII / 126 / 2016 (głosowało 13 radnych); 

 - podjęcie uchwały w sprawie określenia terminów, częstotliwości 

i trybu uiszczania opłat za  gospodarowanie odpadami 

komunalnymi- Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił 

projekt uchwały w powyższej sprawie i zwrócił się o zgłaszanie uwag 

i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXII / 127 / 2016 (głosowało 13 

radnych). 

   W dniu 12 sierpnia 2016 r. odbyła się XXIII  Sesja Rady Gminy 

Szczytniki.  Sesję  prowadził Przewodniczący Rady Pan Bogdan 

Augustyniak. W sesji udział wzięło 12 radnych. Przedmiotem obrad 

było: 

 - podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki  

na 2016 rok - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił 

projekt uchwały w powyższej sprawie i zwrócił się o zgłaszanie uwag 

i propozycji. Po krótkiej dyskusji  Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIII / 130 / 2016 (głosowało 12 

radnych); 

 - podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił 

projekt uchwały w powyższej sprawie i zwrócił się o zgłaszanie uwag 

i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIII / 131 / 2016 (głosowało 12 

radnych). 

W dniu 25 sierpnia 2016 r. odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy 

Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący Rady Pan Bogdan 

Augustyniak. Rada zapoznała się z informacją o pracy Wójta 

i poszczególnych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym, 

zapoznawała się z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz 

odpowiedziami udzielanymi przez Pana Wójta lub jego Zastępcę. 

W sesji udział wzięło 10 radnych. Przedmiotem obrad było: 

 - podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki  

na 2016 rok - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił 

projekt uchwały w powyższej sprawie i zwrócił się o zgłaszanie uwag 

i propozycji. Wobec braku  uwag Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIV / 132 / 2016 (głosowało 10 

radnych); 

 - podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej - Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch  przedstawiła 

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 XXIV / 133 / 2016 

(głosowało 10 radnych); 

 - podjęcie uchwały wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem 

Kaliskim porozumienia w sprawie realizacji projektu pod nazwą: 

„Przebudowa dróg  powiatowych: drogi powiatowej nr 4621P 

w  miejscowościach: Opatówek, Michałów Drugi, Marchwacz, 

Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw i Lipka (granica powiatu), 

drogi powiatowej nr 4617P na odcinku od km 10+675 do km 13+930 

w miejscowościach Cieszyków i Szczytniki, tworzących ciąg 

komunikacyjny" w ramach ,,Programu rozwoju gminnej 

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" - 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały 

w powyższej sprawie i zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie 

podjęła Uchwałę Nr XXIV / 134 / 2016 (głosowało 10 radnych). 

 

 (Opracowano na podstawie protokołów z sesji,  projektu protokołu 

z XXI - XXIV sesji,  podjętych przez Radę Gminy uchwał  oraz  

uzasadnień do tych uchwał.  Mirosław Kowalski) 

       

ZEBRANIE SOŁTYSÓW 

 
W dniu 30 czerwca 2016 r. w Urzędzie Gminy w Szczytnikach odbyło 

się zebranie Koła Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa 

Wielkopolskiego.  Otwarcia zebrania dokonał Prezes Koła Pan 

Wiesław Wróbel i poinformował, że na ogólny stan 30 członków Koła 

w zebraniu udział bierze 24 członków zapewniając quorum wymagane 

dla prawomocności obradowania oraz podejmowanych uchwał. 

Zebranie dokonało wyboru dwóch wiceprezesów Koła, zostali nimi 

Pan Krzysztof Wójtowicz – Sołtys Sołectwa Murowaniec   i Pan 

Ryszard Łazarek – Sołtys Sołectwa Pośrednik, skarbnikiem Koła 

została wybrana Pani Donata Kowalska – Sołtys Sołectwa Kosciany-

Lipka. Zebranie dokonało wyboru delegatów na Zjazd Wojewódzki 

Stowarzyszenia i zostali nimi: Pani Renata Powązka – Sołtys 

Sołectwa Cieszyków, Pan Krzysztof Wójtowicz – Sołtys Sołectwa 

Murowaniec i  Pan Ryszard Łazarek – Sołtys Sołectwa Pośrednik. 

Po zebraniu odbyło się spotkanie Sołtysów z Wójtem Gminy 

Szczytniki, Przedmiotem obrad była sprawa organizacji dożynek 

gminno-parafialnych w dniu 21 sierpnia br. Dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury w Szczytnikach Pan Mariusz Janiak zebrał 

deklaracje w sprawie organizacji stołów biesiadnych oraz wykonania 

wieńca dożynkowego. Wójt Pan Marek Albrecht złożył informacje na 

temat realizacji zadań w okresie między spotkaniami, omówił 

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. 

Poinformował, ze w miesiącu lipcu odbędzie się jeszcze jedno 

spotkanie w sprawie organizacji dożynek z sołtysami, którzy 

zadeklarowali udział w organizacji tej imprezy. (Mirosław Kowalski) 

 

 

 

PODZIĘKOWANIE 
Sołtys i Rada Sołecka składają serdeczne podziękowanie 
dla uczniów Zespołu Szkół w Marchwaczu za pomoc przy 
porządkowaniu Mogiły – miejsca pamięci osób 
pomordowanych w czasie II wojny światowej. 
Na wyróżnienie zasługują: Bartosz Skrabuła, Kacper 
Szarzała, Wiktor Szarzała, Michał Chudaś, Łukasz Pastok, 
Maksymilian Barczewski. 

Sołtys Janina Kwaśniewska 
Marchwacz, 18.06.2016 r. 
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DUŻE ZMIANY W MARCJANOWIE 
 

Starania mieszkańców i władz Gminy Szczytniki, aby przebudować 

i zmodernizować linię elektryczną w miejscowości Marcjanów 

rozpoczęły się kilka lat temu. W tym roku inwestycja została 

zrealizowana. Modernizację przeprowadziła firma Dozór i Usługi 

Elektryczne pana Andrzeja Kowalczyka, która pomagała 

mieszkańcom w pokonaniu trudów podczas prac remontowych.  

Również w tym roku ukończona została budowa drogi asfaltowej na 

odcinku o długości 850 m łączącej Marcjanów ze Szczytnikami, przy 

której dokonano także remontu i uzupełnienia oświetlenia.  

W imieniu mieszkańców Marcjanowa serdecznie dziękuję Panu 

Wójtowi – Markowi Albrechtowi oraz Zastępcy Wójta – Dariuszowi 

Wawrzyniakowi za ogromne zaangażowanie i pomoc w realizacji 

inwestycji.  Teraz mieszkańcy wsi mogą korzystać z  nowej 

i oświetlonej drogi. Dziękuję także wszystkim mieszkańcom, którzy 

w jakikolwiek sposób przyczynili się do pomocy w pracach 

budowlanych i modernizacyjnych. (Radny Tadeusz Buchwald) 

 

REMONT STRAŻNICY OSP  
W SZCZYTNIKACH 

 
Budynek strażnicy OSP Szczytniki znajduje się w centrum 

miejscowości przy drodze krajowej i stanowi swego rodzaju 

wizytówkę Gminy. Ze względu na usytuowanie i wielkość stanowi 

także miejsce spotkań rolników, mieszkańców gminy i innych grup 

podczas szkoleń i spotkań informacyjnych. Na placu przy budynku 

odbywają się wszystkie ważniejsze gminne imprezy plenerowe, takie 

jak Szczytnickie Lato, Dożynki, dlatego tak ważne było odnowienie 

budynku. W 2016 roku Strażacy z OSP Szczytniki otrzymali fundusze 

z budżetu Gminy w wysokości 100 tys. zł na remont strażnicy. 

Szczegóły tej renowacji przedstawiają się następująco: zakupiono 

blachę na dach, docieplono i wykonano elewację zewnętrzną 

budynku, wymieniono 11 okien oraz 2 pary drzwi wejściowych i 2 

bramy garażowe.  
Prace związane z położeniem dachu i wykonaniem posadzek w garażu 

strażacy wykonali we własnym zakresie. Całość prac miała na celu 

poprawę wyglądu 

zewnętrznego 

strażnicy. Prace 

związane 

z odnowieniem 

świetlicy wiejskiej 

w Szczytnikach 

rozpoczęły się kilka 

lat temu.  

Strażakom 

kilkakrotnie udało 

się pozyskać 

fundusze na remont 

wnętrza budynku. Dzięki Stowarzyszeniu Długosz Królewski 

pozyskano środki na: wymianę części okien, podłogi oraz 

wygipsowanie i pomalowanie pomieszczeń, a także ogrodzenie terenu 

wokół strażnicy. Dzięki funduszom z Urzędu Marszałkowskiego 

w ramach programu  „Pięknieje Wielkopolska Wieś” zakupiono stoły 

i krzesła oraz sprzęt do zaplecza kuchennego świetlicy. Planowane są 

dalsze prace wokół budynku, tj. utwardzenie placu przed remizą, 

posadzenie zieleni. Odnowiona świetlica prezentuje się doskonale 

i z przyjemnością  mogą korzystać z niej wszyscy mieszkańcy Gminy. 

 
 

Składamy serdeczne podziękowania Prezesowi Gminnemu OSP – 

Zbyszkowi Banasiewiczowi za zaangażowanie i trud włożony 

w wykonanie w/w prac. Dziękujemy  Radnym Gminy Szczytniki 

za przekazanie z budżetu gminy środków na renowację strażnicy 

oraz Wójtowi i Zastępcy Wójta za pomoc w realizacji inwestycji. 

(Strażacy OSP Szczytniki) 

 

 

INFORMACJA  O PRZYZNANYCH 
STYPENDIACH DLA UCZNIÓW 

ZA II OKRES W ROKU SZKOLNYM 
2015/2016 

  
Realizując postanowienia art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156  z późn. zm.), 

w oparciu o decyzje dyrektorów zespołów szkół prowadzonych przez 

Gminę Szczytniki, za II okres w roku szkolnym 2015/2016 zostały 

przyznane ogółem 122 stypendia dla uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjów realizujących obowiązek szkolny w tych zespołach. 

30 uczniów otrzymało stypendia motywacyjne ze średnią ocen nie 

niższą niż 5,25. Są nimi: 

1. w Zespole Szkół w Iwanowicach: Marita Michalska i Dawid 

Przepiórka; 

2. w Zespole Szkół w Marchwaczu: Lena Łukacka, Liliana 

Gajewska, Nadia Błaszczyk, Jędrzej Kasprzak, Filip Jędrzejewski, 

Magdalena Nowak, Marcelina Olejnik, Nikola Błaszczyk i Agnieszka 

Łańduch; 

3. w Zespole Szkół w Radliczycach: Miłosz Siwiak, Kamil 

Mikołajczyk, Szymon Ubych, Michał Zimny i Zuzanna Wietrzyk; 

4. w Zespole Szkół w Szczytnikach: Anna Shkirman-Zimny, Maja 

Woźniak, Mateusz Nowak, Aleksandra Grandyberg, Nadia Leszka, 

Aleksandra Wietrzych, Kinga Drewniak, Paulina Wojtczak, Jakub 

Zając, Julia Michalak, Wiktoria Wróbel i Klaudia Suchecka; 

5. w Zespole Szkół w Stawie: Łucja Haładyn i Klaudia Garncarz 

 

oraz 92 uczniów otrzymało stypendia za wyniki i osiągnięcia 

w sporcie co najmniej na szczeblu powiatu. Wśród wyróżnionych 

znalazło się troje uczniów  o podwójnych osiągnięciach. Są nimi: 

1. Dawid Przepiórka  – uczeń klasy I Gimnazjum im. Księdza 

Kardynała Karola Wojtyły   w Iwanowicach, 

2. Agnieszka Łańduch – uczennica klasy III Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Marchwaczu; 

3. Paulina Wojtczak – uczennica klasy II Gimnazjum 

w Szczytnikach. 

Wysokość stypendium kształtowała się w kwocie – 150 zł, natomiast 

w przypadku podwójnych osiągnięć – 200 zł. (Grażyna Kuchnicka) 
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ZBIÓRKA POMIDORÓW  
NA ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 

Do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży przyjechały setki tysięcy 

osób z wielu zakątków świata. Wszyscy oni mieli swoje preferencje 

kulinarne, a organizatorzy Światowych Dni Młodzieży starali się 

sprostać gustom pielgrzymów.  

W Krakowie utworzono 15 standaryzowanych stref 

gastronomicznych.  Pielgrzymi mogli tam zjeść posiłki oraz odebrać 

suchy prowiant. Ustawione na czas spotkania młodych foodtrucki 

i miejsca wydawania posiłków były podzielone na kilka części: 

namioty do wydawania ciepłych posiłków, kawiarnię, punkt odbioru 

prowiantu oraz sklepiki z pamiątkami.  

Przy Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji działało stoisko 

gastronomiczne, gdzie posiłki dla uczestników ŚDM przygotowywali 

uczestnicy ŚDM.  

To właśnie tam z inicjatywy 

ks. Jakuba Staneckiego 

ogrodnicy z terenu Gminy 

Szczytniki przekazali zebrane 

w zbiórce 2 tony pomidorów. 
Wykorzystano je do przygotowania 

posiłków dla 1500 

ewangelizatorów z 30 krajów 

zgromadzonych w MCE podczas 

Światowych Dni Młodzieży. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! (UG) 

 

WAKACJE NAD MORZEM 
W dniach  2-11 sierpnia br.  dzieci z terenu Gminy Szczytniki 

wyjechały na wakacje nad morze. Pełen autokar  uczestników - 54 

dzieci w wieku od 8 do 17 lat wraz z opiekunami udał się do Ustronia 

Morskiego, gdzie w Ośrodku Wczasowym  „TEKILA” koloniści 

spędzili 10 dni wypełnionych atrakcjami. Uczestnicy wypoczynku 

zakwaterowani byli w ładnych, jasnych i przestronnych,  6-cio 

osobowych pokojach z łazienkami.   Grupa ze Szczytnik zajmowała  

cały parter budynku, łącznie 10 pokoi  z balkonami i tarasem. Obok 

naszego budynku znajdowała się  jadalnie, gdzie chodziliśmy na 

smaczne posiłki. Śniadania i kolacje były w formie urozmaiconego 

„szwedzkiego stołu”, obiady serwowane  w porcjach zależnych od 

apetytu  kolonisty. W trakcie pobytu dzieci miały zapewnione ciekawe  

atrakcje.   

Już drugiego dnia pobytu cała grupa wyjechała na całodzienną 

wycieczkę do Kołobrzegu, gdzie dzieci zwiedziły Muzeum Wojska 

Polskiego, katedrę i  stare miasto . W drodze powrotnej do Ustronia  

autokar z uczestnikami zatrzymał się w Zieleniewie w  parku 

rozrywki,  gdzie dzieci przez 3 godziny  korzystały do woli z atrakcji 

miasteczka kowbojskiego pod czujnym okiem personelu i opiekunów. 

Dzieci z wycieczki wróciły zmęczone i bardzo zadowolone. 

Codziennie uczestnicy mieli zajęcia z instruktorem sportu, który  

uczył i prowadził wspólne tańce grupowe (dzieci bardzo lubiły 

wspólną „belgijkę”, a wykonywały ją pięknie) oraz spartakiadę  

kolonijną i zawody pływackie . 

 
Każde dziecko miało szansę  uczestniczyć w jakiejś ulubionej 

konkurencji i odnieść sukces nagradzany upominkiem i medalem. 

W trakcie naszego pobytu na wakacjach niestety nie dopisała pogoda. 

Dużo i często padało, wiał silny wiatr, który utrudniał nam wspólne 

zabawy na plaży, korzystanie z morskich kąpieli i plażowanie. W dni 

chłodne i deszczowe dzieci korzystały z uroków Aquaparku.  

Na drugą całodzienną wycieczkę organizator wypoczynku  zabrał 

dzieci do Świnoujścia i Międzyzdrojów. Dzieci  obejrzały kanał 

portowy i przepłynęły promem, następnie zwiedziły Woliński Park 

Narodowy, Muzeum Figur Woskowych i Muzeum Przyrodnicze 

w Międzyzdrojach. Oczywiście odwiedziły również molo i  aleję 

gwiazd. W drodze powrotnej dzieci zwiedzały jeszcze ruiny kościoła 

na nadmorskim klifie w Trzęsaczu. Ośrodek ,w którym mieszkaliśmy 

wyposażony był w urządzenia sportowe, plac zabaw, trampoliny, 

zjeżdżalnie, boiska,  z których dzieci mogły swobodnie korzystać. 

Codziennie po kolacji organizowaliśmy wspólne zabawy ,występy 

grup, konkursy i pokazy „kalambury”, „randka w ciemno”, „kolonijny 

omnibus” , „konkurs smaków” , jeżeli koloniści tego chcieli takie 

wspólne spotkania grup kończyły się dyskotekom i tańcami. Nie 

zabrakło również kolonijnego ogniska ze śpiewami i pieczeniem 

kiełbasek. Mimo ,że brakowało nam pięknej pogody nie brakowało 

nam humorów i pomysłów na wesołe i konstruktywne spędzenie 

wolnego czasu. Dzieci wróciły z wakacji radosne ,zawarły nowe 

przyjaźnie ,widziały piękne miejsca  i już w drodze powrotnej 

do Szczytnik planowały wspólne wakacje w następnym roku. 

(Maria Wiączek-Hendler) 
 

SPOTKANIE 

 Z PRZEDSTAWICIELAMI 

POWIATOWEGO 

INSPEKTORATU WETERYNARII 
W dniu 10 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Gminy w Szczytnikach zostało 

zorganizowane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu 

spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla rolników - producentów 

trzody chlewnej w związku z wystąpieniem w ostatnich dniach na 

terenie naszego kraju kolejnych ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń 

(ASF), szybko szerzącej się choroby wirusowej świń domowych 

i dzików oraz dotyczące aktualnej sytuacji epizootycznej. Spotkanie 

poprowadzili pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 

w Kaliszu. Na początku spotkania zostały przybliżone informacje, 

czym jest Afrykański Pomór Świń (ASF) i jakie stwarza zagrożenie. 

Przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kaliszu 

poinformowali uczestników, że Afrykański Pomór Świń (ASF) 

to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie 

domowe oraz dziki. Pozostałe gatunki zwierząt są na zakażenie 

wirusem ASF niewrażliwe. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie 

wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia 
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dla ich zdrowia i życia. Najczęstszą przyczyną zakażenia świń jest 

bezpośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi lub zakażonymi 

odpadkami żywnościowymi. Najczęściej wprowadzenie wirusa ASF 

do kraju wolnego od choroby następuje poprzez transport, mięso, 

produkty mięsne, odpadki kuchenne i poubojowe, pochodzące 

od chorych świń i dzików. Podczas spotkania uczestnicy otrzymali 

informacje jak rozpoznać tą zakaźną chorobę wirusową i jakie mogą 

pojawić się objawy u zarażonych zwierząt. Pracownicy Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Kaliszu, w trakcie spotkania przedstawili 

aktualną sytuację związaną z wyznaczonymi ogniskami afrykańskiego 

pomoru świń i poinformowali, jaka jest procedura w przypadku 

pojawienia się takiego ogniska. Biorący udział w spotkaniu zostali 

poinformowani, w jaki sposób postępować, by zapobiegać 

afrykańskiemu pomorowi świń, m. in. by nie nabywać świń i prosiąt 

o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, 

w szczególności od pośredników (handlarzy) zwierzętami 

gospodarskimi; aby na terenie gospodarstw wdrożyć i przestrzegać 

zasad bioasekuracji. Na zakończenie spotkania przedstawiciele 

Powiatowego Inspektoratu weterynarii przypomnieli, że choroba 

Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) nie jest zaraźliwa dla człowieka, 

ale stanowi ogromne zagrożenie dla gospodarki kraju. (Aneta Nowak) 

 

 

PRZEBUDOWA KOLEJNYCH DRÓG 
GMINNYCH 

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht wraz z Panią Skarbnik 

Gminy Szczytniki Małgorzatą Bloch  podpisali umowę z Samorządem 

Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez 

wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego na przebudowę dwóch dróg 

gminnych Iwanowice -Niemiecka Wieś –Główczyn   oraz Szczytniki 

–Kobylarka. Koszty obu inwestycji to  ponad 1,7 mln zł.   

