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WYWIADY 
MŁODA GWIAZDA 

RODEM ZE SZCZYTNIK 
 

 
 
O tym co zmieniło się po popularnym 
programie „The Voice of Poland” w życiu 
pochodzącej ze Szczytnik Moniki Szczot. 
Jak potoczy się jej kariera muzyczna? Jak 
wygląda jej współpraca z Justyną 
Steczkowską i co napisze dla niej Jacek 
Cygan?  

Czytaj  s. 20 
 

WYDARZENIA 
ROCZNICA ZBRODNI 

KATY ŃSKIEJ 
14 kwietnia w kościele parafialnym 
w Iwanowicach odbyły się 
uroczystości gminne związane z tą 
rocznicą. 
                                            Czytaj s. 5 

 

GMINNY DZIE Ń DZIECKA 
W RADLICZYCACH 

Piękna aura pozwoliła na zaprezentowanie 
na scenie podczas festynu ponad 150 
młodych wykonawców reprezentujących 
wszystkie Zespoły Szkół z Gminy 
Szczytniki. 

Czytaj s. 11 
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KONKURSY 
GMINNY KONKURS POEZJI 

BŁ. JANA PAWŁA II 
W MARCHWACZU 

„ Poezja to wielka pani, której trzeba 
się całkowicie poświęcić…”  
(Jan Paweł II) ) – pod takim hasłem 
dnia 22 maja 2013 r. w Zespole Szkół 
w Marchwaczu odbył się Konkurs 
Poezji .                             Czytaj  s. 18 

                       ZAPRASZAMY NA „SZCZYTNICKIE LATO” 
Już 30 czerwca wielkie muzyczne święto w Szczytnikach  –  rozpoczniemy tegoroczne  
Szczytnickie Lato na rockowo.                                                                                  Czytaj s. 11 

 
SPRAWY GMINNE -  KALENDARIUM WÓJTA  

Wszystko to co działo się w gminie Szczytniki w minionym kwartale. Inwestycje już 
realizowane i te planowane, przetargi i pozyskane środki na różnego rodzaju przedsięwzięcia. 

                      Czytaj s. 2 

USTAWA ŚMIECIOWA 
W celu przypomnienia bardzo istotnych informacji, umieszczonych na łamach naszej gazetki już 
wcześniej,  przytaczam ponownie najważniejsze zmiany, które obowiązują gminę w związku z faktem, 
iż w 2011 roku Sejm znowelizował ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na mocy tej 
ustawy z dniem 1 lipca 2013 r. wchodzi w życie nowy system odbierania odpadów komunalnych, 
którego organizatorem jest każda gmina w Polsce.                                                                    Czytaj s. 4 
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KALENDARIUM WÓJTA 
• Dnia 31.03.2013 r. zakończył się termin przyjmowania 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie gminy Szczytniki; na dzień dzisiejszy 
nie uzyskano deklaracji od ok. 60 gospodarstw.  

• Złożono wniosek o założenie Księgi Wieczystej dla działek nr 
171 i 202 stanowiących własność Gminy Szczytniki, 
a położonych w miejscowości Antonin.  

• Złożono wniosek do Wojewody o komunalizację działek 
stanowiących drogi gminne, a położonych w miejscowości 
Iwanowice; proces komunalizacji u Wojewody trwa około 
jednego roku. 