Gmina Szczytniki była jedną z 7 gmin powiatu kaliskiego, która 

otrzymała dofinansowanie na realizacje przebudowy dróg gruntowych 

w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. 

Podpisanie umów odbyło się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego 

w Kaliszu w poniedziałek  22 sierpnia. 

-

Chcę serdecznie pogratulować wszystkim Państwu, że po pierwsze 

złożyliście wnioski, a po drugie wnioski znalazły się na liście 

rankingowej wystarczająco wysoko, żeby móc popisać umowy. Dzisiaj 

podpisujemy  je na terenie powiatu kaliskiego. Łącznie będzie to 12 

umów na kwotę  11,5 mln złotych. Może liczebność nie jest taka 

największa, bo są powiaty, które mają więcej umów, ale kwotowo 

powiat kaliski jest w czołówce pozyskanych środków 

w Wielkopolsce.  Tym należy się cieszyć i to jest najważniejsze. 

Zwłaszcza z tej kwotę pomocy, która może pokryć 63,63% kosztów 

inwestycji. Przebudowanych na terenie powiatu kaliskiego powstanie 

łącznie 44 kilometry dróg. W tym ponad 8 km drogi powiatowej 

i powiat kaliski jest na liście tych powiatów, które po te środki 

skutecznie sięgnęły. To duże wyzwanie, żeby się wczytać w te ogólne 

kryteria, zarówno te krajowe  jak i regionalne. Gratuluję partnerstw 

międzygminnych, a takie wzajemne porozumienie pozwala nie myśleć 

tylko o sobie, ale i o tym, co potrzebne jest u sąsiada- mówił 

wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski. 
Wicemarszałek Krzysztof Grabowski podpisuje umowy 

z samorządowcami w 27 powiatach Wielkopolski. 

- To dla nas znaczne wsparcie finansowane. Dzięki temu wsparciu na 

terenie gminy Szczytniki powstanie kilka nowych ważnych dla 

mieszkańców dróg gminnych. Przebudowana będzie też droga 

powiatowa- mówił Marek Albrecht Wójt Gminy Szczytniki. 

Gmina Szczytniki w ramach dofinansowania będzie realizowała 

przebudowę dwóch dróg gminnych: 

Iwanowice -Niemiecka Wieś -Główczyn to w sumie  4,9 km drogi do 

przebudowy, całkowity koszt inwestycji to 1 mln 237 tys. zł;   

Szczytniki -Kobylarka 1 km drogi do przebudowy za łączną sumę 

517 tys. zł, w tym  325 tys. zł dofinansowania. 

Powiat kaliski w ramach dofinansowania będzie realizował 

„Przebudowę drogi powiatowej nr 4631P na odcinku Pośrednik- 

Iwanowice- Sobiesęki Drugie” na odcinku 8,4 km. Na odcinku 

Pośrednik- Iwanowice o długości 4,3 km w miejsce istniejącej 

nawierzchni tłuczniowej zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa. 

Z kolei na odcinku Iwanowice- Sobiesęki Drugie o długości 4.095 m 

zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa istniejącej jezdni 

wraz z poszerzeniami. Umożliwi i skróci to o ok. 10 km dojazd do 

Biblioteki Publicznej i cmentarza w Iwanowicach. Umowę na 

realizacje tego zadania podpisał Starosta Kaliski Krzysztof Nosal 

i Członek Zarządu Powiatu Kaliskiego Benedykt Owczarek. 

(Tekst: W. Przybylska Foto: W. Przybylska) 

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

Wicemarszałek Pan Krzysztof Grabowski, reprezentujący Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego,  od wielu lat aktywnie 
współpracuje z samorządem Gminy Szczytniki, z pozytywnymi 
efektami.  Samorządowcy i Mieszkańcy Gminy Szczytniki bardzo 
dziękują za każdą pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, 
umożliwiających rozbudowę gminnej infrastruktury i polepszanie 
jakości życia lokalnej społeczności.   Przy okazji podpisanych ostatnio 
umów, wymienionych wcześniej, należy przypomnieć również inne 
złożone przez naszą gminę wnioski: 
  - „Nasze Szkoły – Nowe Możliwości – wsparcie Zespołów Szkół 
w Stawie, Iwanowicach i Szczytnikach” – wartość projektu 
700.979,00 zł,  wnioskowane dofinansowanie – 658.139,04 zł;   
 „Nowe Możliwości – wsparcie dla uczniów placówek oświatowych 
Gminy Szczytniki z Zespołu Szkół w Radliczycach i Marchwaczu” – 
wartość projektu 292.346,44 zł,  wnioskowane dofinansowanie 
239.596.44 zł;  
-  w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – 
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację 
dachu w Świetlicy Wiejskiej w Główczynie”,  wartość projektu 
39.478,55 zł, , kwota dofinansowania – 26.000 zł;  
-  wspólny projekt Gminy Ceków Kolonia, Szczytniki, Golina, Czajków, 
Rychtal oraz gminy i miasta Tuliszków – „Zakup sprzętu 
specjalistycznego do likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii 
środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego”,  
warość projektu 5.400.000 zł, kwota dofinansowania – 3.814.000 zł,  
środki zostaną przeznaczone na zakup średnich samochodów 
pożarniczych,  w tym w Gminie Szczytniki dla OSP w Szczytnikach;  
- złożony wniosek - ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego „Budowy sal gimnastycznych w ramach rozbudowy 
Zespołów Szkół w Marchwaczu i Radliczycach” działanie 9.3.3. – 
Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej – wartość wniosku 
5.550 tys. zł., wnioskowane dofinansowanie 3.999.773,69 zł.  (Red.) 
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WYDARZENIA 
 

 

WIZYTA W SEJMIE 

 
W dniu 3 czerwca delegacja OSP Iwanowice gościła na 

zaproszenie Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, gdzie 

odbywały się uroczystości z okazji 100-lecia powstania 

Związku Floriańskiego. Spotkanie odbywało się w Sali 

Kolumnowej Sejmu.  W spotkaniu uczestniczył Prezes ZG 

ZOSP RP druh Waldemar Pawlak oraz posłowie z koła 

strażaków, przedstawiciele PSP  i zaproszone OSP z terenu 

całej Polski (około 100 jednostek).  

Zaproszenie otrzymały jednostki, które w 1916 roku tworzyły 

Związek Floriański (i które do dzisiaj istnieją) oraz niektóre 

jednostki , które utworzone zostały przed 1900 rokiem. 

Z powiatu kaliskiego oprócz OSP Iwanowice, uczestniczyła 

jeszcze delegacja z OSP Stawiszyn i OSP miasta Kalisza 

(najstarsza jednostka w Polsce). Jednostka OSP Iwanowice 

została uhonorowana na uroczystości okolicznościowym 

medalem z okazji 100-lecia utworzenia Związku Floriańskiego.  

 

W Sali Kolumnowej zrobiona została  również wystawa, na 

której jednostki prezentowały swoje kroniki oraz archiwalne 

dokumenty. Również na tej wystawie zaprezentowaliśmy nasz 

najstarszy dokument,  tj. : „ Księgę  uchwał ogólnych zebrań 

straży ogniowej i postanowień zarządu stowarzyszenia 

założoną w 1899 r.” oraz pracę Małgorzaty Majas  pt. „Dzieje 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanowicach (1897-1997)”. 

Skorzystaliśmy również z okazji i zwiedziliśmy pomieszczenia 

Sejmu i Senatu oraz wykonaliśmy kilka zdjęć do naszej 

kroniki. (Jerzy Majas)  

 

JUBILEUSZ 50-LECIA 
KAPŁAŃSTWA KS. PROFESORA 

PRAŁATA ZDZISŁAWA PAWLAKA 
26 czerwca w kościele w Iwanowicach odbyły się  
na uroczystości jubileuszowe Ks. Prof. Zdzisława Pawlaka 
pochodzącego z parafii Iwanowice. Na uroczystość przybyli 
Księża Biskupi: J.E. Ks. Bp Wiesław Alojzy Mering Ordynariusz 
Włocławski, J.E. Ks. Bp Ignacy Dec Ordynariusz Świdnicki, 
zaproszeni Kapłani, Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht, 
przedstawiciel Rady Powiatu Kaliskiego Benedykt Owczarek, 
Dyrektor Zespołu Szkół w Iwanowicach Janina Nowak, rodzina, 
przyjaciele oraz parafianie. Uroczystej Mszy Świętej 
przewodniczył Ks. Biskup Wiesław wraz z Ks. Biskupem 
Ignacym oraz koncelebrującymi Kapłanami i Jubilatem.  

 
Na początku wszystkich powitał ks. Kan. Paweł Proboszcz naszej 
parafii, kierując słowo do Jubilata, a także księży Biskupów i Gości. 
Przedstawił też krótki zarys historii parafii oraz wielkich rodaków 
wywodzących się z tej ziemi. Homilię wygłosił Ks. Bp Ignacy Dec, 
który nawiązał do Słowa Bożego, a także przybliżył sylwetkę, życie 
i dokonania czcigodnego Jubilata Ks. Zdzisława na przestrzeni 50 
lat kapłańskiego życia. Uroczystości uświetnił chór parafialny, 
Orkiestra OSP Iwanowice, obecne były poczty sztandarowe Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Iwanowicach oraz poczty 
sztandarowe jednostek OSP z Iwanowic i Joanki. Na koniec liturgii 
Jubilatowi życzenia złożyły dzieci i młodzież, Wójt Gminy 
Szczytniki Pan Marek Albrecht z małżonką, Przedstawiciel Rady 
Powiatu Kaliskiego Pan Benedykt Owczarek, chór parafialny oraz 
druhowie z OSP i Orkiestry z Iwanowic. Ks. Prof. Zdzisław na 
zakończenie skierował swoje podziękowania do Księży Biskupów, 
Ks. Proboszcza, któremu podziękował za zorganizowanie tej 
pięknej uroczystości, swoim kolegom Kapłanom Profesorom 
z Włocławka i Lublina, rodzinie oraz wszystkim, którzy w tym dniu 
pamiętali o nim w swojej modlitwie i życzeniach.  
 
    Ks. Prof. Zdzisław Pawlak – filozof, etyk, profesor 

i rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku  

i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Urodził się 13 

października 1942 w Joance. Szkołę podstawową ukończył 

w Iwanowicach. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcące im. 

Adama Asnyka w Kaliszu, studiował filozofię i teologię 

w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku w latach 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCsze_Seminarium_Duchowne_we_W%C5%82oc%C5%82awku
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82oc%C5%82awek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Miko%C5%82aja_Kopernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/13_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/13_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/1942
https://pl.wikipedia.org/wiki/Joanka_(powiat_kaliski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_Liceum_Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce_im._Adama_Asnyka_w_Kaliszu
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_Liceum_Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce_im._Adama_Asnyka_w_Kaliszu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalisz
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1960–1966. Po dwóch latach pracy na wikariacie został 

w 1968 r. skierowany na studia specjalistyczne na sekcji 

filozofii teoretycznej na Wydziale Filozofii 

Chrześcijańskiej KUL. Na seminarium naukowym z metafizyki, 

prowadzonym przez o. prof. dr. hab. Mieczysława A. Krąpca, 

napisał pracę magisterską pt. „Problem apofatycznego 

poznania Absolutu w »Sumie teologii» Tomasza z Akwinu” i 25 

czerwca 1971 r. otrzymał magisterium z filozofii. Stopień 

naukowy doktora filozofii chrześcijańskiej uzyskał 23 lutego 

1974 r. na KUL, na podstawie rozprawy pt. „Filozoficzne 

implikacje poglądów Mircea Eliadego na strukturę religii”, 

napisanej również na seminarium naukowym o. Krąpca. 

Po doktoracie korzystał z zagranicznych stypendiów 

językowych: z języka niemieckiego – dwa razy w Niemczech 

(1977, 1980) oraz języka włoskiego – w Rzymie (1984–1985). 

3 lipca 2001 r. na KUL, po przeprowadzeniu kolokwium 

habilitacyjnego, w oparciu o przedłożoną rozprawę 

„Neoscholastyka i formy jej kontynuacji. Studium analityczno-

krytyczne twórczości filozofów włocławskich XX wieku” oraz 

dotychczasowy dorobek naukowy uzyskał stopień doktora 

habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii. 

Habilitacja została zatwierdzona 17 grudnia 2001 r. przez 

Centralną Komisję do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni 

Naukowych w Warszawie. Pracę dydaktyczno-naukową 

rozpoczął we wrześniu 1974 r., podejmując wykłady 

w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku (wykładał 

tu w różnym czasie następujące przedmioty: metafizyka, 

historia filozofii, filozofia Boga, teoria poznania, etyka), 

w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym (1974–1990) oraz dla 

świeckich, najpierw na Instytucie Wyższej Kultury Religijnej 

we Włocławku (1979–1990, będąc również zastępcą dyrektora 

tegoż instytutu), następnie w Studium Teologii (od 1990), gdzie 

wykłada metafizykę, historię filozofii, teorię poznania, filozofię 

Boga i etykę. Ponadto wykładał w Seminarium Duchownym 

Księży Misjonarzy w Bydgoszczy(1983–1998) – filozofię Boga 

i ogólną metodologię nauk, w Wyższym Seminarium 

Duchownym w Toruniu (1994–1999) – metafizykę i filozofię 

Boga, a także w Kolegium Katechetycznym w Kaliszu (1989–

1999), od 1997 do 2001 r. na Wydziale Ekonomii i na Wydziale 

Pedagogiki i Pracy Socjalnej Wyższej Szkoły Humanistyczno-

Ekonomicznej we Włocławku (podstawy filozofii, filozofia 

z logiką, etyka). Od 1979 r. należy do Società Internazionale 

Tommaso d’Aquino, od 1981 r. jest również członkiem 

zwyczajnym Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, a od 

2005 r. jest także członkiem zwyczajnym Towarzystwa 

Naukowego w Toruniu. W latach 1990 – 2004 pracował 

w redakcji Ateneum Kapłańskiego, a w latach 1997–2004 był 

zastępcą redaktora naczelnego. Pełnił również funkcję rektora 

Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku (2001 – 

2004). Jest także członkiem zespołu redakcyjnego „Studiów 

Włocławskich”.  

 

    W latach 2001–2004 był adiunktem w Zakładzie Filozofii 

Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, 

a od 2004 r. jest profesorem nadzwyczajnym UMK.18 lutego 

1992 r. został mianowany kapelanem Jego Świątobliwości. Jest 

także kanonikiem gremialnym kapituły katedralnej 

we Włocławku. (Justyna Kmieć) 

 

100. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH 
EDMUNDA PASZKOWSKIEGO  

16 lipca 2016 roku odbyła się w Stawie Kaliskim niecodzienna 

uroczystość związana z odsłonięciem i poświęceniem tablicy 

upamiętniającej 100. rocznicę święceń kapłańskich 

ks. kpt. Edmunda Paszkowskiego.  Tablicę ufundowaną przez 

potomków rodzeństwa Kapłana 

wmurowano w kruchcie 

kościoła parafialnego pw. św. 

Mikołaja w Stawie Kaliskim. 

 Inicjatywę upamiętnienia ks. 

Edmunda Paszkowskiego tablicą 

pamiątkową w kościele parafialnym 

w rodzinnej miejscowości podjęli 

potomkowie jego rodzeństwa: 

Barbara Janik z d. Paszkowska 

i Hilary Paszkowski. 29 lutego 2016 

roku na ich prośbę Jego Ekscelencja Biskup Kaliski Edward 

Janiak wyraził zgodę na wmurowanie pamiątkowej tablicy 

w kruchcie kościoła parafialnego w Stawie Kaliskim, 

a 16 marca 2016 roku Dowództwo Generalne Rodzajów Sił 

Zbrojnych powiadomiło o przydzieleniu na tę uroczystość 

wojskowej asysty honorowej. Żarliwego patriotę i ofiarnego 

księdza, dzięki życzliwej przychylności Jego Ekscelencji 

Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka i Proboszcza Parafii św. 

Mikołaja w Stawie Kaliskim ks. kanonika Mariana Niemiera, 

rodzina i zaproszeni goście, przy zaszczytnym udziale 

Wojskowej Asysty Honorowej z 16. Batalionu Remontu 

Lotnisk w Jarocinie, uczcili uroczystą mszą świętą podczas 

Pierwszego Zjazdu Rodziny Paszkowskich w dniu 16 lipca 

2016 roku. Uczczono tego, który zawsze pamiętając o swoich 

bliskich w Warszawie, w Stawie i w Kaliszu, spotykał się z nimi 

tak często jak tylko pozwalały mu na to liczne obowiązki. 

Uroczystość rozpoczęła się na dziedzińcu Hotelu i Restauracji 

„Gościnna” przy ul. Kaliskiej 11A (której właścicielami są Anna 

i Hilary Paszkowscy), spotkaniem rodziny, uświetnionym 

polonezem i mazurem oraz tańcem z girlandami w artystycznym 

wykonaniu młodych tancerzy z Zespołu Pieśni i Tańca 

„Przygodzice”, którego wieloletnim kierownikiem jest Zygmunt 

Paszkowski. Zebrani nagrodzili wykonawców oraz choreografów 

gromkimi brawami. Przed godziną 14:00 rodzina Paszkowskich 

wraz z młodymi artystami i wojskową asystą honorową udała się 

do parafialnej świątyni na uroczystą mszę świętą. Piękną 

kwiatową dekorację kościoła przygotowała Katarzyna Tyc z d. 

Paszkowska, stosowny fragment Księgi Syracha przeczytał 

Paweł Paszkowski, a jego syn Piotr wyśpiewał Psalm. 

W głębokim i przepełnionym duchem ewangelii kazaniu 

Ksiądz Proboszcz postawił za wzór życie i sposób 

sprawowania posługi kapłańskiej przez ks. Edmunda 

Paszkowskiego, mówiąc m.in.:  „Co robić, by być kimś 

więcej? Trzeba całkowicie zaangażować się w kształtowanie 

swojego charakteru, ażeby potem być tym, który będzie służył. 

Ksiądz Edmund służył Panu Bogu w Kościele, sprawując msze 

święte, głosząc kazania, nauczając młode pokolenie, ale 

zarazem służył ludowi, bo prawdziwa kapłańska służba to nie 

tylko postawa przy ołtarzu, ale postawa wśród wiernych. Za to 

go wielu ceniło, dlatego dzisiaj, w rocznicę święceń, rodzina 

księdza Edmunda chce uhonorować to wydarzenie 

poświęceniem tablicy pamiątkowej. Jest to okazja, aby się 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicki_Uniwersytet_Lubelski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Kr%C4%85piec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bydgoszcz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Toru%C5%84
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Societ%C3%A0_Internazionale_Tommaso_d%E2%80%99Aquino&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Societ%C3%A0_Internazionale_Tommaso_d%E2%80%99Aquino&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ateneum_Kap%C5%82a%C5%84skie
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modlić o takich kapłanów, którzy nie żałują swojego życia, 

swoich sił, aby służyć – służyć Kościołowi i służyć Narodowi. 

Polska potrzebuje takich ludzi, Polska potrzebuje ludzi 

ofiarnych, zaangażowanych, którzy nie bacząc na swoje 

zdrowie, swoje korzyści, będą całkowicie oddani tym, do 

których są posłani. Módlmy się, ażeby nie zabrakło tych, 

którzy jak ksiądz Edmund poświęcają się służbie Kościoła 

i służbie Narodu!” 