• Na stacji uzdatniania wody w Szczytnikach wystąpił problem 
polegający na pojawieniu się w wodzie dużej ilości piasku, 
zmusiło nas to do wyłączenia studni nr 1. Przy użyciu dźwigu 
zdemontowano pompę wraz z linią tłoczną i przystąpiono do 
pomiarów studni. Jednak po pomiarach okazało się, że filtr 
zasypany jest piaskiem na wysokość około 20 m, w tej 
sytuacji studnia nie nadawała się do eksploatacji.  W celu 
wyeliminowania problemu podpisałem umowę na remont 
studni; koszt remontu  to prawie 60 tys. zł. W ramach prac 
trzeba było wydobyć stary filtr, przewiercić zanieczyszczone 
podłoże, wymienić filtr na nowy z rur PCV i uzupełnić 
obsypkę w ilości ok. 12 ton. Prace zostały zakończone, 
dokonano próbnych pompowań, wyniki wydajności są 
zadowalające na poziomie sprzed awarii.  Obecnie trwają 
badania tzw. Sanepidu i po uzyskaniu pozytywnych wyników 
studnia zostanie włączona do eksploatacji. Bardzo dziękuj ę 
naszym konserwatorom za inwencję i ogromny wkład 
pracy w zapewnienie stałych dostaw wody dla 
mieszkańców w czasie awarii. Szczególne podziękowania 
należą się: Panu Adamowi Jeżewskiemu, Panu 
Jarosławowi Plucie i Panu Mirosławowi Dybiochowi oraz 
jednostce OSP Szczytniki,  a także oczywiście wszystkim 
mieszkańcom Szczytniki za wyrozumiałość w tej trudnej 
sytuacji.    

• Wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 
polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 
niskiego napięcia, budowie złącza wolnostojącego i budowie 
dwóch słupów energetycznych na terenie położonym 
w Szczytnikach. 

• Przygotowano Wieloletni Program Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szczytniki na lata 2013-
2017. Dokument określa cele i sposoby gospodarowania 
gminnym mieniem komunalnym; jednym z celów jest 
utrzymanie liczby mieszkań komunalnych w nie mniejszej 
liczbie i nie pogorszonym stanie.  

• Za porozumieniem stron lokatorka mieszkania znajdującego 
się w budynku przy pl. Ks. A. Kordeckiego (stary Ośrodek 
Zdrowia)  przeprowadziła się do lokalu mieszczącego się 
w Ośrodku Zdrowia przy ul. Ks. A. Kordeckiego 2 
w Iwanowicach. Natomiast przeznaczenie tzw. „starego 
ośrodka” uzależnione będzie od decyzji Nadzoru 
Budowlanego, który określi stan budynku.  

• W związku z przesłaniem materiałów dotyczących „szybkiej 
kolei” poinformowano mieszkańców w formie obwieszczenia 
i kurend o przygotowywaniu projektu „Studium wykonalności 
dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa – 
Łódź – Poznań /Wrocław”. 

• Rozpoczęto prace przy budowie boiska sportowego, 
wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego przy Zespole Szkół 

w Marchwaczu,  wartość robót wg umowy: 179.870,58 
zł., termin wykonania: 30.08.2013 r.    

• W najbliższym czasie mają rozpocząć się prace przy 
budowie boiska sportowego, wielofunkcyjnego ogólnie 
dostępnego przy Zespole Szkół w Iwanowicach, cena 
według najtańszej oferty 184.671,10 zł., termin 
wykonania do 30.08.2013 r.  

• Dnia 27.02.2013 r. podpisałem w Poznaniu Umowę 
o przyznanie pomocy w  wysokości  25.000,00 zł. 
uzyskanej poprzez LGD „Długosz Królewski” na 
realizację operacji pod nazwą „Remont pomnika wraz 
z jego otoczeniem w Stawie”. W ramach prac:  na dojściu 
i wokół pomnika położono kostkę granitową, schody 
i postument zostały wyłożone płytkami granitowymi, cały 
pomnik został odczyszczony, płot odmalowany, 
zasadzono nowe krzewy ozdobne. Prace zostały 
wykonane przez Zakład Budowlano - Murarski – Jolanta 
Filipiak ze Stawu. 

• Dnia 6.03.2013 r. otrzymaliśmy pozytywną decyzję 
dotyczącą płatności na realizację operacji pod nazwą 
„Budowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego ogólnie 
dostępnego przy Szkole Podstawowej w Stawie” – za 
zaangażowanie w tej sprawie i profesjonalizm dziękuję 
Pracownikom Referatów Finansów i Infrastruktury.   