Po zakończeniu mszy św. przedstawiciele rodziny: Barbara 

Janik z d. Paszkowska i Hilary Paszkowski w kruchcie kościoła 

odsłonili tablicę pamiątkową, zaś ksiądz proboszcz dokonał jej 

uroczystego poświęcenia. Przemawiając w imieniu rodziny 

Paszkowskich Andrzej Janik, wnuk Józefa Paszkowskiego, 

jednego z bratanków ks. Edmunda, mówił o trzech 

przyczynach, dla których rodzina postanowiła uczcić 

czcigodnego przodka: o dumie z członka rodu, który swoim 

życiem zasłużył na szacunek w stolicy wolnej Polski; 

o pragnieniu przypomnienia ludzi i organizacji, których pamięć 

celowo niszczono przez kilkadziesiąt lat; wreszcie 

o konieczności postaw patriotycznych we współczesności, co 

ujął w słowach: „Patriotyzm jest wtedy, kiedy wsłucha się 

w ambicje Ojczyzny i przyjmie je za swoje. To właśnie robił 

ksiądz Edmund. (…) Tylko, żeby móc się taką postawą 

patriotyzmu wykazać, trzeba mieć Ojczyznę, która ma ambicje. 

I tamta Rzeczpospolita je miała! Ktoś powie, że na wyrost – 

może prawda; ktoś powie, że wręcz niebezpieczne – i jeśli 

weźmiemy pod uwagę, jak skończyła swoje istnienie 

II Rzeczpospolita, może jest w tym pewna słuszność. Ale tamta 

Polska miała swoje ambicje, umiała je jasno określić i umiała 

przekonać do tych ambicji swoich obywateli – i jest to coś, 

czego Polska naszych czasów powinna się od 

II Rzeczpospolitej jak najszybciej nauczyć.” Następnie 

wszyscy zebrani przeszli na miejscowy cmentarz i złożyli 

kwiaty na grobach rodziców ks. Edmunda Paszkowskiego 

i jego bratanicy śp. Haliny Paszkowskiej, uczestniczki 

Powstania Warszawskiego - aprowizatorki powstańczej, która 

zginęła 8 sierpnia 1944 r. na terenie klasztoru usytuowanego 

przy rogu ulic Żytniej i Żelaznej.  

Uczestnicy 1. Zjazdu Rodziny Paszkowskich przekazywali 

jego organizatorom pamiątkowe zdjęcia rodzinne i dokumenty, 

z których Hilary Paszkowski i Andrzej Janik przygotowali 

wystawę genealogiczno – muzealną wzbogaconą o tablice 

genealogiczne, będące owocem archiwalnej pracy Barbary 

Janik, Andrzeja Janika i Hilarego Paszkowskiego. Wspaniałe 

przyjęcie, niezliczoną liczbę pięknie podanych smakowitych 

potraw przygotowała załoga restauracji pod kierownictwem 

uroczej szefowej, niezmordowanej i niezastąpionej Anny 

Paszkowskiej, a napitki serwował jej mąż Hilary Paszkowski. 

Muzyka grała, potrawy szybko znikały, rozmawiali wszyscy 

ze wszystkimi, przepijali do siebie i tańczyli – do nocy. A na 

pożegnanie dziękowali sobie nawzajem za to ze wszech miar 

udane spotkanie i umawiali się na 2. Zjazd Rodziny 

Paszkowskich. 

Rodzina Paszkowskich wyraża wdzięczność przedstawicielom 

gminnych władz samorządowych, Panu Markowi Albrechtowi, 

Wójtowi Gminy Szczytniki, i Panu Bogdanowi 

Augustyniakowi, Przewodniczącemu Rady Gminy Szczytniki, 

którzy zaproszenie na uroczystość przyjęli i zaszczycili nas 

swą obecnością. Organizatorzy uroczystości składają wyrazy 

podziękowania Panu Piotrowi Nowickiemu z diecezjalnej 

telewizji internetowej „Dom Józefa”, za profesjonalną 

rejestrację mszy świętej, której retransmisja jest dostępna na 

stronie internetowej telewizji. Więcej informacji 

o ks. kpt. Edmundzie Paszkowskim na stronie 

www.szczytniki.ug.gov.pl  (Barbara Janik) 

 

ODZNACZENI ZA DŁUGOLETNIE 
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE 

W dniu 12 lipca 2016 r. w Restauracji „POLANIN" 

w Szczytnikach 6 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: Zofia i Eugeniusz Braszak, 

Krystyna i Kazimierz Jakóbczak, Anna i Stanisław 

Jankowski, Wiesława i Jan Krystek, Jadwiga i Kazimierz 

Przybył, Zofia i Florian Trzęsowski. 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) 

http://www.szczytniki.ug.gov.pl/
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ŚWIĘTO PLONÓW W SZCZYTNIKACH 
       21 sierpnia w strugach deszczu przebiegły tegoroczne 

Dożynki Gminno - Parafialne w Szczytnikach. - Deszcz jest 

potrzebny, a więc potraktujmy go jako kolejnego gościa tej 

uroczystości - mówił prowadzący wydarzenie Mariusz Janiak 

dyr. GOK-u otwierając wydarzenie.  

     Uroczystości dożynkowe w tym roku rozpoczęła uroczysta 

msza święta w intencji rolników oraz w podziękowaniu za 

tegoroczne plony, w kościele parafialnym w Iwanowicach. 

Odprawił ją ksiądz kanonik Paweł Jabłoński.  

 
Z kościoła po mszy, mimo deszczowej pogody,  wyruszyła 

bryczka z Wójtem, Proboszczem i prefektem Parafii 

Iwanowice, Starostami Dożynkowymi oraz uroczysty i barwny 

korowód przygotowany przez sołectwo Niemiecka Wieś wraz 

z orkiestrą dętą i kapelą „Złote Kłosy” z Iwanowic oraz 

wszystkimi delegacjami z poszczególnych sołectw, aby dotrzeć 

pod remizę OSP w Szczytnikach, gdzie odbył się obrzęd 

dożynkowy i część artystyczno-biesiadna Dożynek. 

    Dożynki rozpoczęła 

Orkiestra Dęta 

z Iwanowic 

odegraniem „Roty”. 

Obrzęd dożynkowy 

przygotowała kapela 

„Złote Kłosy”. 

Natomiast wieniec 

dożynkowy 

przygotowało sołectwo 

Niemiecka Wieś.  

Następnie gospodarze 

uroczystości Wójt 

Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht 

i Przewodniczący 

Rady Gminy Bogdan 

Augustyniak przyjęli 

chleby od delegacji 

z sołectw: Borek, Cieszyków, Kościany, Lipka i Staw, 

Główczyn, Gorzuchy, Daniel, Iwanowice II, Krowica Pusta, 

Krowica Zawodnia,  Kuczewola, Marchwacz, Marchwacz 

Kolonia, Marcjanów, Mroczki Wielkie, Murowaniec, 

Niemiecka Wieś, Popów, Pośrednik, Radliczyce, Sobiesęki 

Pierwsze, Sobiesęki Drugie, Sobiesęki Trzecie, Szczytniki, 

Trzęsów, Tymieniec, Joanka, OSP Iwanowice, Krzywda, 

Stróżka, Korzekwin i gościnnie Kamienna z gminy Błaszki 

z parafii Iwanowice. Chleb dożynkowy przekazali także na ręce 

Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Starościna i Starosta 

Dożynek tradycyjnie prosząc by był on sprawiedliwie i mądrze 

dzielony. 

  

Starościną dożynek była pani Angelika Kaczmarek, która 

od 1992 roku prowadzi gospodarstwo wraz z mężem 

Kazimierzem w miejscowości Poręby o wielkości 30 ha i 10 ha 

dzierżawy, nastawione na produkcje mleka. Gospodarstwo jest 

nowoczesne i posiada własny park maszynowy. Jako 

gospodyni domowa czynnie działa  w grupie historyczno- 

odtworzeniowej Okupniczanki w Sobiesękach Trzecich.   

Starosta dożynek - Bogumił Jankowski, wraz z żona 

Bogusławą od 2000 roku prowadzi wspólne gospodarstwo 

rolne w miejscowości Niemiecka Wieś, którego obecna 

powierzchnia wynosi 34 ha i 10 ha dzierżawy. Gospodarstwo 

nastawione jest na produkcje mleka, hodowlę bydła opasowego 

i trzody chlewnej. Produkcja roślinna dostosowana jest pod 

produkcję zwierzęcą. W 2010-2014 pan Bogumił był Radnym 

Gminy Szczytniki.  Następnie głos zabrał Wójt Gminy Marek 

Albrecht: „Zgromadziliśmy się dzisiaj po raz kolejny, aby 

podziękować Bogu za łaskawość jaką nam okazał – za plony, jakie 

mogliśmy zebrać, aby wyżywić nasze rodziny.  Dla każdego rolnika 

dożynki to wyjątkowy dzień w roku - symbol chłopskiej pracowitości, 

gospodarności oraz troski o lepsze jutro. Drodzy rolnicy, ogrodnicy, 

sadownicy i pszczelarze – w tym uroczystym dniu przekazuję Wam 

szczególne wyrazy podziękowania – za owoce waszej ciężkiej pracy, 

za hołdowanie polskim tradycjom, za chleb złożony na moje ręce, 
którym pragnę podzielić się za mieszkańcami naszej gminy 

i przybyłymi do nas gośćmi. Szanowni Państwo,  dożynki 
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to czas podsumowania efektów ciężkiej pracy nie tylko 

rolników, ale także działań Gminy,  szczególnie w zakresie 

inwestycji. W roku ubiegłym 2015 łączna kwota inwestycji 

wyniosła prawie 4,3 miliona zł. Największą inwestycją był 

montaż  143 przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości 

2,3 mln zł, na które Gmina otrzymała dofinansowanie 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 

1.150 tys. zł, a także inwestycje drogowe o długości 5,64 km 

i łącznej wartości ponad 1.100 tys. zł.” 

 

 

  

  

Gospodarzami tegorocznego święta  plonów była gmina 

Szczytniki oraz parafia Iwanowice pw. św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej. Wśród przybyłych gości byli:  doradca 

wicewojewody Marleny Maląg Piotr Trybek, asystent posła 

Tomasza Ławniczaka Ryszard Pluciński, asystent posłanki 

Joanny Lichockiej Ryszard Łańduch, Przewodniczący Rady 

Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak, wicewójt i prezes 

Stowarzyszenia LGD Długosz Królewski Zbigniew Słodowy, 

przewodniczący Rady Gminy Opatówek Paweł Bąkowski oraz 

radni gminni i sołtysi oraz dyrektorzy placówek oświatowych 

i jednostek organizacyjnych gminy.  

    W części artystycznej dożynek wystąpiły dzieci z Zespołu 

Szkół w Iwanowicach, kapela „Złote Kłosy”, zespół Romolsi, 

orkiestra Dęta OSP w Iwanowicach. Po części oficjalnej, 

podobnie jak w ubiegłym roku, rozpoczęła się degustacja 

potraw na stołach dożynkowych.  
Wójt Gminy wraz z delegacją, a następnie pozostali goście 

uroczystości, mogli skosztować tradycyjnych wiejskich dań, ciast 

i napojów przygotowanych przez mieszkańców następujących 

sołectw: Sobiesęki Trzecie, Sobiesęki Drugie, Główczyn, 

Niemiecka Wieś, OSP Iwanowice wraz z mieszkańcami wsi 

Strużka i Krzywda, Szczytniki wraz z Marcjanowem i Popowem, 

Radliczyce, grupa odtworzeniowa dziedzictwa kulinarnego 

„Okupniczanki” z miejscowości Sobiesęki Trzecie, Ogrodnicy 

z gminy Szczytniki,  a stół dla zaproszonych gości przygotowało 

KGW Kuczewola. Całość biesiady dopełnił zespół Disco Polot 

Disco Odlot, który porwał do zabawy zgromadzonych na placu 

uczestników Dożynek grając takie hity jak: Ale ale Aleksandra, 

Ruda tańczy jak szalona, Ona tańczy dla mnie, Przez twe oczy 

zielone i wiele innych. Pomimo niesprzyjającej aury mieszkańcy 

gminy i przybyli goście długo biesiadowali przy suto 

zastawionych stołach. (Wioletta Przybylska) 

Serdecznie dziękujemy Panom: 

Zbigniewowi  Mielcarkowi,  Kazimierzowi Młynkowi i Wacławowi 

Jeziorskiemu za użyczenie bryczek i koni do korowodu 

dożynkowego. Oczywiście uroczystości dożynkowe nie odbyłyby 

się gdyby nie pomoc w przygotowaniu oraz podczas uroczystości 

strażaków z OSP Szczytniki, Iwanowice, Kuczewola, Główczyn, 

Sobiesęki Trzecie, Sobiesęki Drugie oraz sponsorów Dożynek. 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili 

się do organizacji tegorocznych Dożynek Gminno-Parafialnych 

w Gminie Szczytniki.   

 

WYSTĄPIENIE WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI 
NA DOŻYNKACH GMINNO – PARAFIALNYCH 

W DNIU 21 SIERPNIA 2016 r. 
Szanowni Państwo!  

Drodzy Rolnicy, Ogrodnicy, Sadownicy, Pszczelarze! Dostojni Goście! 

Witam bardzo serdecznie wszystkich uczestników na tradycyjnych 

Dożynkach Gminno-Parafialnych,  których gospodarzami jest Gmina 

Szczytniki wraz z  Parafią Iwanowice p.w. św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej; a starostami są Pani Angelika Kaczmarek 

z miejscowości Poręby i Pan Bogumił Jankowski z Niemieckiej Wsi. 

Zgromadziliśmy się dzisiaj po raz kolejny, aby podziękować Bogu 

za łaskawość jaką nam okazał – za plony, jakie mogliśmy zebrać, aby 

wyżywić nasze rodziny.  Dla każdego rolnika dożynki to wyjątkowy 

dzień w roku - symbol chłopskiej pracowitości, gospodarności oraz 

troski o lepsze jutro. Drodzy rolnicy, ogrodnicy, sadownicy 

i pszczelarze – w tym uroczystym dniu przekazuję Wam szczególne 

wyrazy podziękowania – za owoce waszej ciężkiej pracy, za 

hołdowanie polskim tradycjom, za chleb złożony na moje ręce, którym 

pragnę podzielić się za mieszkańcami naszej gminy i przybyłymi 

do nas gośćmi.  

Szanowni Państwo,  dożynki to czas podsumowania efektów ciężkiej 

pracy nie tylko rolników, ale także działań Gminy,  szczególnie 

w zakresie inwestycji. W roku ubiegłym 2015 łączna kwota inwestycji 

wyniosła prawie 4,3 miliona zł. Największą inwestycją był montaż  

143 przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości 2,3 mln zł, na 

które Gmina otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska w kwocie 1.150 tys. zł, a także inwestycje 

drogowe o długości 5,64 km i łącznej wartości ponad 1.100 tys. zł. 

Nowe nawierzchnie powstały w mc. Radliczyce -  Trzęsów, Staw –

Kobylarka, Sobiesęki Trzecie - Pośrednik, Popów, Rudunki Michałów 

Trzeci.  Pozostałe inwestycje zrealizowane w 2015 r. to -    nowy 

parking przed przedszkolem w Iwanowicach, dojazd do parkingu przy 

szkole w Popowie, remont chodnika do mogiły w Marchwaczu, remont 

wnętrza biblioteki w Iwanowicach, trzy projekty w ramach programu 

„Pięknieje Wielkopolska Wieś” obejmujące: remont świetlicy  

wiejskiej w Sobiesękach Trzecich, remont pomieszczenia Orkiestry 

OSP w Iwanowicach i rewitalizację kapliczki w Popowie. 
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W bieżącym roku 2016 zaplanowano inwestycje na kwotę 1.770 tys. zł. 

W zakresie inwestycji drogowych zakończono już przebudowę dróg 

w mc. Kolonia Marchwacz 0,700 km i Marcjanów 0,840 km o łącznej 

wartości 260 tys. zł. W trakcie realizacji są prace na drogach: 

Iwanowice – Borek 2,600 km, na którą przyznano dofinansowanie 

w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 123 tys. zł;  

Chojno 0,71 km, Machwacz – 0,37 km, Krowica Pusta 0,67 km 

i Kościany 0,57 km o łącznej wartości  ok. 1 mln zł. Otrzymaliśmy 

dofinansowanie na dwie inwestycje drogowe w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich: na drogę Główczyn – Niemiecka Wieś 

– Iwanowice – o długości 4,9 km i wartości 1.237 tys. zł kwota 

dofinansowania wyniosła – 770 tys. zł i na drogę Kobylarka – 

Szczytniki o długości 1 km i wartości 517 tys. zł  kwota 

dofinansowania wyniosła 325 tys. zł  – przebudowa  tych dróg będzie 

realizowana w 2017 roku. Złożyliśmy wniosek na dofinansowanie  

w kwocie 750 tys. zł w ramach „Programu rozwoju gminnej 

i powiatowej infrastruktury drogowej” na drogę Chojno – Iwanowice 

o długości 3,28 km i wartości 1.500 tys. zł. Jesteśmy obecnie na liście 

rezerwowej, jednak mam nadzieję że tę inwestycję też uda nam się 

zrealizować. Reasumując,  w najbliższym czasie powstanie lub będzie 

wyremontowanych ok. 12,8 km dróg. Warto podkreślić, iż Powiat 

Kaliski w partnerstwie z Gminą Szczytniki otrzymał także 

dofinansowanie z PROW na drogę Zajączki Bankowe- Iwanowice – 

Sobiesęki Trzecie.  Pragnę także poinformować, że Gmina Szczytniki 

dofinansowała Powiat Kaliski kwotą 94 tys. zł  na nakładkę i chodnik 

przy drodze powiatowej w Popowie o długości ok. 800 m. W tym roku 

ukończyliśmy również kolejny etap budowy chodnika przy drodze 

krajowej w stronę Marchwacza i przygotowany jest kolejny etap; 

otrzymaliśmy zapewnienie, iż  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad wykona ostatni odcinek do Józefowa w gminie Opatówek 

we własnym zakresie. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę dwóch sal 

gimnastycznych - przy szkołach w   Marchwaczu i Radliczycach, na 

które otrzymaliśmy dofinansowanie; a także pozwolenie na 

rewitalizację centrum Stawu – jednakże realizacja  tego projektu jest 

uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. Poza tym 

uzyskaliśmy pozwolenie na wymianę dachu OSP w Iwanowicach – na 

ten projekt będziemy ubiegać się o dofinansowanie w ramach LGD 

„Długosz Królewski”. W trakcie przygotowywania jest projekt 

remontu strażnicy OSP w Stawie oraz budynku starej gminy 

w Iwanowicach. Ubiegamy się także o wydanie pozwolenia na 

oczyszczenie stawu w Szczytnikach. Dysponujemy pełną dokumentacją 

na kanalizację w Marcjanowie, natomiast w trakcie opracowywania 

jest dokumentacja na Korzekwin – obydwie posłużą do ubiegania się 

o dofinansowanie w ramach PROW. W tym roku zostaną 

wyremontowane ogółem 4 strażnice OSP – świetlice w Szczytnikach, 

Mroczkach Wielkich, Marcjanowie i Główczynie. 

Realizacja tak wielu inwestycji jest możliwa dzięki dobrej współpracy 

zarówno z podmiotami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. 
Szczególne podziękowanie pragnę złożyć Wicewojewodzie Pani 

Marlenie Maląg za uzyskanie dofinansowania w ramach „Programu 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej” na drogę 

Chojno-Iwanowice w kwocie 750 tyś. zł.  Bardzo dziękuję również 

Panu Wicemarszałkowi Krzysztofowi Grabowskiemu za to, iż co roku 

otrzymujemy dofinansowania z FOGR na drogi. W tym roku 

otrzymaliśmy kwotę 130 tyś. zł na drogę Iwanowice Borek, a także 

dofinansowanie w kwocie 26 tyś. zł z programu „Pięknieje 

Wielkopolska Wieś” na remont świetlicy wiejskiej w Główczynie. 

Gmina Szczytniki w partnerstwie z gminą Ceków i innymi gminami 

regionu Kalisko-Koninskiego otrzymała dofinansowanie z UM 

w kwocie 635.670 zł na zakup średniego samochodu bojowego dla 

OSP w Szczytnikach. Wyrazy wdzięczności przekazuję również Posłom 

RP: Wiceministrowi Spraw Zagranicznych Panu Janowi 

Dziedziczakowi, Panu Janowi Mosińskiemu, Panu Piotrowi Kalecie, 

Panu Tomaszowi Ławniczakowi za wsparcie w zakresie projektu 

złożonego w Ministerstwie Sportu na  budowę sal gimnastycznych 

w Marchwaczu i Radliczycach, na które otrzymaliśmy dofinansowanie 

w kwocie 2.800.000 zł. Serdecznie dziękuję mieszkańcom i tym 

wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tego dzisiejszego 

święta. Dziękuję starostom dzisiejszych dożynek Pani Angelice 

Kaczmarek i Panu Bogumiłowi Jankowskiemu za dostojne 

poprowadzenie dzisiejszego korowodu. Dziękuję delegacjom 

z sołectw, którzy przybyli na Mszę św. z chlebami. Dziękuję 

Sołectwom: Sobiesęki Drugie; Sobiesęki Trzecie; Marcjanów, 

Szczytniki, Popów;  Niemiecka Wieś; Główczyn; Radliczyce; OSP 

Iwanowice, Strużka, Krzywda; Ogrodnikom za przygotowanie stołów 

dożynkowych. Dziękuję Paniom z KGW Kuczewola za przygotowanie 

poczęstunku dla gości.  

Swoje podziękowania przekazuję także: 

-księdzu kanonikowi Pawłowi Jabłońskiemu za odprawienie mszy 

dziękczynnej i za uczestnictwo w korowodzie dożynkowym 

-dyrektorowi GOK Mariuszowi Janiakowi za przygotowanie 

dzisiejszej uroczystości 

-jednostce OSP Iwanowice za zabezpieczenie placu dożynkowego 

i inne prace na rzecz dożynek 

-komendantowi gminnemu OSP Jerzemu Majasowi 

-prezesowi gminnemu OSP Zbigniewowi Banasiewiczowi 

- Panu Januszowi Jakubkowi z Radliczyc piekarnia „SEZAM”, 

Panu Krzysztofowi Kaczmarkowi piekarnia z Borku i Państwu 

Małgorzacie i Radosławowi Jasińskim piekarnia z Aleksandrii – 

za przygotowanie i ofiarowanie chlebów dożynkowych 

-sołectwu Niemiecka Wieś za wieniec dożynkowy 

-radnym, sołtysom i mieszkańcom gminy Szczytniki za wsparcie 

i pomoc przy organizacji święta 

-orkiestrze dętej z Iwanowic, kapeli ludowej „Złote Kłosy” oraz 

dzieciom i młodzieży z ZS   Iwanowic za oprawę artystyczną 

-    Panu   Zbigniewowi Mielcarkowi, Panu Kazimierzowi Młynek 

i Panu Wacławowi Jeziorskiemu za  przewóz gospodarzy i starostów 

dożynkowych bryczkami. 

Słowa podziękowania kieruję również do następujących sponsorów: 

•    Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Szczytnikach 

•    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Szczytnikach 

•    Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. z Kalisza 

•    Piekarnia SEZAM z Radliczyc 

•    Agencja Ubezpieczeniowa PZU Panów K. Militowskiego 

i Z. Juszczaka 

•    Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Koźminku 

•    przedsiębiorstwo SIDROG Sp. z o.o. z Domaniewa 

•    Pan Wiktor Piętka z Rajska 

•    Pan Sebastian  Piętka ze Smółek 

•    Pan Wiesław Bartoszek ze Szczytnik 

•    Pan Janusz Nowak ze Szczytnik 

•    Zakład Budowlany Pana Zbigniewa Mocnego z Błaszek 

•    Maximus Broker Sp. z o. o. z Torunia 

•    Hurtownia Rolno - Ogrodnicza CHOJNACKI z Opatówka 

•    Zakład Piekarniczo - Cukierniczy Państwa Jasińskich 

z Aleksandrii 

•    Piekarnia Pana Krzysztofa Kaźmierczaka z Borku 

•    Centrum Rolnicze AVENA  Łuczak & Żarnecki z Szulca 

•    Przedsiębiorstwo Informatyczne EVEREST s.c. z Kalisza 

•    Państwo Barbara i Roman Kopeć z Trzęsowa 

•    Gospodarstwo Rolne Państwa Ewy i Józefa Militowskich 

z Niemieckiej Wsi 

•    Przedsiębiorstwo Usługi Budowlane Józef Biernat z Krowicy 

Zawodniej 

•    PHU JUREX Pana Krzysztofa Nowaka ze Szczytnik 

•    PHU MAJA II Sp. z o.o. z Józefowa 

•    Pan Wojciech Krymarys z Chełmc 

•    przedsiębiorstwo Rol-Dróg pana Rafała Świątka z Rajska 

•    PPUH RECO pana Remigiusza Kaźmierczaka  z Opatówka 

•    F. H. DAWI Pani Elżbiety Szczepaniak z Kuczewoli 

•    Apteka ZDROWIE Sp. j. z Opatówka 
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Szanowni Państwo! Niech dzisiejsze święto, przypadające w Roku 

Jubileuszowym 1050 – lecia Chrztu Polski, stanowi szczególne 

i z głębi serca płynące dziękczynienie Bogu za urodzajną polską 

ziemię, hojne dary natury i symboliczny chleb pokrzepiający ciało 

i ducha. A wyraz naszej ogromnej wdzięczności dla tych, dzięki którym 

nasze stoły obfitują w najlepszy na świecie polski chleb – niech 

stanowią piękne i wymowne słowa naszego świętego rodaka Jana 

Pawła II „Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość 

zawsze stanowiła mocny filar, na którym opierała się narodowa 

tożsamość. W chwilach wielkich zagrożeń, w momentach najbardziej 

dramatycznych w dziejach narodu ta miłość i przywiązanie do ziemi 

okazywały się niezmiernie ważne w zmaganiu o przetrwanie. (…) 

Oddaję dziś hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym 

rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, 

a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić.”   

Szczęść Boże! 

Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht 

 

 

 

GMINNA DELEGACJA NA 

DOŻYNKACH JASNOGÓRSKICH 

W tegorocznych ogólnopolskich Dożynkach na Jasnej Górze 

wzięła także udział delegacja z naszej gminy reprezentowana 

między innymi przez  samorządowców: Wójta Pana Marka 

Albrechta oraz Radnych Gminy Szczytniki -  Pana Kazimierza 

Bączyka, Pana Tadeusza Buchwalda, Pana Pawła Domagałę, 

Panią Urszulę Młynek i Pana Romana Siciarka.  
Rolnicy z całej Polski przybyli w niedzielę, 4 września na Jasnogórskie 

Dożynki. Co roku w pierwszy weekend września odbywa się 

w Sanktuarium Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony. W tym 

roku uczestniczyło w nim ok. 50 tys. osób. Obecny był prezydent RP 

Andrzej Duda oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof 

Jurgiel. Rolnicy zgromadzili się pod hasłem: „Do Matki Miłosierdzia – 

pielgrzymujemy z dziękczynieniem”. Tradycyjnie pielgrzymi dziękowali 

za tegoroczne plony i prosili o błogosławieństwo Boże na nowy zasiew. 

Tegorocznemu spotkaniu przewodniczyła diecezja płocka. 

Ogólnopolskimi starostami dożynek byli Marek i Małgorzata Gogolewscy, 

rodzice pięciorga dzieci, gospodarze ok. 80 hektarów ziemi, kultywujący 

tradycje patriotyczne i przywiązanie do Kościoła.  

Od rana na plac przybywały delegacje z wieńcami żniwnymi. 

Również z Gminy Szczytniki i parafii Iwanowice wyjechała delegacja 

54 pielgrzymów, aby wziąć udział w tej uroczystości. Dzięki 

staraniom ks. Kanonika Pawła Jabłońskiego nasza delegacja 

z wieńcem i darami weszła na wały, tam gdzie zgromadzone były 

delegacje diecezjalne. Stanowi to dla Gminy Szczytniki i parafii 

Iwanowice ogromne wyróżnienie. Wieniec przygotowało sołectwo 

Niemiecka Wieś, a jako delegaci na Dożynki Jasnogórskie zanieśli go: 

Agnieszka i Tomasz Śniegula, Małgorzata Flak i Marek Jakóbczak.  

O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza św. na Szczycie pod 

przewodnictwem abpa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski. Z darami 

ofiarnymi byli: Wójt Gminy – Marek Albrecht, Angelika Kaczmarek 

z Poręb i Józef Militowski z Niemieckiej Wsi, a podczas Mszy św. 

ofiarowali je pani Angelika i pan Józef.  

W czasie uroczystości dożynkowych głos zabrali przedstawiciele 

władz państwowych. „Szanowni Państwo, drodzy rolnicy przybyli 

tutaj na Jasną Górę do stóp Matki Boskiej Częstochowskiej, naszej 

Czarnej Madonny, by podziękować. I ja też przybyłem tutaj, aby 

podziękować Matce Najświętszej za opiekę nad naszą Ojczyzną, za 

opiekę nad wami, za kolejne plony, które przynoszą naszemu państwu 

i naszemu społeczeństwu polscy rolnicy. Przybyłem modlić się o dobry 

następny rok, o rok dobrych plonów, o rok mądrych i roztropnych 

rządów” – powiedział Andrzej Duda – Prezydent RP. „Chciałem 

wam podziękować również za to, kim i jacy jesteście – mówił dalej 

prezydent RP – że jesteście tymi, którzy przechowują przez 

dziesięciolecia, przez stulecia w swoich rodzinach naszą polską 

tradycję, że wychowujecie dzieci w naszej wierze katolickiej, że 

wychowujecie je w naszej tradycji, w naszej kulturze, że to właśnie na 

polskiej wsi ta kultura jest przechowywana, pielęgnowana, ogromnie 

za to dziękuję (…)”. „My Polacy dobrze wiemy, czym jest wartość 

ziemi i rolnictwa. Nasi przodkowie z miłością i szacunkiem uprawiali 

i bronili każdego metra polskiej ziemi. Chcemy i my być wierni temu 

dziedzictwu. Prymas Polski, Prymas Tysiąclecia Kard. Stefan 

Wyszyński mówił jakże słusznie: siła Polski opiera się na rolnictwie 
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i dlatego ziemia ojczysta powinna być należycie doceniona 

i obsłużona” - przypomniał Krzysztof Jurgiel - Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. „Siostry i Bracia! Dziękując dziś Bogu za owoce 

ziemi i pracy ludzkich rąk, prosimy Go, aby umacniał nas 

w otrzymanym powołaniu, a dając nam wciąż doświadczać swego 

miłosiernego prowadzenia, czynił z nas ludzi wrażliwego serca 

i otwartych dłoni” – powiedział na zakończenie homilii abp 

Wojciech Polak. 

Wójt Gminy Szczytniki składa serdeczne podziękowanie dla gminnej 

delegacji za uczestnictwo i godne reprezentowanie naszej 

społeczności podczas ogólnopolskiej uroczystości na Jasnej Górze!  

(Aleksandra Laskowska) 

KULTURA 

BOHATEROWIE NASZYCH ZIEM - 
ALEKSANDER LOSSOW-NIEMOJOWSKI 
Gmina Szczytniki może pochwalić się wieloma bohaterami walk 

o niepodległość Polski, którzy przelewali swoją krew i oddawali 

życie za Ojczyznę. W tych dniach minęła 72. Rocznica wybuchu 

Powstania Warszawskiego, w którym zamordowany został przez 

niemieckiego okupanta Aleksander Lossow-Niemojowski. Warto 

bliżej przypomnieć jego osobę.   

Aleksander Lossow herbu Wierusz - urodził się 14 stycznia 1910 

w Boruszynie, w rodzinie Józefa Antoniego Lossow z Lossowa (1874-

1950) i Heleny hrabiny Szembek ze Słupowa (1880-1965). Jego ojciec 

w czasie powstania wielkopolskiego był organizatorem i pierwszym 

dowódcą 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Miał trzy siostry. Marię 

(1905-2004), Zofię (1907-2003) i Halinę (1908-2005). Aleksander 

Lossow został adoptowany przez swojego wuja Wacława 

Niemojowskiego (1865-1939), żonatego z Zofią hrabiną Szembek ze 

Słupowa, siostrą Heleny. W okresie od 25 lipca 1928 do 23 kwietnia 

1929 był słuchaczem Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii 

w Grudziądzu. Po ukończeniu szkoły odbył praktykę w 15. Pułku 

Ułanów Poznańskich. Służbę zakończył w stopniu plutonowego 

podchorążego. Na podporucznika awansował ze starszeństwem 

1 stycznia 1932 w korpusie oficerów rezerwy kawalerii. W 1934 r. 

pozostawał w ewidencji Powiatowej Komendy Uzupełnień 

w Kościanie. Posiadał przydział mobilizacyjny do 15. Pułku Ułanów 

Poznańskich. W czasie kampanii wrześniowej był dowódcą 

II plutonu w szwadronie ciężkich karabinów maszynowych 15. 

Pułku Ułanów Poznańskich. Walczył w bitwie nad Bzurą. 

10 września 1939, w czasie walk o Walewice został ciężko ranny. 

Długo leczony w szpitalu w Kutnie wyszedł z niego z 80% 

inwalidztwem. Od jesieni 1941 r. działał w konspiracyjnym 

Stronnictwie Narodowym, Narodowej Organizacji Wojskowej, 

a następnie w Armii Krajowej. Od sierpnia 1942 r. był 

kierownikiem Wydziału Wojskowego w Zarządzie Okręgu 

Stołecznego SN, aby wiosną 1943 r. objąć stanowisko szefa sztabu 

Okręgu Stołecznego NOW.  Wziął udział w Powstaniu 

Warszawskim. Od jego wybuchu zostaje  szefem sztabu 

Zgrupowania „Paweł”. 5 sierpnia 1944 r. w czasie obrony cmentarzy 

wolskich został ranny. Następnego dnia został zamordowany przez 

hitlerowców razem z innymi pacjentami i częścią personelu 

Szpitala Karola i Marii przy ulicy Leszno. Odznaczony 

dwukrotnie Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari (za udział 

w kampanii wrześniowej 1939 r. i pośmiertnie rozkazem Dowódcy 

AK z 9 września 1944 r.). 9 września 1944 dowódca Armii 

Krajowej rozkazem numer 412 odznaczył go pośmiertnie 

Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. W książce „Wolność 

krzyżami się znaczy” (Wydawnictwo Ośrodka Dokumentacji 

i Studiów Społecznych, 1989) jej autor Stanisław Podlewski 

przekazuje dokumentalną relację o tym, jak doszło do wybuchu 

powstania, o towarzyszących mu okolicznościach oraz o pierwszych 

dniach walk przede wszystkim na Woli. Pojawia się w niej wiele 

epizodów z udziałem Aleksandra Lossowa - Niemojowskiego. 

Przypatrzmy się bezpośrednim relacjom historycznym tych wydarzeń: 
31 lipca około godz. 10 łączniczka „41” przynosi meldunek od rtm. 

„Ludwika”, szefa sztabu Zgrupowania „Paweł” do „Pawła” (Tadeusza 

Macińskiego) wiceprezesa Stronnictwa Narodowego, w którym informuje 

o otrzymaniu zawiadomienia o wyznaczonej godzinie „W” i pomimo 

nienajlepszego uzbrojenia, które otrzymał od płk. „Montera”, oczekuje na 

dalsze rozkazy.  Czytamy dalej o ogromnym dylemacie, z jakim spotyka 

się rotmistrz „Ludwik”. Na kwaterę Zgrupowania „Paweł” dociera 

porucznik „Trzaska” z pismem od prezesa Stronnictwa Narodowego. 

Rotmistrz „Ludwik” jest zdumiony jego treścią. Władze Stronnictwa 

zakazują brania udziału w przygotowywanym powstaniu, kiedy 

dowództwo Armii Krajowej ogłosiło już pełną mobilizację. Rotmistrz 

dzieli się swoją konsternacją z porucznikiem „Trzaską”. Ten w krótkiej 

rozmowie rozwiązuje wszelkie wątpliwości: ”Czy Pan rotmistrz jest 

żołnierzem, czy politykiem?” Żołnierzem – odpowiedział rotmistrz. Więc 

„jako żołnierz armii podziemnej wykonałbym rozkaz dowódcy AK”. 

Pomimo zdecydowanej postawy łącznika wątpliwości nie opuszczają 

rotmistrza „Ludwika”. W kamieniczce na Świętojerskiej zbiera dowódców 

oddziałów Narodowej Organizacji Wojskowej. Przedstawia rozkaz 

generała „Bora”, wyznaczającego godzinę „W” rozpoczęcia powstania 

oraz pismo prezesa Stronnictwa Narodowego, zakazującego oddziałom 

brania udziału w powstaniu. Argumentów jest wiele za taką decyzją: 

Warszawa nie jest przygotowana do takiej akcji, powstania nie 

uzgodniono z planami wojennymi aliantów, obok Warszawy znajdują się 

elitarne oddziały niemieckie zaprawione w walce, armia podziemna nie 

ma broni, ani amunicji, a rozpoczęcie walki w tych warunkach wydaje się 

szaleństwem. „Ludwik” oczekuje głosów innych dowódców. Ostra 

dyskusja wydaje się przechylać w kierunku wycofania się z powstania. 

I wtedy za oknem padają salwy z karabinu i słychać jest melodię 

Warszawianki. To wystarczyło, aby wybuchł poryw serca. Dowódcy 

ruszają do swoich oddziałów i do boju, a pierwszy impuls daje 

podporucznik „Juliusz” (Zygfryd Urbanyi), dowódca plutonu osłonowego 

Komendanta Głównego NOW. W momencie wybuchu Powstania 

Warszawskiego Aleksander Lossow działa w odwodzie pułkownika 

„Montera”, dowódcy Okręgu Warszawskiego AK, który stanowią 

bataliony „Wigry” i „Antoni”, działające w rejonie ulic: Długiej, 

Mławskiej, Kościelnej, Hipotecznej. Tworzą one Zgrupowanie 

„Paweł” dowodzone przez podpułkownika „Pawła” (Franciszka 

Rataja), a szefem sztabu jest właśnie rotmistrz „Ludwik”. Zadaniem 

tego obwodu było zachowanie gotowości do wkroczenia do walk na 

styku Śródmieścia i Żoliborza, zarówno w kierunku zachodnim, jak 

i północnym oraz zachowanie gotowości do wsparcia oddziałów 

Śródmieścia w natarciu na punkty oporu niemieckiej policji 

z ul. Leszna róg Żelaznej, ewentualnie ulicy Stawki – Muranowska.  

Dowództwo Zgrupowania „Paweł” znajdowało się w kamieniczce na 

ul. Kościelnej, w mieszkaniu nauczycielek emerytek, gdzie przez cały 

okres konspiracji przechowywana była broń. W drugim dniu 

powstania dowódca Zgrupowania „Paweł” podejmuje dość 

kontrowersyjną decyzję o wyprowadzeniu oddziałów z Warszawy 

początkowo w kierunku miejscowości Babice, potem zmieniono ją na 

Laski. Wycofujące się oddziały koncentrują się w rejonie Cmentarza 

Ewangelickiego przy ul. Młynarskiej. Podpułkownik „Paweł” 

tłumaczy, że powodem takiej jego decyzji jest bardzo słabe uzbrojenie 

oddziałów. Przez jakiś czas odziały pozostają w rejonie cmentarza. 