• Dnia 19 lutego 2013 r. podpisałem Umowę  
o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych  
z  Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu.   Na okres 
czterech miesięcy zatrudniono dwie osoby na stanowisku 
robotnik gospodarczy w ZS w Iwanowicach i Urzędzie 
Gminy. 

• Dnia 19 lutego 2013 r. zawarłem także Porozumienie 
nr 9/13 w sprawie organizacji prac społecznie 
użytecznych z PUP w Kaliszu. W ramach tego 
porozumienia od 1.04.2013 r. do 30.11.2013 r. (9 m-cy) 
zatrudniono 2 osoby  - w Szkole Filialnej w Sobiesękach 
Drugich i w Urzędzie Gminy w parku; praca w wymiarze 
40 godzin w miesiącu tj. po 10 godzin w tygodniu wg 
stawki godzinowej 7,70/godz.;  całkowity koszt 
świadczeń dla dwóch osób za ten okres to kwota 5.544,00 
zł; refundacja z PUP w Kaliszu - to kwota 3.326,40;  
część pokrywana przez Gminę - 2.217,60 zł.    

• Dyrektorzy Zespołów Szkół zgłosili łącznie 31 uczniów 
na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za 
I okres roku szkolnego 2012/2013 (więcej w artykule).  

• Dnia 28 lutego 2013 r. podpisałem umowę 
o dofinansowanie realizacji zadania publicznego 
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury  
fizycznej i sportu  z  LZS "Szczyt" Szczytniki;  dotacja 
w wysokości 40.000,00 zł. zostanie przekazana w  dwóch 
ratach.   

• Dnia 05.04.2013 r. podpisałem umowy na 
termomodernizację budynków użyteczności publicznej na 
terenie naszej gminy: 

a) SP w Iwanowicach:        184.307,73 zł 
b) ZS w Szczytnikach:        218.940,00 zł 
c) ZS w Marchwaczu:         244.752,13 zł 
d) Ośrodek Zdrowia w Stawie: 217.920,95 zł 
– termin wykonania w/w termomodernizacji został ustalony 

na dzień: 10.09.2013 r.; prace już się rozpoczęły 
w Iwanowicach.   

• Podpisałem umowę na przebudowę nawierzchni dróg 
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gminnych w miejscowościach Tymieniec oraz Krowica 
Zawodnia -  z Firmą  ROLDRÓG,  kwota 410.854,75 zł;  
termin wykonania do 31.08.2013 r.;   na drogę  w Krowicy 
Zawodniej otrzymaliśmy dotację z FOGR-u  w kwocie 189 
tys. zł.      

• Dnia 07.05.2013 r., odbył się odbiór robót, polegających na 
przebudowie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości 
Radliczyce; wartość robót wg umowy 88.912,40 zł; mam 
nadzieję, że droga będzie długo i dobrze służyła 
mieszkańcom.  

• Trwają procedury związane z przejęciem lokali użytkowych 
Ośrodka Zdrowia w Stawie i Iwanowicach. Gmina przejęła już 
lokale mieszkalne w budynkach w Iwanowicach i Stawie.   

• Dokonano już otwarcia ofert przetargowych na wywóz 
i zagospodarowanie odpadów; wybór odbiorcy śmieci nastąpi 
do połowy czerwca;  oferty złożyły dwie firmy: PUK SA 
i EKO SA – obie firmy z Kalisza (więcej o śmieciach 
w artykule).   

• W kwietniu zakupiono ponad 200 sztuk sadzonek drzewek: 
sosna i dąb czerwony;  dokonano ich nasadzenia – na 
Składowisku Odpadów Komunalnych w miejscowości 
Pośrednik w ramach ostatnich działań rekultywacyjnych. 
W akcji sadzenia drzewek wzięli udział uczniowie 2 i 3 klasy 
Zespołu Szkół w Szczytnikach z filią w miejscowości 
Pośrednik pod opieką Pani Anny Dryki. Przy tej okazji 
chciałbym przekazać informację, iż prawie wszystkie 
pozwolenia na wycinkę drzew są obarczone klauzulą 
posadzenia nowych drzew. Dbajmy więc o środowisko dla 
potomnych. 

• W marcu Wojewoda Wielkopolski  wydał decyzję 
stwierdzającą nabycie przez Gminę Szczytniki na własność 
nieruchomości w miejscowości Krowica Pusta; obecnie 
czekamy na uprawomocnienie decyzji celem podjęcia 
dalszych działań związanych z założeniem Księgi Wieczystej. 

• Zgodnie z ustaleniami Rada Gminy wyraziła wolę dalszej 
kontynuacji wymiany oświetlenia w Gminie, w tym celu 
podpisana została umowa ze Spółką Oświetleniową na 
przekazanie 30 tys. zł. Modernizacja została już zakończona 
w miejscowościach: Iwanowice, Główczyn, Joanka, 
Szczytniki, Popów; obecnie będzie realizowana 
w miejscowościach Marchwacz, Krowica Pusta i Zawodnia, 

Radliczyce, Mroczki Wielkie, Lipka, Kościany i Staw - 
modernizacja polega na wymianie lamp rtęciowych na 
lampy sodowe, ujednoliceniu wysięgników do lamp 
i ujednoliceniu mocy.  

• W związku z faktem, iż liczba dzieci chętnych do 
przedszkola w Iwanowicach przekraczała liczbę miejsc, 
podjęto decyzję o utworzeniu w Szkole Podstawowej 
Oddziału Przedszkolnego; pozwoli to na przyjęcie 
wszystkich chętnych dzieci do przedszkola. 

• Zakończono II etap budowy drogi w Główczynie 
z kamienia – droga niestety przysporzyła dodatkowych 
kosztów, ponieważ po jej geodezyjnym wytyczeniu 
okazało się, iż w pasie drogi znajdują się stare dawno 
temu ścięte pnie drzew, które trzeba było usunąć. Droga 
jest więc miejscami w nowym, ale prawidłowym miejscu 
i co najważniejsze jest przejezdna.  

• Przygotowane zostały dwa plany Odnowy Miejscowości 
dla 1) Krowicy Pustej przez mieszkańców z udziałem 
Radnego – pana Pawła Domagały  oraz  2) Radliczyc 
przez panią dyrektor Zespołu Szkół - Bogusławę 
Domagałę z pomocą mieszkańców. Celem jest ubieganie 
się o środki w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska 
Wieś”; uchwały w tej sprawie zostały podjęte na sesji 
Rady Gminy w dniu 10 maja 2013 r.  

• Rozstrzygnięto przetarg na pomoce dydaktyczne i laptopy 
dla szkół w ramach realizowanego projektu POKL 
„Indywidualizacja nauczania wyznacznikiem sukcesu 
dzieci”; łączna wartość projektu wynosi 123.080,00 zł. 

• Dnia 7 maja 2013 r. podpisałem Umowę 
Nr UMST/8M/2013 na zorganizowanie stażu w ramach 
programu „Młodzi-30"; otrzymaliśmy skierowanie dla 
jednego stażysty, okres trwania stażu  6 m-cy 
finansowany ze środków PUP w Kaliszu, kolejne 3 m-ce 
ze środków gminnych.  

• Park w Iwanowicach doczekał się uruchomienia 
oświetlenia - można stwierdzić, iż nareszcie. Po renowacji 
brakowało tego elementu, niestety długotrwałe procedury 
uzgodnień uniemożliwiały wł ączenie oświetlenia, 
ławeczki także niedługo będą. 

- Nowe ławeczki wkrótce pojawią się także w parku 
w Szczytnikach. 

 

SESJE RADY GMINY SZCZYTNIKI
Sesja w dniu 22 marca  2013 r. 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
1)Ustalenie porządku obrad. 
2)Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji. 
3)Informacja o pracy Wójta w okresie 
międzysesyjnym. 
4)Informacja przewodniczących Komisji 
Rady o pracach komisji w okresie 
międzysesyjnym. 
5)Zapoznanie z korespondencją do Rady 
Gminy. 
6)Interpelacje. 
7)Rozdanie radnym druków oświadczeń 
majątkowych. 
8)Podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady 
Gminy na 2013 r.  