Niespodziewanie w jego rejonie pojawiają się silne oddziały 

niemieckie. Rozpoczynają się krwawe walki. Niemcy wspierani są 

silnym ogniem artyleryjskim, m.in. z pociągu pancernego kursującego 

tam po linii obwodowej oraz atakami z powietrza. 5 sierpnia 

w godzinach rannych bomba silnego kalibru wybucha w pobliżu 

kwatery dowództwa. Rotmistrz „Ludwik” zostaje ciężko ranny 

w płuca odłamkiem bomby. Powstańcy odnoszą go do pobliskiego 

szpitala Karola i Marii. Informacje docierające do załogi szpitala 

i chorych są przerażające. W pobliskim szpitalu św. Łazarza 

hitlerowcy i kałmucy wymordowali rannych i lekarzy. Część lekarzy 

http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/28919.mp3
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opuszcza po kryjomu placówkę. W nocy z soboty na niedzielę 

w pobliżu szpitala toczą się ciężkie walki. Niemcy zajmują szpital, ale 

wieczorem powstańcy go odbijają. Wkrótce jednak muszą ustąpić. 

Wszyscy lżej ranni uciekają razem z oddziałami powstańczymi. 

W szpitalu pozostają tylko ciężko ranni i chore dzieci. 6 sierpnia 

około południa do szpitala wchodzi gestapo i żandarmeria. Poszukują 

głównie broni. Trzy godziny później do rannych przychodzą esesmani 

i własowcy. W tym czasie ma miejsce jeszcze próba odbicia szpitala 

przez powstańców. Niestety nieudana. W szpitalu strzela się do 

rannych nawet na stołach operacyjnych. Około 16 Niemcy nakazują 

opuszczenie szpitala przez wszystkich rannych i personel. Niemiecki 

oficer rozdziela ich na dwie grupy: lekarzy, pielęgniarki i część 

rannych, w drugiej są tylko ciężko ranni. Tych drugich Niemcy 

wyprowadzają na pobliską ulicę i wszystkich rozstrzeliwują. Pozostali 

prowadzeni są na róg ulicy Młynarskiej i Górczewskiej. Pielęgniarki 

podtrzymują słabszych rannych. Wśród nich jest rotmistrz „Ludwik”. 

Za autorem książki zacytujmy: ”…Idzie z wielkim trudem, jest jednak 

spokojny i uśmiechnięty. W rozmowach z rannymi podtrzymuje ich na 

duchu. Wobec śmierci tylu młodych, świetnie zapowiadających się 

ludzi, nie myśli o sobie”. Niemcy żądają wskazania dyrektora szpitala. 

Nie ma go w prowadzonej grupie, ale z grona lekarzy występuje 

dr Kmicikiewicz. Niemcy odprowadzają go kilka kroków na bok i na 

oczach wszystkich  strzałem w głowę zabijają. Następnie oddzielają 

pozostałych lekarzy, pielęgniarki i ranne kobiety i dzieci od 

pozostałych. Kolumna rusza w kierunku ul. Płockiej. To jest wyrok 

dla pozostałych. Kałmucy zaczynają do nich strzelać. Ginie wśród 

nich rotmistrz Aleksander Lossow-Niemojowski „Ludwik”, a także 

podporucznik „Pik” (Tarasiewicz), dowódca plutonu osłonowego 

Obwodu Wola. Zwłoki ich zostały przez Niemców spalone. 

„Ojczyzna jest to wielki - zbiorowy - Obowiązek" – wołał kiedyś 

Cyprian Kamil Norwid. Aleksander Lossow-Niemojowski usłyszał 

ten głos i gotowy był oddać za Polskę to, co najcenniejsze – swoje 

życie. Naszym obowiązkiem w wolnym kraju jest zachowanie 

pamięci o swoich bohaterach. (Robert Lis)  

 

 

OPOWIADANIE KANAŁ 
 

   Dwa światy. Ten przedwojenny i wojenny. Jakże różne oblicza 

miasta. Świat szczęśliwy i świat skrzywdzony. Świat radością płonący 

i świat płomieniem płonący. Bo w latach 30. nikt nie wiedział, że 

życie do kanału zejdzie. Tam się przemieści. 

   W popularnej kawiarni, przy wystawionym na świeżym powietrzu 

stoliku, siedzą Halinka z Jackiem. Oboje się śmieją i uśmiechają do 

siebie. Jacek powiedział do Halinki, że jest piękna jak róża, co 

onieśmieliło dziewczynę. Widać, że się miłują. Po serii zjedzonych 

ciastek i popitych kawą, czas było się zbierać. Ale wieczór był tak 

piękny. Nigdzie się iść nie chciało. Koło stolika, gdzie siedzieli 

młodzi, był właz w ulicy. Pod nim kryły się kanały. Jeszcze tam 

spokój był i pustka. Ale kanały już wiedziały, co za parę lat dziać się 

w ich wnętrzach będzie. Halina i Jacek nie zauważyli włazu. W ogóle 

mało kto zwracał na nie  uwagę. Zwykły przechodzień mijał je, 

traktując jak zwykły element w budowie miasta. W czasie wojny 

będzie życie się działo na dwóch kondygnacjach: na ulicach i pod 

ulicami. Ale teraz nikt o tym nie myśli i nikt tego nie wie. Ludzie na 

razie siedzą w kawiarniach, rozmawiają o różach i jedzą słodkie bezy. 

Zostawmy ich więc w swoim zaczarowanym świecie. Bo tak już 

nigdy nie będzie. Świat tamten przepadnie. Zaczarowane miejsca 

znikną, ludzie zgasną. 

   „Oto bohaterowie tragedii. Patrzcie na nich uważnie, to ostatnie 

godziny ich życia." /Cytat z filmu „Kanał" Andrzeja Wajdy/  

(Monika Borkowska) 

 

KĄCIK CZYTELNICZY 
W kolejnym odcinku kącika literackiego chcę przedstawić dwie 

pozycje książek, tym razem dla dzieci i młodzieży. Pierwsza pozycja 

dla młodszych czytelników „Bohaterowie Magicznego Drzewa 

Porwanie” Andrzeja Maleszki to nowa seria powieści.  
Powstaje równolegle z bestsellerowym cyklem 

„Magiczne Drzewo”. Każdy tom opowiada 

o nieznanych przygodach jednej z postaci 

Magicznego Drzewa: Kukiego, Gabi, Alika, 

Idalii i innych. Bohaterem pierwszego tomu jest 

mówiący pies Budyń. Powieści można czytać 

niezależnie, nie znając innych części. 

Dla nieco starszych pozycja z literatury 

młodzieżowej zagranicznej. Nowa, samodzielna 

powieść autorki bestsellerowej serii „Oddechy” 

Rebecci Donowan „Co, jeśli”. Równie pełna emocji i zapierającej 

dech akcji! Co, jeśli dostałbyś drugą szansę na 

to, by kogoś poznać po raz pierwszy? Cal Logan 

doznaje szoku, gdy widzi Nicole Bentley 

siedzącą naprzeciwko niego w kawiarni tysiące 

mil od ich rodzinnego miasta. Przecież od ponad 

roku – gdy oboje skończyli szkołę – nikt jej nie 

widział ani o niej nie słyszał. Tylko, że to nie 

jest Nicole. Wygląda dokładnie jak miłość Cala 

z dzieciństwa, ale nazywa się Nyelle 

Preston. Jest przeciwieństwem Nicole: 

impulsywna i odważna, zaraża wszystkich 

wokół pasją życia. Cal jest nią totalnie zafascynowany. Ale Nyelle 

kryje też wiele tajemnic, a im bardziej Cal zbliża się do rozwiązania 

jej zagadek, tym mniej chciałby wiedzieć. Gdy tajemnice z przeszłości 

i teraźniejszości zderzają się, jedno staje się jasne: nic nie jest takie, 

jakim się wydawało…  ZAPRASZAMY! (Małgorzata Majas) 

 

 

NOWI MALI CZYTELNICY 
 

W ubiegłym roku szkolnym starsza grupa przedszkolna z przedszkola 

„Tęcza” w Szczytnikach systematycznie odwiedzała Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Szczytnikach. Poprzez lekcje biblioteczne 

dzieci zapoznały się z zasadami zapisu do biblioteki i korzystania z jej 

zbiorów. Każde spotkanie zakończone było głośnym czytaniem 

wybranych pozycji literatury dla dzieci. Te całoroczne spotkania 

miały na celu rozbudzenie zamiłowania do czytania i książek.  

21 czerwca odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie 

na czytelnika. 25-osobowa grupa nowych, małych czytelników została 

przyjęta do braci czytelniczej. Dzieci otrzymały okolicznościowe 

dyplomy i drobne upominki. Opiekę nad przedszkolakami przez cały 

rok sprawowała Pani Paulina Błasiak. (Małgorzata Majas) 
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SZCZYTNICKIE LATO 
Pomimo niesprzyjającej, deszczowej pogody tegoroczne Szczytnickie 

Lato obfitowało w barwne, kolorowe i muzyczne wydarzenia. 26 

czerwca tradycyjnie w pierwszą niedzielę po zakończeniu roku 

szkolnego dzieci i młodzież z naszej gminy, często wraz ze swoimi 

rodzicami, spotkali się na podsumowaniu minionego roku szkolnego 

i rozpoczęciu wakacji.  

Pierwszym kolorowym elementem spotkania były występy grup 

wokalnych i tanecznych z Gminnego Ośrodka Kultury. Kilkunastu 

wokalistów wraz  z 8 grupami tanecznymi, które przygotowywały się 

do występów ćwicząc od jesieni we wszystkich Zespołach Szkół na 

terenie gminy w ramach podjętej współpracy pomiędzy Gminnym 

Ośrodkiem Kultury i  Zespołami Szkół. Pierwszy element kolorowego 

Szczytnickiego Lata, bowiem bardzo młode wokalistki w barwnych 

sukienkach wymieniały się na scenie z tancerzami, gdzie każda grupa 

tańczyła w specjalnych zespołowych koszulkach, każda w innych 

barwach: Czerwona Ekipa Ernesta z ZS w Radliczycach; Żółta 

Wesoła Paczka z ZS w Stawie; Niebieska Mała Akademia Tańca z ZS 

w Szczytnikach; Fioletowy Gang Ag-nieszki  z ZS w Marchwaczu; 

Seledynowe Roztańczone Skrzaty z ZS w Marchwaczu; Granatowe 

Kolorowe Wróżki z ZS w Iwanowicach;  Różowe Big Boom z ZS 

w Szczytnikach; Pomarańczowi Zorbianie  z ZS w Stawie.  Układy 

taneczne z grupami przygotowały Panie: Arleta Piotrowska, 

Agnieszka Śniegowska i Agnieszka Kubiak, wokalne Monika Kubera-

Janiak. Prawdziwe święto kolorów zaczęło się tuż po tych występach. 

Wtedy bowiem rozpoczął się po raz pierwszy w naszej gminie 

niezwykle modny obecnie  Color Fest, czyli zabawa taneczno-

muzyczna z kolorowymi farbkami, co pewien czas wyrzucanymi 

przez tańczących wysoko w powietrze. Dla chętnych uczestników 

kolorowej kąpieli Gminny Ośrodek Kultury oraz Studio Kreacji 

Ruchu Arlety Piotrowskiej, współorganizatora zabawy, przygotowali 

ponad 500 sztuk kolorowych, darmowych i co ważne, specjalnie 

atestowanych woreczków z farbami. Tradycyjnie już zakończenie 

roku szkolnego to także okazja do podsumowań i wręczenia Nagród 

Wójta Gminy Szczytniki dla młodzieży szkolnej odnoszącej znaczące 

sukcesy poza granicami naszej gminy, a więc także, jak podano 

w specjalnym wpisie na nagrodach, za promocję Gminy.  W tym roku 

wyróżniono  za sukcesy sportowe,  wokalne, plastyczne i naukowe 

prawie 140 uczniów, z czego największą grupę stanowiła młodzież 

z ZS w Iwanowicach. Nagrody osobiście wręczał Wójt Gminy Marek 

Albrecht życząc jednocześnie młodzieży udanych i bezpiecznych 

wakacji. Kulminacyjnym punktem spotkania był kolejny element 

programu. W 2016 roku Szczytnickie Lato to także obchody 30-lecia 

powstania Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach, które 

przypadają dokładnie 26 czerwca, bowiem jak pokazują zachowane 

dokumenty to właśnie 26 czerwca 1986 roku radni gminy 

uchwalili  powołanie Ośrodka Kultury w Szczytnikach. Z tej też 

okazji  na początku roku powstał pomysł zorganizowania specjalnego 

koncertu „30 przebojów na 30 lecie GOK-u”. Współpracy z Dyrekcją 

Ośrodka Kultury podjęli się nauczyciele specjaliści od muzyczno –

wokalnych zajęć: Agnieszka Pogorzelec, Monika Kubera-Janiak 

i Rafał Paczkowski. Zebrano kilkudziesięcioosobową grupę dzieci 

i młodzieży ze wszystkich szkół gminy, wybrano i przygotowano 30 

najbardziej znanych i znaczących polskich piosenek ostatnich 30 lat. 

GOK zaproponował także współpracę grupie wokalnej Kapeli Złote 

Kłosy oraz zawodowym znakomitym muzykom z Poznania, którzy 

przygotowali aranżację utworów i rozpoczęły się próby. O scenografię 

wraz z grupą plastyczną z GOK-u zadbał Jaromir Sowa. Efekt 

końcowy mogliśmy zobaczyć 26 czerwca na scenie w Szczytnikach. 

Koncert pełen wspomnień, emocji i ekspresji młodych wykonawców 

i doskonałego zespołu muzycznego. Pojawiło się więc  pierwsze 

nagranie z 1986 roku Natalii Kukulskiej –„ Co powie tata”, ale także 

„Zawsze tam gdzie Ty” Lady Pank, „Kocham Wolność” 

Chłopców  z Placu Broni, „Ewka” Perfectu, „Przeżyj to sam” 

Lombardu, „Pokolenie” Kombi,  a z tych ostatnich lat Kayah, Brodka, 

Iwan i Delfin, czy „Bo jak nie my to kto?” Mezo. 

Środek koncertu to także wspomnienia związanego z grupą 

najciekawszych wokalistów stawiających swoje pierwsze kroki 

właśnie w sali Gminnego Ośrodka Kultury przez te minione 30 lat. 

Zaśpiewali więc dla nas: Katarzyna Zduńska, Marta Nielaba, 

Agnieszka Cierniak, Natalia Laskowska, Karolina Mielcarek, Ania 

Czarnecka, Ewa Siewieja, Patrycja Łukacka, Michał Raczyk. Swój 

specjalny koncert przygotowała też już w pełnym składzie „Kapela 

Złote Kłosy”. A wieczorem jeszcze jedno wspomnienie z 30 lat GOK-

u , a jednocześnie osoba, która pochodzi  z naszej gminy, a obecnie 

doskonale sobie daje radę na estradach i  konkursach w kraju – 

Monika Szczot, dla której też był to niezwykle ważny i długo 

wyczekiwany koncert. Monika zaprezentowała nam między innymi 

swoje autorskie utwory przygotowywane na pierwszą płytę, 

a towarzyszyli jej  zdolni muzycznie młodzi muzycy.  Bardzo dobry, 

obdarzony niezwykłym klimatem koncert zwieńczony pokazem także 

kolorowych ogni sztucznych.  I tak rozpoczęło nam się kolorowe lato, 

z odrobiną deszczu i chłodu, ale także ze wszystkimi barwami tęczy, 

którym towarzyszyły niesamowite dźwięki  i talenty 

muzyczne naszej młodzieży i tej już dorosłej i tej dopiero dorastającej. 

Na koniec oczywiście ogromne podziękowania tradycyjnie należą się 

strażakom z OSP w Szczytnikach za pomoc w organizacji imprezy 

oraz wymienionym wcześniej instruktorom i nauczycielom oraz 

samej młodzieży grup tanecznych,  wokalnych, plastycznych za 

ogromny wkład pracy i poświęcony czas w przygotowanie występów 

i koncertu. Bo jak nie Wy to Kto?  - zaśpiewałby dla was MEZO. 
(Mariusz Janiak) 

 

KAPELA LUDOWA ZŁOTE KŁOSY 

Członkowie zespołu „Złote Kłosy” chcieliby podzielić się krótką 

informacją na temat swojej  pięcioletniej działalności na rzecz 

propagowania  i przedłużania kultury ludowej i biesiadnej na dalsze 

pokolenia. Jesteśmy amatorskim zespołem – kapelą ludową z Gminy 

Szczytniki. Miejscem naszych spotkań i prób jest salka parafialna tzw. 

„organistówka” w Iwanowicach. 

Już od pięciu lat uczestniczymy we wszystkich gminnych 

uroczystościach i wydarzeniach kulturalnych takich jak: Dożynki, 

Dzień kobiet, Szczytnickie Lato, Pyrczok, spotkania noworoczne. 

Starosta Kaliski odznaczył nas dyplomem i statuetką za szerzenie 

kultury wśród lokalnej społeczności. Ostatnim naszym osiągnięciem 
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był udział w konkursie Kapel Podwórkowych w Krzykosach 

w powiecie Środa Wielkopolska, który odbył się 10 lipca 2016 r. 

Zdobyliśmy tam czwarte miejsce, z czego jesteśmy bardzo 

zadowoleni. Dziękujemy naszemu Wójtowi – Markowi Albrechtowi, 

dyrektorowi GOK-u – Mariuszowi Janiakowi za zgłoszenie naszego 

zespołu do konkursu i za zaufanie nam. Dziękuję także koleżankom 

i kolegom z zespołu „Złote Kłosy” za determinację i pracę włożoną na 

próbach, abyśmy jak najlepiej reprezentowali naszą Szczytnicką 

Gminę. (Leokadia Sztrompf) 

 

 

MODA ŚLUBNA W FOTOGRAFII 
15 lipca w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku 

odbył się wernisaż „Moda ślubna 

w fotografii” pod patronatem starosty 

kaliskiego Krzysztofa Nosala. Akcja 

zbiórki zdjęć została ogłoszona w maju 

i miała zasięg powiatowy. Wspólnie 

zebranych zostało blisko 250 zdjęć, 

z których do ekspozycji wybranych 

zostało 211. Najstarsza fotografia 

pochodzi z roku 1907, datę końcową 

ustalono na rok 1989. Większość zdjęć 

wykonano w Kaliskiem, jednak pojawiły 

się także fotografie z innych regionów, 

a nawet z zagranicy. Do współtworzenia 

wystawy włączyła się także Gminna 

Biblioteka Publiczna w Szczytnikach.  

Zebranych zostało 41 zdjęć. Fotografie pochodzą z lat: 1933 – 1978.  

Fotografie na wystawę z terenu gminy Szczytniki udostępnili: 

Jadwiga Dybioch – Iwanowice, Małgorzata Górecka – Kalisz, 

Teresa Kmieć –Iwanowice, Aleksandra Kuczma – Iwanowice, 

Krystyna Leszka – Iwanowice, Janina Majas – Niemiecka Wieś, 

Alicja Skrzybalska – Staw, Maria Szmaj – Iwanowice, Anna 

Tułacz – Iwanowice, Bogumiła Wojtczak – Szczytniki, Grażyna 

Wróbel – Sobiesęki. Składam serdeczne podziękowania wszystkim, 

którzy zechcieli udostępnić zdjęcia ze swoich rodzinnych zbiorów. 

Wystawę można oglądać do końca września 2016 r. w bibliotece 

w Opatówku w godzinach pracy biblioteki od poniedziałku do piątku 

w godz. 7.30-19.00, w soboty w godz. 8.00 – 13.00.  