9)Podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2013 r.  
10) Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
11) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego 
na realizację operacji „Budowa boiska 
sportowego wielofunkcyjnego ogólnie 
dostępnego przy Szkole Podstawowej  
w Iwanowicach”. 
12) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego 
na realizację operacji „Budowa boiska 
sportowego wielofunkcyjnego ogólnie 
dostępnego przy Zespole Szkół 
w Marchwaczu”,  
13) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Zasobami Mieszkaniowymi Gminy. 
14) Podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Borku. 
15) Podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Lipce (obręb 
geod. Kościany). 
16) Podjęcie uchwały w sprawie 
powierzenia reprezentowania Gminy 
Szczytniki w Zgromadzeniu Związku 
Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, 
Czysta Gmina”. 
17) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Szczytniki w 2013 roku. 



„WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE”- BEZPŁATNY INFORMATOR GMINY SZCZYTNIKI                                    SPRAWY GMINNE      

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

18) Podjęcie uchwały w sprawie 
Regulaminu utrzymania porządku  
i czystości na terenie Gminny Szczytniki. 
19) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny  
w Gminie Szczytniki na lata 2013-2015. 
20) Zapoznanie się ze sprawozdaniem  
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej  w Szczytnikach za 2012 r. 
21) Odpowiedzi na interpelacje. 
22) Zapytania, wolne wnioski. 
23) Zakończenie sesji. 
 
Sesja   w dniu 10 maja  2013 r. 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
4. Informacja o pracy Wójta w okresie 
międzysesyjnym. 
5. Informacja przewodniczących Komisji 
Rady o pracach komisji w okresie 
międzysesyjnym. 
6. Zapoznanie z korespondencją do Rady 
Gminy. 
7. Interpelacje. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi Prokuratora Rejonowego w Kaliszu 
na uchwałę Rady Gminy Szczytniki  - Pismo 
Nr Pa 87/12 z dn. 15 kwietnia 2013 r. - 

Skarga Prokuratora Rejonowego w Kaliszu na 
Uchwałę Nr XVIII/96/96 /153/05 Rady Gminy 
Szczytniki z dnia 18 czerwca  1996 r.  
w sprawie zasad podłączenia nieruchomości do 
urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę 
oraz na Uchwałę Nr XV/90/2000 z dnia 17 
marca 2000 r. w sprawie zmiany uchwały 
nr XVIII/96/96.               
9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od 
Powiatu Kaliskiego zadania publicznego pod 
nazwą „Przebudowa drogi powiatowej  
nr 4621P w miejscowości Krowica Zawodnia 
w zakresie chodnika”. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia 
sołectwa Marchwacz do Programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi”. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 
„Planu Odnowy Miejscowości Krowica 
Pusta”. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 
„Planu Odnowy Miejscowości Radliczyce”. 
13. Zapoznanie się z „Oceną zasobów pomocy 
społecznej za rok 2012”. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian 
budżetowych. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego w 2013 r. 
na przebudowę dróg gminnych. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie 
zaciągnięcia kredytu  długoterminowego 
w 2013 r. na budowę sali gimnastycznej 
wraz z zapleczem w ramach rozbudowy 
Zespołu Szkół w Szczytnikach. 
18. Podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia sieci 
publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Szczytniki 
oraz określenia granic ich obwodów. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie 
określenia wymagań, jakie powinni 
spełniać przedsiębiorcy ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt, 
grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich 
części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części. 
20. Rozpatrzenie skargi mieszkańców 
Mroczek Wielkich dotyczącej dowozu 
uczniów z miejscowości Mroczki Wielkie 
do  Zespołu Szkół w Stawie. 
21. Odpowiedzi na interpelacje. 
22. Zapytania, wolne wnioski. 
23. Zakończenie sesji. 

 

USTAWA ŚMIECIOWA 
Szanowni Mieszkańcy! 