(Małgorzata Majas) 

 

 

PARADA TURKÓW 
W sobotę 6 sierpnia 2016 roku w parafii Św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej w Iwanowicach odbyła się pierwsza w Wielkopolsce 

Parada Straży Wielkanocnych 2016, organizowana przez Straż 

Grobu Pańskiego tzw. „Turki” z Iwanowic . Na to niecodzienne 

spotkanie zostały zaproszone oddziały Turków  z regionu południowej 

Wielkopolski tj. Oddziały Turków z Brzezin,  Dobrzeca, Kościelnej 

Wsi, Stawiszyna oraz Wielowsi. Swoją obecnością zaszczycili paradę 

między innymi Wójt Gminy Szczytniki   Pan Marek Albrecht wraz 

z małżonką, Zastępca Wójta Gminy Szczytniki Pan Dariusz 

Wawrzyniak, a także  Wójt gminy Brzeziny Pan Krzysztof 

Niedźwiecki wraz z małżonką oraz burmistrz Stawiszyna Pani Justyna 

Urbaniak. 

W tym dniu mogliśmy zapoznać się z kulturą i historią  Turków 

Wielkanocnych nie tylko z naszej parafii. Parada zbiegła się 

z uroczystością Odpustu Przemienienia Pańskiego obchodzonego 

w iwanowickiej parafii. Uroczysta Suma Odpustowa  oraz procesja 

eucharystyczna została wzbogacona uczestnictwem wszystkich 

zastępów  Turków przybyłych na paradę.  

Po zakończonych uroczystościach w Kościele w barwnym przemarszu 

Straże Grobowe wraz z druhami OSP, orkiestrą i pocztami 

sztandarowymi udały się na ul. Garbarską, gdzie złożono kwiaty pod 

obeliskiem upamiętniającym naszego najsławniejszego Rodaka - Ojca 

Augustyna Kordeckiego- przeora zakonu paulinów, obrońcy Jasnej 

Góry w 1655 r. Następnie zgromadzeni udali się do parku w centrum 

Iwanowic, gdzie każda  z grup zaprezentowała swoją niepowtarzalną 

musztrę, piękne stroje oraz krótką historię i charakterystykę oddziału. 

Pokazom z zainteresowaniem przyglądali się parafianie oraz przybyli 

na uroczystości odpustowe goście. Na zakończenie oddziały wraz 

z zaproszonymi gośćmi, prowadzeni przez orkiestrę OSP Iwanowice, 

udały się na skromny poczęstunek. Godnym podkreślenia jest fakt, iż 

Turki z Iwanowic są chyba najstarszą nieformalną organizacją  

działającą w regionie. 

 
Turki z Iwanowic dziękują wszystkim osobom i instytucjom 

zaangażowanym w organizację i przygotowanie Parady Turków 

Iwanowice 2016.  Organizatorzy Turki Iwanowice (przesłane przez 

Sylwestra Grabowskiego) 

 

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 
ZAMIEŃ KANAPĘ NA PARĘ BUTÓW 

Za nami czas wakacji. Za nami także kolejne Światowe Dni 

Młodzieży, dla nas w sposób szczególnie ważne, bo chociaż papież 

Franciszek mówił do młodych z całego świata, to jednak przemawiał 

u nas, na polskiej ziemi, z królewskiego Krakowa. Kronika tych dni 

jest przebogata. Spotkania, gesty, słowa, świadectwa ludzi. Zwłaszcza 

mieszkańców Krakowa, którzy ze strachu przed paraliżem jaki dotknie 

ich miasto po prostu opuścili Kraków. Kiedy jednak na ekranach 

telewizorów mogli śledzić to, co dzieje się na miejscu, niektórzy od 

razu wrócili. Chciałbym uwagę zwrócić na dwie istotne sprawy, które 

miały miejsce w Krakowie w minione wakacje, w czasie spotkania 

młodzieży całego świata. Działy się one podczas sobotniego, 
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wieczornego czuwania młodzieży z Ojcem Świętym na Campus 

Misericordiae. W czasie swojego przemówienia papież Franciszek 

powiedział, że jest coś, co możemy zrobić wszyscy, tutaj obecni, 

natychmiast. Mianowicie wziąć się za dłonie, by w ten sposób 

zbudować most. Niesamowicie ważna myśl papieża XXI wieku. 

Podczas gdy świat ogarnia prawie trzecia wojna światowa -  

w kawałkach, gdy wiele miast legło w gruzach, papież proponuje 

młodym, by wzięli się za ręce, bo tylko w ten sposób, razem możemy 

coś zdziałać. Możemy odbudować zburzone mosty. Nie na pokaz, 

nie w błysku aparatów fotograficznych, ale na poważnie. 

To budowanie mostów musi zacząć się wszędzie. W moim domu, 

w miejscu pracy, w szkole, w gminie,  nawet na wakacjach. Wszędzie 

tam, gdzie człowiek spotyka drugiego człowieka istnieje szansa na 

zbudowanie czegoś dobrego. Wszystko zależy od naszej woli. Druga 

rzecz o której chciałbym, wspomnieć to stwierdzenie, które papież 

wypowiedział także w języku polskim – młodzi kanapowi. Papież 

Franciszek zachęca nas, byśmy zostawili wygodną kanapę, która 

zatrzymuje nas w miejscu, i zamienili ją na parę butów. By 

budować mosty, by stworzyć coś na tym świecie i pozostawić po 

sobie pozytywny ślad nie można siedzieć w miejscu. Wylegiwać się 

na kanapie, która jest złudzeniem szczęścia. Trzeba założyć buty 

i ruszyć naprzód, w imię dobrych celów nawet zaryzykować, gdyż 

Jezus jest Panem ryzyka.  To zadanie papież Franciszek zostawił 

każdemu z nas, ludziom młodym i dorosłym, zamienić kanapę na 

parę butów, by zacząć budować lepszy świat. By zacząć budować 

cywilizację miłości. Nie odkładajmy na później tej misji. Bo nie 

wiemy czy jakieś później jeszcze będzie. (ks. Paweł Nasiadek)                                     

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

Godny podkreślenia jest fakt, iż wiele osób zaangażowało się 
w Światowe Dni Młodzieży w różny sposób;  poprzez swoje 
uczestnictwo, przyjmowanie pielgrzymów, i inną wszelką pomoc,  
przekazywanie darów, czego chlubnym przykładem są także  
Ogrodnicy z Gminy Szczytniki. Nawiązanie kontaktów z osobami 
z innych krajów, poznawanie ich kultury, wspólne rozmowy -sprawiły, 
iż można było poczuć się tak, jakbyśmy stanowili jedną wielką rodzinę 
ludzką, niezależnie od miejsca zamieszkania; a tę bliskość potęgowała 
możliwość komunikowania się z obcokrajowcami w ich rodzimym 
języku, lub w tak bardzo popularnym, i powszechnie znanym języku 
angielskim. Oprócz więc wielu wrażeń duchowych, wartości, 
z pewnością można nabrać przekonania, że warto uczyć się języków 
obcych, i to niezależnie od wieku. (Red.) 
 
 

ZAWODY SPORTOWE 
 I STRAŻACKIE 

 

HISTORYCZNY SEZON DLA KS SZCZYT 
O tym, że Szczytniki mają wieloletnie tradycje piłkarskie, nie trzeba 

nikomu przypominać. Klub istnieje od kilkudziesięciu lat. W ciągu 

tego okresu, zaliczał wiele wzlotów i upadków. Zawsze jednak upór, 

ambicja, zaangażowanie i poświęcenie wielu osób będących 

członkami tej wielkiej piłkarskiej rodziny powodowało, że liczył się 

w piłkarskim środowisku. Dzisiaj  działalność Klubu Sportowego 

„SZCZYT” Szczytniki przeżywa swoiste apogeum. Sezon piłkarski 

2015/2016 r. dobiegł końca, a jego wynik okazał się wielkim, 

historycznym sukcesem nie tylko poszczególnych drużyn, ale przede 

wszystkim całego klubu. Do rozgrywek w minionym już sezonie 

przystąpiły trzy drużyny KS „SZCZYT” SZCZYTNIKI. Najmłodszą 

grupą byli chłopcy w kategorii TRAMPKARZ MŁODSZY. 

Podopieczni Igora Sowińskiego rywalizowali z takimi przeciwnikami 

jak: KOŹMIN WIELKOPOLSKI, NOWE SKALMIERZYCE, 

CIELCZA czy też OSTRÓW WIELKOPOLSKI. Chłopcy 

wykazywali się ogromnym zaangażowaniem zarówno podczas 

treningów jak i spotkań ligowych, co zaowocowało bezdyskusyjnym 

zwycięstwem ligi. Bilans Naszych „diamentów” to: 12 zwycięstw, 

0 remisów, 0 porażek, bilans bramek 73-13. Nasza drużyna została 

bezapelacyjnym MISTRZEM SEZONU 2015/2016  w swojej 

kategorii. Praca wykonywana przez trenera i ich rozwój pozwala 

z nadzieją patrzeć w przyszłość. Może się okazać, że Szczytniki za 

kilka lat będą kolejna NIECIECZĄ. Należy również wspomnieć, iż 

KS „SZCZYT” swoją opieką obejmuje jeszcze młodszych adeptów 

piłki nożnej, organizując im treningi oraz udział w wielu piłkarskich 

turniejach. Wszystko to ma na celu stworzenie standardów 

stopniowego rozwoju młodych piłkarzy, a w rezultacie przygotowanie 

ich do realiów piłki seniorskiej. Kolejną drużyną, która występowała 

pod barwami „SZCZYTU” był zespół prowadzony przez trenera 

MARCINA RUBASA w kategorii JUNIOR STARSZY. Drużyna ta 

jest bezpośrednim zapleczem pierwszego zespołu, i tym samym kilku 

młodych piłkarzy miało możliwość zaprezentowania się 

w rozgrywkach seniorskiej klasy A, z bardzo pozytywnym skutkiem. 

Chłopcy z JUNIORA STARSZEGO pomimo licznych problemów 

kadrowych, zajęli bardzo dobre trzecie miejsce w lidze, wyprzedzając 

takie zespoły jak: CALISIA KALISZ, CKS ZBIERSK, LKS 

CZARNYLAS czy też ZEFKA KOBYLA GÓRA. Jak już wyżej 

zostało wspomniane, kilku z nich miało możliwość debiutu 

w seniorskiej piłce i wygląda na to, że zagoszczą oni tam na dłużej. Są 

to: WIKTOR LESZKA, KACPER WOJTASZEK, MARCIN 

LESICKI, JONATAN CELER, ŁUKASZ WOŹNIAK,EMIL 

BARTOSZEK. W najbliższym sezonie cała szóstka na pewno 

zostanie włączona do kadry pierwszego zespołu, w której będzie 

również miejsce dla innych wyróżniających się zawodników, 

chcących podjąć wyzwanie walki o miejsce w składzie seniorów, jak 

chociażby nasz utalentowany, 15-letni bramkarz PAWEŁ 

WOJTUŚCISZYN, który dzięki zmianom w przepisach, również 

rozpocznie nowy okres przygotowawczy ze SZCZYTNICKĄ 

„JEDYNKĄ”. Największym sukcesem minionego sezonu, a nawet 

całej dotychczasowej historii KS „SZCZYT” SZCZYTNIKI, jest 

właśnie wynik osiągnięty przez drużynę seniorów, która drugi rok 

z rzędu przystąpiła do zmagań w kaliskiej klasie A.  Po 26 kolejkach 

zmagań, wielu ciężkich i emocjonujących spotkaniach, drużyna 

„SZCZYTU” SZCZYTNIKI prowadzona przez trenera MARCINA 

RUBASA, osiągnęła wspaniały rezultat: 55 punktów, 17 zwycięstw, 

4 remisy, 5 porażek, bilans bramek 72-35. Wszystko to pozwoliło, po 

raz pierwszy w historii klubu awansować do klasy okręgowej i to po 

zaledwie po dwóch sezonach spędzonych w klasie A. W wyścigu tym 

nasz klub wyprzedził takie zespoły jak : ZIELONI KOŹMINEK, LZS 

CIELCZA, WKS WITASZYCE, PROSNA KALISZ czy też GROM 

GOLINA, CKS ZBIERSK i OKS OSTRÓW WIELKOPOLSKI. KS 

„SZCZYT” Szczytniki uznał tylko wyższość drużyny KORONY 

POGOŃ STAWISZYN, która zajęła pierwsze miejsce w grupie. 

Należy jednak wspomnieć, iż bilans meczy z liderem to dwa remisy, 

a nasza ekipa została MISTRZEM WIOSNY, wyprzedzając o jeden 

punkt drużynę ze STAWISZYNA. Moment ten jest wyprzedzeniem 

o kilka lat długofalowego planu rozwoju klubu. Niemniej jednak, jest 

to w pełni zasłużony sukces całego zespołu oraz efekt polityki klubu, 

polegającej na pracy u podstaw, którą jest praca z dziećmi 

i młodzieżą, a co za tym idzie opieraniem siły zespołu na 

wychowankach. Nasza konsekwencja w działaniu, znajduje słowa 

uznania w środowisku piłkarskim naszego okręgu, jak również staje 

się wzorem do naśladowania wśród innych klubów. Najbliższy sezon 

nie będzie łatwy dla naszej ekipy. Po reorganizacji rozgrywek klasa 

okręgowa będzie bardzo silna, a KS „SZCZYT” będzie w niej 

odgrywać rolę KOPCIUSZKA. Niemniej jednak na pewno nie braknie 

serca do walki i miejmy nadzieję, jak każda bajka także i nasza będzie 

miała szczęśliwe zakończenie. Nie jest to moment, żeby pisać 

o problemach, z którymi się borykamy, a te oczywiście są niezmienne 

od kilku dobrych lat. Mamy tylko nadzieję, iż efekty działalności 
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klubu będą impulsem dla osób decyzyjnych w celu zmiany rzeczywistości. 

 
MY SWOJE ZADANIE WYKONALIŚMY W 100%. Przed nami 

więc krótki okres świętowania, a przede wszystkim odpoczynku. 

Zaraz po nim, okres ciężkiej pracy organizacyjnej i sportowej, w celu 

jak najlepszego zaprezentowania się na boiskach okręgówki. Nasz 

zespół wróci do treningów 12 lipca. Podczas okresu 

przygotowawczego zaplanowane są następujące spotkania 

sparingowe: PIAST BŁASZKI, LKS KOBIERZYCKO, MKS 

ZDUŃSKA WOLA, PROSNA KALISZ. Dziękujemy wszystkim 

kibicom za wsparcie i wiarę w sukces tego zespołu jak i całego klubu. 

Jak widać ciężka praca przynosi efekty. 

Na koniec poznajmy drużynę KS „SZCZYT” SZCZYTNIKI, 

BENIAMINKA OKRĘGÓWKI SEZONU 2016/2017! 
Rząd górny od lewej: IGOR SOWIŃSKI, KAMIL ZIMNY, RAFAŁ 

OWCZAREK, DAWID PRZEPIÓRKA, PATRYK WOJTCZAK, 

MARCIN LESICKI, EMIL BARTOSZEK; 

Rząd środkowy: TOMASZ LESZKA (członek zarządu), KYSTIAN 

MARCINIAK, MARIUSZ ŁAJS, WIKTOR LESZKA, MARCIN 

GAWEŁ, PRZEMYSŁAW SAMULAK,  ARTUR ZIMNY; 

Rząd dolny: MATEUSZ LESZKA, BARTOSZ WOJTCZAK, 

PAWEŁ POLOWCZYK, MARCIN RUBAS (trener), JONATAN 

CELER, DOMINIK ŁODZIŃSKI, KACPER WOJTASZEK; 

Nieobecni: ŁUKASZ WOŻNIAK, ŁUKASZ SZCZOT, JAKUB 

SMOLAREK. (Mateusz Leszka) 

SUKCES MŁODYCH SPORTOWCÓW  
Z IWANOWIC 

Kaliski Ziemski Szkolny Związek Sportowy podsumował 

wyniki współzawodnictwa sportowego za rok szkolny 

2015/2016 prowadzonego w ramach Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej. Rywalizacja obejmowała wszystkie szkoły powiatu 

kaliskiego. 

Szkoły zbierały punkty rywalizując w różnorodnych 

dyscyplinach sportowych. Startowano w grach zespołowych, 

warcabach, szachach, tenisie stołowym, biegach przełajowych, 

konkurencjach lekkoatletycznych, unihokeju, siatkówce 

plażowej i wielu innych. W minionym roku szkolnym Kaliski 

Ziemski SZS zorganizował 37 imprez sportowych w randze 

finału powiatowego. Finały te poprzedzone były 

mistrzostwami gmin. W Igrzyskach wzięło udział 29 szkół 

podstawowych, 24 szkoły gimnazjalne oraz 2 szkoły 

ponadgimnazjalne. Szacuje się, że łącznie w całym cyklu 

rozgrywek wystartowało ponad 500 uczniów szkół wiejskich 

powiatu kaliskiego. Wyłonieni mistrzowie powiatu 

w poszczególnych dyscyplinach sportowych mieli możliwość 

reprezentowania kaliskiego powiatu ziemskiego w Finałach 

Rejonu i Województwa SZS „Wielkopolska”. Szkolny 

Związek Sportowy przez cały cykl rozgrywek prowadził 

generalną  klasyfikację na najbardziej usportowioną szkołę 

powiatu. Ranking ten prowadzony był oddzielnie dla szkół 

podstawowych i gimnazjalnych. Najbardziej  usportowioną 

Szkołą Podstawową Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w roku 

szkolnym 2015/2016 została Szkoła Podstawowa w Opatówku. 

Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Koźminku, a na 

III miejscu znalazła się Szkoła Podstawowa 

w Iwanowicach. W generalnej klasyfikacji szkół 

gimnazjalnych zwyciężyło Gimnazjum w Iwanowicach, na 

drugim stopniu podium stanęli gimnazjaliści z Koźminka, a na 

III miejscu uplasowali się uczniowie Gimnazjum w Zbiersku. 

Najlepsze szkoły zostały uhonorowane pamiątkowymi 

pucharami. Cykl imprez sportowych organizowanych przez 

Kaliski Ziemski Szkolny Związek Sportowy w ramach Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej odbywał się dzięki pasji nauczycieli 

wychowania fizycznego oraz wsparciu finansowemu Starostwa 

Powiatowego w Kaliszu. Młodzi sportowcy z Zespołu Szkół 

w Iwanowicach wielokrotnie stawali na podium w zawodach 

powiatowych oraz z powodzeniem rywalizowali w zawodach 

rejonowych oraz wojewódzkich. Informacje o sukcesach 

uczniów ZS w Iwanowicach można znaleźć na stronie szkoły – 

www.zsiwanowice.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=mg,

23,208. (Informacje o sukcesach sportowców z pozostałych 

szkół naszej gminy są dostępne na stronie 

www.kaliskiziemskiszs.net/?klasyfikacja,34)   (Stanisław Olender) 

TURNIEJ STRAŻACKI NA WESOŁO 

W dniu 26 maja odbył się kolejny turniej na wesoło drużyn 

OSP Iwanowice oraz Brzeziny. Tym razem zawody były 

rozgrywane  przy kąpielisku  w Brzezinach. Do 

współzawodnictwa stanęły dwie 10-osobowe drużyny (pięć 

kobiet i pięciu mężczyzn). Rozegrane zostały cztery 

konkurencje: bieg sztafetowy z przeszkodami, podczas którego 

należało podłączyć do rozdzielacza węże W-52, W-75 oraz 

http://www.kaliskiziemskiszs.net/?klasyfikacja,34
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prądownicę; przeciskanie piłeczki tenisowej przez wąż w-75; 

strzelanie do bramki po uprzednim wykonaniu pięciu okrążeń 

wokół pachołka; napełnianie kubka wodą za pomocą 

przymocowanej do hełmu butelki. W turnieju zwyciężyła  

drużyna z Iwanowic wygrywając trzy z czterech konkurencji,  

zdobywając puchar Prezesa OSP Brzeziny. Turniej odbył się po 

raz ósmy, a stan w rywalizacji po dotychczasowych turniejach 

to 4:4. Turnieje odbywają się przemiennie: raz w Iwanowicach, 

a następnie w Brzezinach.  (Jerzy Majas) 
 

GMINNE ZAWODY POŻARNICZE  
W SZCZYTNIKACH 

24 drużyny OSP, w tym 7 żeńskich wzięło udział w Gminnych 

Zawodach Sportowo- Pożarniczych jakie odbyły się 

w miejscowości Szczytniki w niedzielę 10 lipca 2016 r. 