W celu przypomnienia bardzo istotnych informacji, umieszczonych na łamach naszej gazetki już wcześniej,  przytaczam ponownie 
najważniejsze zmiany, które obowiązują gminę w związku z faktem, iż w 2011 roku Sejm znowelizował ustawę o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Na mocy tej ustawy z dniem 1 lipca 2013 r. wchodzi w życie nowy system odbierania odpadów komunalnych, którego 
organizatorem jest każda gmina w Polsce. Zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na sesji w dniu 21 
grudnia 2012 r. Rada Gminy Szczytniki podjęła uchwały: 
• w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Szczytniki; 
• w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz terminu i miejsca składania deklaracji 
przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Szczytniki; 
• w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, 
w tym niższych stawek za odpady zbierane selektywnie; 
• w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

• 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. 
 Powyższe uchwały określiły : 
• regulamin  utrzymania porządku i czystości  na terenie Gminy Szczytniki zgodnie z wymogami obowiązującej ustawy; 
• wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej był 
zobowiązany wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy najpóźniej do dnia  31.03.2013 r.; 
• stawki opłaty od mieszkańca w następujących wysokościach: 
• 10,00 zł  od mieszkańca, gdy odpady nie są zbierana w sposób selektywny; 
•   6,00 zł  od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny; 
•   5,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane selektywnie oraz dodatkowo właściciel nieruchomości złoży deklarację 
o kompostowaniu odpadów zielonych i odpadów ulegających  biodegradacji. 
• uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi co kwartał, w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca bieżącego kwartału,  
począwszy od lipca 2013 roku; 
• częstotliwość odbioru odpadów komunalnych na raz w miesiącu; 
• zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów za uiszczaną przez mieszkańców opłatę. 
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Urzędem Gminy, w którym wyjaśnień na ten temat udzielają pani Nowak lub pani Śniegula 
(parter, pokój nr 2) – nr  tel. 627625001, wew. 37. 

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht 
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ZMIANY W OBOWI ĄZKU 

MELDUNKOWYM 
Z dniem 01.01.2013 roku zniesiono niektóre zapisy dotyczące 
obowiązku meldunkowego, co powoduje szereg ułatwień dla 
obywateli. Wśród wprowadzonych zmian są m.in. 
- wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy 
zameldowaniu w nowym miejscu pobytu, 
- wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego 
przez pełnomocnika, 
- odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu 
obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku 
wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej, 
- zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz 
obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli 
Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy - nie przekraczający 
trzech miesięcy, 
- zniesienie obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów, 
- likwidacja obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów 

nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania 
obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników, 
- wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego 
z 4 do 30 dni,  
- wydłużenie okresu wyjazdów zagranicznych podlegających 
zgłoszeniu w ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy. 
Zmiany przepisów przeprowadzone zostały na podstawie ustawy 
z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności 
i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. 
(Anna Stasiak) 

STYPENDIA DLA UCZNIÓW 
 Realizując postanowienia art. 90g ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w oparciu o decyzje 
dyrektorów zespołów szkół prowadzonych przez Gminę 
Szczytniki, za I okres w roku szkolnym 2012/2013 zostało 
przyznane ogółem 31 stypendiów dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów realizujących obowiązek szkolny 
w tych zespołach. 11 uczniów otrzymało stypendia 
motywacyjne ze średnią ocen nie niższą niż 5,25 oraz 20 
uczniów otrzymało stypendia za wyniki i osiągnięcia 
w sporcie co najmniej na szczeblu gminnym. Wśród 
wyróżnionych znalazł się jeden uczeń o podwójnych 
osiągnięciach.  Okazał się  nim Filip Ludwiczak – uczeń IV 
klasy Szkoły Podstawowej w Stawie. Wysokość stypendium 
kształtowała się w kwocie – 150 zł, natomiast w przypadku 
podwójnych osiągnięć – 200 zł.   (Grażyna Kuchnicka) 