Zawody  wg regulaminu CTIF wygrała drużyna OSP 

Szczytniki w kat. do lat 16 (żeńska) oraz  (męska). OSP 

Kuczewola była najlepsza wśród dorosłych drużyn zarówno 

kategorii męskiej jak i żeńskiej. OSP Szczytniki będzie 

reprezentowała gminę na zawodach powiatowych w systemie 

CTIF w niedzielę 7 sierpnia br. w miejscowości Skarszew, 

gmina Żelazków.  

Gminne zawody 

pożarnicze 

w Szczytnikach 

uroczyście otworzył 

Wójt Gminy 

Szczytniki Marek 

Albrecht - „Życzę 

sportowej atmosfery 

i bezpiecznych 

zawodów…”- mówił 

do kilkuset 

strażaków, którzy walczyli o miano najlepszych drużyn 

w czterech kategoriach wiekowych.  

W zawodach wzięły udział reprezentacje ochotników 

z Kuczewoli, Iwanowic, Szczytnik, Sobiesęk Drugich , Stawu, 

Mroczek Wielkich, Joanki, Marcjanowa, Radliczyc i Krowicy 

Zawodniej. Najbardziej reprezentowana jednostka to OSP 

Kuczewola, która wystawiła 5 drużyn i została wyróżniona 

pucharem Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki za 

najlepsze wyszkolenie bojowe. Wręczenia dokonał Bogdan 

Augustyniak - Przewodniczący Rady Gminy. 

W ceremonii wręczenia nagród brał również udział Prezes 

Oddziału Gminnego Związku OSP w Szczytnikach druh 

Zbigniew Banasiewicz, który wraz z Wójtem Gminy Markiem 

Albrechtem oraz  Komendantem Gminnym Straży Pożarnych 

druhem Jerzym Majasem  wręczyli  medale i puchary dla 

najlepszych drużyn oraz pamiątkowe dyplomy dla pozostałych 

drużyn. „Zawody zorganizowane były w prawidłowy sposób  

i odbyły  się w  miłej, a przede wszystkim sportowej 

atmosferze, dzięki sprawnie działającej  komisji sędziowskiej 

z sąsiedniej  gminy Opatówek na czele z Komendantem 

Gminnym druhem Stanisławem Baranem oraz prowadzącym 

druhem konferansjerem Jerzym Majasem”  – podsumował 

sędzia główny zawodów st. kap. Radosław Marek 

z Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. 

 
Pogoda sprzyjała rozgrywkom strażackim. Na koniec spotkania 

wykonano pokaz lania wody z działek wodnych, w którym 

brały udział samochody w KSRG. Symbolicznie dokonano 

chrztu nowego samochodu dla OSP Staw zakupionego 

z budżetu gminy. Impreza zorganizowana była przez 

Ochotniczą Straż Pożarną w Sobiesękach Drugich przy 

współudziale Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP 

w Szczytnikach na boisku przy strażnicy OSP Szczytniki 

i zgromadziła wielu mieszkańców oraz sympatyków 

pożarnictwa. Impreza zakończyła się tradycyjną zabawą 

taneczną. 

Oprawę muzyczną i nagłośnienie podczas zawodów 

zasponsorował pan Waldemar Zemfler,  za co serdecznie 

dziękują: Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht, Prezes 

Oddziału Gminnego Związku OSP w Szczytnikach Zbigniew 

Banasiewicz oraz  Komendant Gminny Straży Pożarnych 

Jerzy Majas.  

Zarząd oddziału gminnego Związku OSP RP w Szczytnikach  

składa serdeczne podziękowania za sprawne i bezpieczne 

przygotowanie zawodów.  (Anna Stasiak - sekretarz Oddziału 

Gminnego Związku OSP w Szczytnikach) 

 

ZAWODY SPORTOWO- POŻARNICZE 
JEDNOSTEK OSP POWIATU KALISKIEGO 

7 sierpnia 2016 r. na boisku sportowym w Skarszewie odbyły się 

XVIII zawody sportowo- pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych powiatu kaliskiego. Rozegrane zostały wg regulaminu 

młodzieżowych zawodów sportowo- pożarniczych w konkurencjach:  

rozwinięcie bojowe i bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami. 

W rywalizacji wzięło udział 10 drużyn męskich i 8 żeńskich. Były to 

zwycięskie ekipy eliminacji gminnych. Zawody przebiegały pod 

nadzorem komisji sędziowskiej z Komendy Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Kaliszu. Naszej żeńskiej drużynie przypadły 

zwycięskie trofea. Dzielne dziewczęta, przygotowane przez druha 

Piotra Przybyła, zajęły I miejsce z wynikiem łącznym 1036 punktów. 

Na sukces ciężkimi treningami zapracowały: Nikola Celer, Iwona 

Kuświk, Justyna Kuświk, Nadia Leszka, Natalia Marciniak, Martyna  

Martużalska, Jessika Mielcarek, Julia Pabiszczak i Paulina Wojtczak. 

Zawodniczką rezerwową była Klaudia Kubisiak. W kategorii męskiej 

nasza drużyna w składzie: Dominik Bartoszek, Bartosz Gryczyński, 

Norbert Kusz, Sebastian Kusz, Błażej Nowak, Arkadiusz Przybył, 

Filip Wietrzyk, Paweł Wojtuściszyn, Gabriel Urbaniak i Miłosz 

Leszka zajęła V miejsce z wynikiem łącznym 1024 punkty. 

Opiekunem młodych strażaków był druh Tomasz Celer. 
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Wójt gminy Pan Marek Albrecht podziękował uczestnikom zawodów 

za szczególną promocję gminy Szczytniki.Na zakończenie zarząd 

OSP w Szczytnikach przygotował grilla dla zawodniczek 

i zawodników oraz wszystkich zaangażowanych w organizację 

zawodów.  (Jolanta Leszka) 

OŚWIATA 
INNOWACJA PEDAGOGICZNA  
„Z POLA NA STÓŁ” W STAWIE 

W ostatnim roku szkolnym w Zespole Szkół w Stawie realizowana 

była innowacja pedagogiczna „Z pola na stół”, której głównym 

założeniem było poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia, 

kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania zdrowia oraz 

promocja wśród dzieci i młodzieży zasad zdrowego i świadomego 

komponowania posiłków. Od listopada 2015 roku wszyscy uczniowie 

SP i GIM zaangażowani zostali w wiele przedsięwzięć związanych 

z propagowaniem właściwych nawyków żywieniowych. 

Comiesięczne akcje przełożyły się na wykonanie plakatów o tematyce 

zdrowotnej, prezentację spiżarni pod hasłem „Z pola na stół”, 

przygotowanie i rozpowszechnienie przepisów, przedstawienie scenek 

teatralnych, napisanie listów i wierszy pt. „Wiem, co jem” oraz 

wykonanie zdrowych przekąsek, będących alternatywą dla słodyczy.  

Młodzież gimnazjalna  zorganizowała „zdrowe śniadanie”. Pokazano, 

jak smacznie i zdrowo można podać drugie śniadanie w szkole. 

Uczniowie przygotowali smaczne przekąski, podali koktajle 

owocowe, koreczki z owoców, suszone owoce, kanapki z warzywami. 

W miłej atmosferze odbyła się degustacja przygotowanych 

produktów, na którą gimnazjaliści zaprosili Panią Dyrektor, 

nauczycieli i pracowników szkoły oraz uczniów SP. Przy tej okazji 

można było pogłębić swoją wiedzę na temat reguł zdrowego 

odżywiania podejmując lekturę plakatów edukacyjnych 

wyeksponowanych na korytarzu szkolnym. Podjęte działania 

zachęcają uczniów do zachowań prozdrowotnych, szczególnie 

w zakresie żywienia, dają podstawę do rozbudzenia w nich głębszych 

zainteresowań problematyką prozdrowotną i wdrożenia zdrowych 

przyzwyczajeń. 

Dopełnieniem tych działań jest zaangażowanie rodziców dzieci w tej 

tematyce. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zaproszono do 

szkoły dietetyka, trenera personalnego, olimpijczyka i medalistę 

mistrzostw świata w kajakarstwie Roberta Chwiałkowskiego. 

Zaproszony na spotkanie z rodzicami gość nie podał cudownych 

recept,  zwrócił jednak uwagę na ważne aspekty tzw. zdrowego 

odżywiania i zdrowego życia. Podkreślił, np., jak ważny w życiu 

człowieka jest sen - jego dostateczna ilość, odpowiednie godziny. 

Liczenie kalorii czy wypijanie litrów wody nie są, wg. dietetyka, 

warunkami zdrowia i szczupłej sylwetki. Jest wiele czynników, które 

wpływają na ogólny stan zdrowia, dlatego powinniśmy dbać 

o zachowanie umiaru, odpowiedni wysiłek fizyczny i właściwie 

zbilansowane posiłki. Wyposażeni w taką wiedzę, zarówno rodzice, 

jak i dzieci będą mieli szansę jeszcze lepiej zadbać o swoje zdrowie. 

(Kinga Kurczyńska, Justyna Domagalska) 

 

III KONKURS PIOSENKI 
OBCOJĘZYCZNEJ W KALISZU 

Pod koniec ubiegłego roku szkolnego w Centrum Kultury i Sztuki 

odbył się finał III Konkursu Piosenki Obcojęzycznej. Organizatorem 

byli metodycy języka angielskiego przy współpracy szkoły MUSIC 

STORE. Po przesłuchaniach, do których zgłosiło się ponad 30 

uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich 

z powiatu kaliskiego,  jury zakwalifikowało do kolejnego 

etapu  15 finalistów z  trzech grup wiekowych. 

 

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników, uczennice naszej Gminy 

zdobyły następujące miejsca: w kat.7-10 lat  III miejsce - Anna 

Shkirman - Zimny z Zespołu Szkół 

w Szczytnikach,  w kat.15-18 lat 

I miejsce - Marcelina Olejnik 

z Zespołu Szkół w Marchwaczu,  

wyróżnienie- Anna Czarnecka 

z Zespołu Szkół w Szczytnikach 

i Natalia Lipińska z Zespołu Szkół 

w Stawie. 

Marcelina oraz obie Anny przygotowane 

zostały przez Panią Agnieszkę Pogorzelec, 

natomiast Natalia przez Pana Bartosza 

Olendra. Gratulujemy finalistkom 

i życzymy dalszych sukcesów. 

(Agnieszka Pogorzelec) 

 

GMINNY KONKURS 
MATEMATYCZNY W SZCZYTNIKACH 

Dnia 08.06.2016  r. w Zespole Szkół w Szczytnikach odbył się 

Gminny Konkurs Matematyczny „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ 

PITAGORASEM”. W konkursie uczestniczyło 29 uczniów z klas: 

IV, V, VI, I gim., II gim. i III gim. z Zespołów Szkół 

w Iwanowicach, Marchwaczu, Radliczycach, Stawie 

i Szczytnikach. Zwycięzcami konkursu w poszczególnych grupach 

wiekowych zostali: 

I miejsce: klasa IV - Krystian Kurczewski – ZS 

w Iwanowicach,    klasa V – Mateusz Nowak – ZS 

w Szczytnikach,   klasa VI – Filip Antoniak – ZS 

w Szczytnikach,    klasa I gim. – Nadia Leszka – ZS 

w Szczytnikach,     klasa II gim. – Kinga Drewniak – ZS 

w Szczytnikach,  klasa III gim. – Marcin Matysiak – ZS 

w Marchwaczu 

II miejsce: klasa IV – Igor Kaczmarek – ZS 

w Radliczycach,   klasa V – Lena Łukacka – ZS w Marchwaczu,  

klasa VI – Damian Militowski – ZS w Iwanowicach,     klasa I 

gim. – Dawid Przepiórka – ZS w Iwanowicach ,  klasa II gim.  – 

Wikoria Gaj – ZS w Stawie ,  klasa III gim. – Jakub Pospieszyński 

– ZS w Radliczycach 

III miejsce: klasa IV – Daria Niewiadomska – ZS 

w Szczytnikach,    klasa V – Michał Zimny – ZS 

w Radliczycach,   klasa VI – Wiktor Przybył – ZS 

w Radliczycach,  klasa I gim. Kacper Dyltfeld- ZS 

w Marchwaczu,   klasa II gim. – Marcelina Olejnik – ZS 

w Marchwaczu,     klasa III gim. – Nikola Celer – ZS 

w Szczytnikach    (Dorota Nijak) 
 

TROPICIELE PRZYRODY 
W dniu 10 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół w Radliczycach 

odbył się Gminny Konkurs Przyrodniczy „Tropiciele 

Przyrody”. Jest on organizowany od 13 lat. Tak samo długo 

trwa już nasza współpraca z Kołem Łowieckim „Słonka” oraz 

Nadleśnictwami w Kaliszu i Grodźcu. Myśliwi i leśnicy są 

w Radliczycach częstym  i miłym gościem. Pomimo licznych 

obowiązków zawodowych nie zawiedli także tym razem. Podczas 

spotkania z uczniami opowiedzieli im o swojej pracy, o lesie i jego 
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mieszkańcach.  Pytania zadawane przez dzieci Panom w zielonych 

mundurach były przeróżne i wcale nie najłatwiejsze. Najpierw 

najmłodsi pytali o rośliny i zwierzęta spotykane w naszej 

najbliższej okolicy. Okazało się, że wybierając się na spacer do 

pobliskiego lasu możemy spotkać nawet łosia! Później 

padały   pytania o to, czy praca leśnika jest trudna i co naprawdę 

w lesie robią myśliwi. Dzieci dowiedziały się więc, jak wiele jest 

„leśnych” zajęć i że są one ściśle związane ze zmieniającymi się 

porami roku. Myśliwi zaś wcale nie spędzają całego czasu na 

polowaniach, ale są najlepszymi pomocnikami leśniczych i na 

równi  z nimi troszczą się o nasze lasy. Szczególnie pomocni są 

zimą, ponieważ to właśnie oni w tym trudnym okresie dokarmiają 

zwierzęta na polach i w lesie. Wielu leśników jest również 

myśliwymi. To tylko niektóre ze spraw poruszanych podczas 

rozmowy Nasi goście  przypomnieli dzieciom, jak ważna jest dla 

człowieka przyroda i jak należy ją chronić. Obrazowym 

uzupełnieniem tej „leśnej gawędy” było przedstawienie pod 

tytułem „Wilk – ekolog” w wykonaniu uczniów z Radliczyc- 

gospodarzy spotkania. 

 

 

 
 

 

Następnie rozpoczęły się zmagania konkursowe. Wzięło w nich 

udział 5 trzyosobowych drużyn ze szkół w Iwanowicach, 

Marchwaczu, Stawie, Szczytnikach i Radliczycach. Konkurs ma 

formę biegu harcerskiego. Drużyny wyruszyły więc do parku i nad 

staw, gdzie na pięciu stacjach dzieci wykonywały różne  zadania 

praktyczne. Rozpoznawały na przykład drzewa leśne i ptaki, 

nazywały rośliny  łąkowe i polne. W tym roku uczniowie stali  się 

prawdziwymi tropicielami, ponieważ  musieli przez lornetki 

wypatrzeć ptasie gniazda oraz rośliny wodne. Wszystkie dzieci 

wspaniale poradziły sobie  z konkurencją polegającą na 

posadzeniu roślin w doniczki. Nad wykonaniem zadań na 

poszczególnych stacjach czuwali gimnazjaliści z klasy 

III.  W zmaganiach konkursowych najlepsza okazała się 

drużyna ze szkoły Podstawowej w Marchwaczu. Drugie 

miejsce zajęli   trzecioklasiści z Radliczyc, a na trzecim miejscu 

uplasowała się drużyna ze szkoły Podstawowej w Stawie.  

Głównym celem corocznego konkursu jest szerzenie edukacji 

przyrodniczej i ekologicznej wśród najmłodszego pokolenia. 

Ochrona środowiska jest dziś koniecznością i obowiązkiem 

każdego z nas. Dlatego też wiedza zdobyta przez dzieci teraz, 

będzie owocować w przyszłości  z pożytkiem dla całej naszej 

społeczności. Dzięki zaś spotkaniom z myśliwymi i leśnikami 

nauka o naszej rodzimej przyrodzie staje się ciekawsza 

i łatwiejsza! (Grażyna Olejnik) 

XI POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI 
DLA UCZNIÓW KLAS I-III 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

10 czerwca w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbył się XI 

Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III szkół 

podstawowych z terenu powiatu kalskiego. Łącznie uczestniczyło 35 

laureatów gminnych konkursów. Konkursowi patronował Starosta 

Kaliski pan Krzysztof Nosal oraz Wielkopolski Kurator Oświaty. 

Recytacje oceniało jury w składzie: kierownik Klubu „Blaszak” Pani 

Agnieszka Dobrzańska, znany aktor kalski Pan Piotr Bigora i doradca 

metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Małgorzata Kraszkiewicz. 

Uczennica  naszej gminy z klasy I – Katarzyna Łatkowska 

(nauczyciel Alicja Łukacka) z Zespołu Szkół w Marchwaczu zajęła            

I miejsce w kategorii klas pierwszych. Serdecznie gratulujemy 

i życzymy dalszych sukcesów! (Alicja Łukacka) 

 

LITERACKA GRA MIEJSKA  
 „KALISZANIE PISZĄCY – ŚLADAMI MARII 

KONOPNICKIEJ”  
Dnia 7 czerwca 2016 roku uczniowie naszego gimnazjum pod opieką 

pani Karoliny Kisiurskiej, p. Agnieszki Krajewskiej i p. Ilony Wosiek- 

Skoniecznej wzięli udział w Literackiej Grze Miejskiej "Kaliszanie 

Piszący- Śladami Marii Konopnickiej". 

Gra miejska była formą rozrywki połączonej z edukacją oraz 

wykorzystaniem przestrzeni miasta, a także powtórzeniem 

pierwszej gry tego cyklu zorganizowanej przez Stowarzyszenie 

im. Haliny Sutarzewicz w 2010 roku – w 100. rocznicę śmierci 

poetki oraz w 100. rocznicę prawykonania „Roty” jako pieśni. 

Tegoroczna gra rozpoczęła się o godz. 10:00 przed cmentarzem 

katolickim na Rogatce. Każdy z uczestników otrzymał od 

organizatorów kartę do gry, na której znajdowały się wskazówki 

dotyczące trasy oraz wykonania poszczególnych zadań. Po 

wypełnieniu wszystkich poleceń uczestnicy spotkali się na finale 

ok. godz. 12:30 przy Pomniku Książki na Plantach, gdzie odbyło 
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się losowanie nagród. Trasa tej gry biegła przez miejsca, z którymi 

związana była Maria Konopnicka. Uczestnicy musieli wykazać się 

sprytem i spostrzegawczością. Do zadań graczy należało m. in. 

odczytanie zaszyfrowanego napisu czy odnalezienie fragmentów 

hasła. Na trasie przygotowane były niespodzianki – będące także 

częścią gry – o których uczestnicy dowiedzieli się na starcie ze 

swoich kart. Jedną z nich było spotkanie z praprawnuczką 

poetki! Nasi gimnazjaliści z grą poradzili sobie doskonale, 

każdy z nich otrzymał nagrodę książkową. Ponadto uczniowie 

zdobyli autograf praprawnuczki Marii Konopnickiej- p. Elżbiety 

Twardowskiej. W grze miejskiej braliśmy udział po raz pierwszy, 

ale nie ostatni! (Karolina Kisiurska) 
 

OGÓLNOPOLSKA PREZENTACJA 
PROJEKTÓW MŁODZIEŻOWYCH 

14 czerwca 2016 roku po raz kolejny grupa uczniów z Gimnazjum 

w Radliczycach została zaproszona na Ogólnopolską Prezentację 

Projektów Młodzieżowych w Warszawie  na Zamku Królewskim. 

Nasi gimnazjaliści byli  jednym z 6 zespołów z całej Polski, które 

zostały wyróżnione za zaangażowanie w  realizację 

programu  w swoich szkołach.   OPPM to coroczne podsumowanie 

działań aktywnych szkół, które realizują z pasją i zaangażowaniem 

działania na rzecz swojego otoczenia i lokalnej społeczności. Podczas 

spotkania uczniowie przedstawili swoje pomysły i działania, 

wymienili się doświadczeniami i opiniami, a także skorzystali z rad 

zaproszonych ekspertów zaangażowanych w sprawy publiczne 

specjalistów z wielu dziedzin. Zespół uczniów podczas prezentacji 

posiadał własne stoisko, w którym prezentował swój projekt. 

(M. Smolarek) 

DZIEŃ RODZINY- KOPCIUSZEK  
W WYKONANIU NAUCZYCIELI Z RADLICZYC 

,,Rodzina to kolebka, to początek wszystkich cnót. W niej wyrasta 

człowiek.” Dnia 22 czerwca 2016 r. w sali OSP w Radliczycach 

odbyły się szkolne obchody „Dnia Rodziny”. Podczas uroczystości 

zostały powiązane ze sobą trzy ważne dla dzieci święta: Dzień 

Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca. Na tę wyjątkową akademię licznie 

przybyli najważniejsi goście – rodzice, rodzeństwo, babcie 

i dziadkowie. Święto Rodziny zainaugurowała Pani Dyrektor, która 

powitała zaproszonych gości i złożyła wszystkim najserdeczniejsze 

życzenia. Na zewnątrz świeciło słońce, zapewniając szkolnej imprezie 

przyjemną i godną oprawę. Uroczystość rozpoczęliśmy od 

przedstawienia teatralnego pt. „Kopciuszek” w wykonaniu 

nauczycieli naszej szkoły, prowadzonego pod kierunkiem pana 

Rafała Paczkowskiego. Niezwykłym przeżyciem dla dzieci było 

ujrzeć „swoją Panią” w roli Kopciuszka, Macochy czy Księcia. Dzięki 

przepięknej scenerii i zaangażowaniu występujących trudno było 

uwierzyć, że nie jest to występ profesjonalnego teatru. Gościom 

przedstawienie w wykonaniu nauczycieli bardzo się spodobało, czego 

dowodem były gromkie brawa. A zdziwione miny dzieci były 

bezcenne. 

Następnie część artystyczną zaprezentowali najmłodsi uczniowie 

szkoły – klasy „0”. Pod opieką swych nauczycieli dzieci przedstawiły 

muzyczny program, zyskując gromkie brawa publiczności. Montaż 

słowno–muzyczny przedstawili również uczniowie klas I-III 

recytując wiersze, śpiewając piosenki, prezentując zabawy ruchowe 

do muzyki, a także składając przybyłym gościom najserdeczniejsze 

życzenia. Oprócz gorących podziękowań i serdecznych życzeń 

na dzieci i rodziców czekała niespodzianka – planetarium, dzięki 

któremu mogli oni z bliska podziwiać kosmos i poznać prawa, 

którymi się on rządzi. Projekcja odbyła się w specjalnej kopule 

o kształcie kuli, która już na samym wstępie zrobiła na uczniach 

ogromne wrażenie. Taka uroczystość pozostawia po sobie nie tylko 

miłe wspomnienia, ale przede wszystkim cementuje więzy rodzinne, 

zachowując tym samym tradycje, jakie budowane są w społeczności 

lokalnej. (Karolina Kisiurska) 

 

SZKOŁA PRZYJAZNA RODZINIE 
Szkoła w Marchwaczu w ubiegłym roku szkolnym 2015/16 

przystąpiła do programu  „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. Celem 

programu jest współpraca szkół z rodzicami uczniów w zakresie 

wychowania i przekazywania młodemu pokoleniu spójnego 

systemu wartości. W ramach programu: poszukujemy nowych 

form spotkań z rodzicami, ułatwiamy rodzicom poczucie 

współodpowiedzialności za wychowanie i kształcenie własnych 

dzieci, wzmacniamy prawidłowe relacje dziecka z rodziną, 

wspomagamy rodziców w procesie wychowawczym dzieci, 

zwiększamy zaangażowanie rodziców w organizowanie imprez 

okolicznościowych, skutecznie wspieramy dzieci na drodze do 

osiągnięcia sukcesu, wzmacniamy autorytet rodzica i nauczyciela. 

Nasze działania: zapoznanie Rady Pedagogicznej z „ Kodeksem 

szkoły przyjaznej rodzicom”;  przygotowanie tematów 

i materiałów do przeprowadzenia pedagogizacji rodziców 

w zależności od potrzeb poszczególnych klas; aktualizacja gablot 

informacyjnych dla rodziców; konsultacje indywidualne dla 

rodziców; organizowanie wystaw prac dzieci, rodzice mogą 

podziwiać efekty twórczej aktywności dzieci; włączanie rodziców 

w organizowanie imprez, uroczystości szkolnych;  zastosowanie 

wobec rodziców różnych form zachęty do aktywnego działania 

poprzez: przekazywanie pisemnych podziękowań za pracę na 

rzecz szkoły, przekazywanie rodzicom informacji o życiu szkoły, 

sukcesach uczniów,   osiągnięciach  i imprezach w prasie lokalnej: 

„Wiadomości Szczytnickie”, rozpoznawanie oczekiwań, potrzeb 

rodziców poprzez ankiety, rozmowy podczas zebrań z rodzicami.  

W naszej szkole widzimy bardzo wiele miejsca dla współpracy 

z rodzicami i jesteśmy otwarci. Pragniemy,  aby rodzice dobrze się 

czuli w szkole, aby chętnie przychodzili przy różnych okazjach, 
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nie tylko na obowiązkowe wywiadówki. Szkoła wysokiej jakości 

to ta, w której rodzice wspomagają działania edukacyjne 

nauczycieli, a nauczyciele uzupełniają  wysiłki wychowawcze 

rodziców. Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel: tworzenie 

warunków do jak najlepszego rozwoju uczniów - w oparciu 

o  wartości, odpowiednie treści. Tylko taka współpraca jest 

warunkiem i drogą do sukcesu dzieci. (Katarzyna Pichiewicz) 

 

FESTYN RODZINNY  

W MARCHWACZU 
W piękną słoneczną czerwcową niedzielę, zgodnie z wieloletnią 

tradycją, odbył się w Zespole Szkół w Marchwaczu Festyn 

Rodzinny z udziałem samorządowców Gminy Szczytniki – 

Wójta Pana Marka Albrechta, który objął patronat nad 

uroczystością, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Bogdana 

Augustyniaka, Radnej Pani Danuty Świątek oraz Radnych: 

Pana Pawła Domagały i Pana Andrzeja Kupaja.  

12 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół w  Marchwaczu  po raz 

kolejny mieliśmy okazję spotkać się na Festynie Rodzinnym, 

w tym roku zorganizowanym  pod hasłem „Kultura chrześcijańska 

Słowian", w nawiązaniu do Jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski.  

Piękną oprawą festynu była wyjątkowa wystawa fotografii pod 

tytułem „Znaki wiary w przestrzeni publicznej"  przedstawiająca  

urokliwe przydrożne kapliczki i krzyże  z terenu Powiatu 

Kaliskiego, a szczególnie z terenu Gminy Szczytniki i Gminy 

Opatówek. Zdjęcia udostępnił Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Opatówku Pan Mateusz Przyjazny. Na wystawie zostały 

zaprezentowane także fotografie kapliczek z naszej gminy 

wykonane przez uczennice klasy V -  Lilianę Gajewską i Lenę 

Łukacką. Nad wykonaniem dekoracji czuwała Pani Agnieszka 

Szczęsna. Część  artystyczną przygotowała z uczniami Pani 

Agnieszka Pogorzelec. Występy uatrakcyjniła kapela Dysonans. 

Podczas festynu zostały wręczone dyplomy i nagrody  

z ogólnopolskiego konkursu plastycznego o tematyce 

przeciwpożarowej. Nagrody przekazał Prezes OSP w Krowicy 

Zawodniej Pan Arkadiusz Jakubek. Laureatami na szczeblu 

powiatowym w kategorii grup przedszkolnych zostali Filip 

Markowski i Bartosz Nieborak (III miejsce); Filip Markowski 

został także laureatem na szczeblu wojewódzkim w Poznaniu; 

w kategorii klas I-III  Maja Menderska, uczennica klasy II;  

a w kategorii klas IV-VI Liliana Gajewska uczennica klasy V. 

Gratulujemy! Dyrektor wraz ze społecznością szkolną  Zespołu 

Szkół w Marchwaczu przekazuje najserdeczniejsze 

podziękowania organizatorom – Radzie Rodziców na czele 

z Przewodniczącą  Panią Barbarą Nowak; Rodzicom, Uczniom 

i Absolwentom, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom 

i Emerytom, Sponsorom, a także Samorządowcom, 

Przedstawicielom OSP i KGW oraz wszystkim przemiłym 

Uczestnikom tej tradycyjnej uroczystości!  (Agnieszka Szczęsna) 
 

STUDENCI UAM W MARCHWACZU 
W minionym roku szkolnym w Zespole Szkół w Marchwaczu grupa 

studentów Instytutu Wschodniego UAM w Poznaniu przeprowadziła 

serię pogadanek na temat historii, kultury, geografii oraz roli państw 

Europy Wschodniej we współczesnym świecie. Każde zajęcia 

obudowane zostały ciekawą prezentacją multimedialną, nie brakowało 

dyskusji i wielu pytań, na które studenci rzeczowo i w interesujący 

sposób odpowiadali. Spotkania z pewnością wzbogaciły horyzonty 

uczniów w zakresie  ważnej wiedzy o wschodnich sąsiadach Polski. 

Spotkania, zgodnie z planem,  mają być kontynuowane w bieżącym 

roku szkolnym.  Bardzo dziękujemy Panu profesorowi 

Krzysztofowi Pietkiewiczowi, Pani dr Karolinie Polasik – 

Wrzosek, a także Pani Katarzynie Sucheckiej i całej wspaniałej 

grupie studentów wolontariuszy za realizację programu 

pilotażowego „Uniwersytet w podróży” w naszej szkole.  

(Krzysztof Pietrzykowski) 

 

OGŁOSZENIA 
 
USŁUGI ELEKTRYCZNE Przemysław Rodziak, Krowica Zawodnia 

35c, tel. 721 160 568 

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

42 - letnia doświadczona i odpowiedzialna mama dwójki nastoletnich 

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

Dowóz dziecka osobisty. Kontakt tel. 603 904 203 

------------------------------------------------------------------------------------- 
SPRZEDAM DOM W OPATÓWKU, cena 299000 zł, tel. 884817754 

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

Salon Kosmetyki Samochodowej - Pranie i czyszczenie tapicerki 

samochodowej, polerowanie, woskowanie, pranie dywanów, pranie 

mebli tapicerowanych. Kuczewola 59A, tel. 669 814 212 

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

DM-Car  - Kompleksowa naprawa samochodów powypadkowych, 

naprawy bieżące, spawanie tworzyw sztucznych, skup i sprzedaż aut. 

Damian Domagała, Krowica Pusta 21, tel. 785 967 699 

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

Biuro Rachunkowe Honorata i Piotr Waliś  - Doradztwo Gospodarcze, 

Consulting, Kredyty, Leasingi, Pośrednictwo Finansowe. 

Dojazd do klienta. Kompleksowa i profesjonalna obsługa podmiotów 

gospodarczych, rolników i osób fizycznych. Chełmce 43A, 62-860 

Opatówek, Tel.: 516174904, e-mail: biuro.walis@wp.pl 

Zadzwoń i umów się na spotkanie! 

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

Potrzebujesz strony internetowej?  Zadzwoń: 724 959 262. Wykonuję 

strony i sklepy internetowe (od 200 zł), strony na Facebooku (od50 

zł), bieżącą aktualizację stron. NET-PAT Patryk Wojtczak, Szczytniki 

10G, patryk@net-pat.pl 

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

Zapraszam do nowo otwartego Zakładu Mechaniki Pojazdowej 

i Serwisu Opon SPEED-MECH. Oferuję usługi w zakresie napraw 

głównych i bieżących, diagnostyki komputerowej, serwis opon, 

wymiany filtrów, oleju i płynów, napraw układu napędowego, 

hamulcowego, kierowniczego, wydechowego,  wymiana rozrządów, 

elektryka, rozruszniki, alternatory, przygotowanie pojazdów do 

przeglądów rejestracyjnych oraz sprzedaży, pranie tapicerek 

samochodowych. Cezary Krążyński, Główczyn 31, Tel. 723152206 

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

Nowy warsztat samochodowy. Naprawy bieżące, serwis klimatyzacji, 

serwis opon, wymiana oleju, filtrów i płynów, diagnostyka 

komputerowa, kosmetyka samochodowa, wynajem autolawety, 

lawety- transport. Ponadto: Limuzyna do ślubu: czarny PEUGEOT 

508–atrakcyjny wizualnie, komfortowy, bogato wyposażony, 

bezpośredni import i sprzedaż samochodów z Belgii, Holandii, 

Niemiec i Danii, przygotowanie aut do rejestracji, usługi 

transportowe, pomoc drogowa. Kontakt: Krzysztof Wietrzyk Pieńki 

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

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

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów „Bartex” zaprasza na przeglądy 

rejestracyjne pojazdy wszystkich rodzajów oraz do  myjni 

samochodowej. Czynne w godzinach: Pn-Pt 8.00-18.00, sobota 8.00-

14.00. Nowy diagnosta Roman Kubisiak!!! Do każdego przeglądu 

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

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

Centrum Ubezpieczeń Szczytniki 

Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, rolne, dla firm, 

turystyczne, wypadkowe. Kilkanaście największych towarzystw 

mailto:patryk@net-pat.pl
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ubezpieczeniowych w jednym miejscu! Załatwiamy za klienta 

wszelkie formalności związane ze zmianą towarzystwa 

ubezpieczeniowego! Szczytniki 140, tel. 885 775 665, 

ubezpieczeniaszczytniki@gmail.com  

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

Ośrodek Szkolenia Kierowców B&K Błaszczyk Krzysztof, 62-862 

Iwanowice  zaprasza na kurs prawa jazdy kat. B. Oferujemy: wysoką 

zdawalność, miłą i bezstresową atmosferę, komplet materiałów 

dydaktycznych -gratis! Promocyjne ceny. Szczegóły pod numerem 

tel. 509057378 lub 62/76 26 623 

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

Barmańska Obsługa Imprez Koszal-bary 

Zapewniamy cały niezbędny sprzęt barmański, mobilne bary, szkło, 

zamrażarki, lodówki itd. Przygotowanie i obsługa słodkich stołów, 

Obsługa Fontann Czekoladowych. Działamy w naszym regionie 

od 2012 r. Kontakt: Szymon Koszal, Facebook: Koszal-BARY, 

tel. 518768552 

________________________________________________________ 

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE W ZAKRESIE 

OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 

I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE 

GMINY SZCZYTNIKI 

1.Dec Mirosław Usługi Asenizacyjne, Tymianek 21, 62-840 

Koźminek, tel. kom. 501188 877, tel. (062) 763-78-78; 

2.Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna w Kaliszu,  

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

3.Firma Usługowo-Handlowa „JARTEX” Szczepan Jarantowski,  

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

602382338; 

4.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach, 

 Plac Niepodległości 13B,98-235 Błaszki, tel. (043)829-22-41. /UG/ 

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

 
W BIEŻĄCYM WYDANIU GAZETKI GMINNEJ MOŻNA PRZECZYTAĆ 

 O NASTĘPUJĄCYCH SPRAWACH I WYDARZENIACH: 
 

             SPRAWY GMINNE   str. 2 

 Wywiad z Wójtem – sprawy gospodarcze  

 Kalendarium Wójta 

 Absolutorium dla Wójta  

 Sesje Rady Gminy Szczytniki 

 Zebranie sołtysów   

 Podziękowanie od Pani Sołtys i Rady Sołeckiej 
Marchwacza 

 Duże zmiany w Marcjanowie 

 Remont strażnicy OSP w Szczytnikach  

 Informacja  o przyznanych stypendiach dla uczniów 
za II okres w roku szkolnym 2015/2016 

 Zbiórka pomidorów na Światowe Dni Młodzieży  

 Wakacje nad morzem  

 Spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii  

 Przebudowa kolejnych dróg gminnych 
 

WYDARZENIA    str. 10 
 Wizyta OSP w Sejmie  

 Jubileusz 50-lecia kapłaństwa Ks. Profesora Prałata 
Zdzisława Pawlaka  

 100. rocznica święceń kapłańskich Edmunda Paszkowskiego  

 Odznaczeni za długoletnie pożycie małżeńskie  

 Dożynki Gminno – Parafialne  

 Gminna delegacja na Dożynkach Jasnogórskich  
 

KULTURA   str. 17 
 Bohaterowie naszych ziem  Aleksander Lossow-

Niemojowski 

 Opowiadanie KANAŁ Moniki Borkowskiej 

 Kącik czytelniczy  

 Nowi mali czytelnicy  

 Szczytnickie Lato   

 Kapela ludowa Złote Kłosy  

 Moda ślubna w fotografii   

 Parada Turków w Iwanowicach 

 Światowe Dni Młodzieży. Zamień kanapę na parę butów 
 

ZAWODY SPORTOWE I STRAŻACKIE   str. 21 
 Historyczny sezon dla KS Szczyt  

 Sukces młodych sportowców z Iwanowic  

 Turniej OSP na wesoło    

 Gminne zawody pożarnicze   

 Zawody sportowo- pożarnicze jednostek OSP 
powiatu kaliskiego  

 
OŚWIATA   str. 24  

 Innowacja pedagogiczna Z pola na stół  w Stawie  

 III Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w Kaliszu  

 Gminny Konkurs Matematyczny w Szczytnikach  

 Gminny Konkurs Przyrodniczy Tropiciele przyrody   

 XI Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III 
szkół podstawowych 

 Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla szkół 
podstawowych 

 Literacka Gra Miejska  Kaliszanie piszący – śladami Marii 
Konopnickiej  

 Ogólnopolska prezentacja projektów młodzieżowych   

 Dzień Rodziny. Kopciuszek w wykonaniu nauczycieli 
z Radliczyc  

 Szkoła przyjazna rodzinie      

 Festyn Rodzinny w Marchwaczu  Kultura chrześcijańska 
Słowian  

 Studenci UAM w Marchwaczu   
 

OGŁOSZENIA   str. 27 

 

REDAKCJA 
Opracowanie i redagowanie „Wiadomości Szczytnickich”- Wioletta 

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

Informator ten powstaje dzięki dużemu zaangażowaniu Dyrektorów 

i Nauczycieli Zespołów Szkół oraz Pracowników Urzędu Gminy 
w Szczytnikach, za co serdecznie dziękujemy. Przekazujemy także 

wyrazy podziękowania dla Wszystkich, którzy nadesłali teksty do 

bieżącego wydania gazetki gminnej.  
Wszelkie uwagi do strony internetowej gminy oraz gminnego 

informatora przyjmujemy pod adresem gazetkagminna@gmail.com. 

Na tego maila można przesyłać również artykuły do gazetki - na 
zasadach określonych w Regulaminie gazetki gminnej. 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

mailto:ubezpieczeniaszczytniki@gmail.com
mailto:gminna@gmail.com
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