WYDARZENIA 
 

AKCJA HUMANITARNA „WIELKOPOLSKA – DZIECIOM AFGA ŃSKIM” 
W miesiącach od lutego do kwietnia 2013 roku Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Kombatantów 
Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych przeprowadziły akcję humanitarną organizowaną pod hasłem: 
„Wielkopolska  – dzieciom afgańskim”.    
Jej celem było niesienie pomocy i radości dzieciom w Afganistanie, poszkodowanym podczas prowadzonych działań wojennych. Dary 
zostaną przekazane przez polskich żołnierzy podopiecznym w sierocińcach i najbiedniejszych szkołach Prowincji Ghazni, w rejonie 
działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Akcję rozpropagowano w wielkopolskich szkołach, których uczniowie przekazali swoim 
rówieśnikom zabawki z załączonymi pozdrowieniami. Oprócz szkół,  uczestnikami akcji były zaproszone firmy i instytucje 
z Wielkopolski. W okolicznościach ogromnego zapotrzebowania na wszelką pomoc, w tym na artykuły szkolne dla dzieci, sprzęt 
sportowy, środki higieniczne, słodycze itp., każdy dar się liczył. Również Gmina Szczytniki popierając akcję zaapelowała do lokalnych 
firm i instytucji o wsparcie. Serdecznie dziękujemy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, która na apel odpowiedziała i wsparła 
finansowo ten jakże szczytny cel. W uznaniu za udział w akcji na ręce Wójta Gminy – Pana Marka Albrechta oraz dla Gminnej 
Spółdzielni  „Samopomoc Chłopska” w Szczytnikach, którą kieruje Prezes – Pan Jan Wawrzyniak,  zostały przekazane specjalne 
dyplomy z podziękowaniami od organizatorów przedsięwzięcia, tj. Wojewody Wielkopolskiego Pana Piotra Florka oraz Prezesa 
Zarządu Koła Nr 20 SKMP ONZ ppłk rez. Krzysztofa Kołcza.   (Aleksandra Laskowska) 
 

(Miło jest nam poinformować , że  w akcji wzięły udział także szkoły z terenu Gminy Szczytniki.  
Wszystkim ofiarodawcom z serca dziękujemy za wrażliwość na los drugiego człowieka. Redakcja)

  

UCZCZENIE OFIAR ZBRODNI KATY ŃSKIEJ 
14 kwietnia w kościele parafialnym w Iwanowicach odbyły się uroczystości 
gminne. Modliliśmy się za ofiary zbrodni katyńskiej oraz wszystkich, którzy 
zginęli w katastrofie samolotu prezydenckiego w Smoleńsku dnia 10 kwietnia 
2010 r. 
 We mszy św. licznie uczestniczyli parafianie oraz przedstawiciele władz 
gminnych i powiatowych. Po mszy św. złożono kwiaty pod tablicą (w kruchcie 
kościoła) upamiętniającą wszystkich pomordowanych  i tych co zginęli, będąc w 
drodze na obchody rocznicy Katynia w 2010 roku.   (Justyna Kmieć)

INFORMACJA O AWARII WODOCI ĄGU 
Szanowni Mieszkańcy! 

W ostatnim czasie z powodu awarii wodociągu na terenie 
gminy wystąpiły braki w systematycznym dostarczaniu wody 
do mieszkań. Awaria miała miejsce  z przyczyn od nas 
niezależnych, a naprawa niestety  wymagała dłuższego czasu. 

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy!                                                                                                      
Urząd Gminy 
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50 - LECIE OCHOTNICZEJ STRA ŻY 
POŻARNEJ W MARCJANOWIE 
I GMINNY DZIE Ń STRAŻAKA 

Jubileusz 50 - lecia istnienia obchodziła 3 maja 2013 roku 
Ochotnicza Straż Pożarna w Marcjanowie w gminie 
Szczytniki. Uroczystości połączone z Gminnym Dniem 
Strażaka rozpoczęły się wprowadzeniem sztandarów 
i kompanii strażackiej na plac przed remizą OSP Marcjanów. 
Po złożeniu raportu i odegraniu hymnu państwowego, 
przedstawiciel gospodarzy powitał zaproszonych gości 
i wszystkich uczestników jubileuszu.  

 
Następnie rozpoczęto wręczanie medali i odznaczeń. 

Jednostka OSP Marcjanów została odznaczona „Brązowym 
Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, za wieloletnią, ofiarną 
działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra 
społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie 
wręczył Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Kaliszu - druh Krzysztof Niedźwiedzki. 
Odznaczenia otrzymali:  
Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa" : Cebulski 
Daniel, Drewniak Tadeusz, Nijak Józef, Nijak Czesław, 
Siewieja Zenon, Woźniak Teofil, Witczak Mirosław.  
Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa" : Bartoszek 
Wiesław, Grabarczyk Henryk, Jach Grzegorz, Jach Krzysztof, 
Janiak Edward, Kubisiak Józef. 
Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa" : Bednarek 
Przemysław, Biernacki Rafał, Chojnacki Marek, Felisiak 
Jacek, Kołodziejczyk Andrzej, Nijak Krzysztof, Wojtczak 
Tomasz.  
Odznakę „Stra żak Wzorowy”  otrzymali: Bartoszek Robert, 
Cebulski Mateusz, Dąbrowski Rafał,  Drewniak Andrzej, 
Jakóbczak Andrzej, Kleczewski Waldemar, Lewandowski 
Grzegorz, Nijak Tomasz, Zmyślony Łukasz. 
Wręczono również nagrody i dyplomy dla laureatów 
gminnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
„Zapobiegajmy Pożarom”. Gratulacje i życzenia z okazji 
jubileuszu przekazał Wójt Gminy Szczytniki – Wiceprezes 
Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP 
w Szczytnikach - druh Marek Albrecht. Słowa uznania dla 
jubilatki wyraził również Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Kaliszu Wójt Gminy 
Brzeziny - druh Krzysztof Niedźwiedzki. Życzenia 
i podziękowania przekazał Przewodniczący Rady Powiatu 
Kaliskiego – Mieczysław Łuczak. Odczytano listy 
gratulacyjne od Wiceprezesa Zarządu Oddziału 

Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu, Członka 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego – druha Krzysztofa 
Grabowskiego oraz od Komendanta Miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Kaliszu – st. bryg. Wieńczysława Prokopa. 
Na zakończenie uroczystości uczniowie Zespołu Szkół 
w Szczytnikach przedstawili akademię z okazji Święta 
Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Oprawę jubileuszu 
uświetniły: wystawa zabytkowego sprzętu strażackiego, jak 
również występ artystów grupy „Spotkanie z balladą”.       
(Adam Jakóbczak) 

 
OGÓLNOPOLSKIE OBCHODY DNIA 

STRAŻAKA 
 W dniu 11 maja w Poznaniu odbywały się 
centralne obchody Dnia Strażaka. Połączone były 
z wręczeniem sztandaru Komendzie Miejskiej PSP            
w Poznaniu.  
Na uroczystościach obecni byli m.in. Stanisław Rakoczy –
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, 
gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej oraz Waldemar Pawlak – Prezes 
Zarządu Głównego ZOSP RP. Mszę św. odprawił Prymas 
Senior Arcybiskup Henryk Muszyński. W uroczystościach 
udział wzięła również orkiestra dęta OSP Iwanowice pod 
dyrekcją Marka Kubery wraz z grupą mażoretek pod 
kierownictwem Pani Katarzyny Kubery. 

 
Orkiestra nasza poprowadziła pochód mieszkańców dzielnicy 
Stare Miasto spod pomnika „Starego Marycha”, ulicą Św. 
Marcina do Placu Mickiewicza, gdzie odbywały się główne 
uroczystości. Na placu orkiestra wraz z grupą taneczną dała 
krótki koncert. Po głównych uroczystościach orkiestra 
poprowadziła mieszkańców na miejsce festynu do pobliskiego 
parku. Tam wykonano kilka utworów rozpoczynających 
festyn pod nazwą „Stary Marych wiecznie żywy”. 
Uroczystości były okazją do zaprezentowania się szerszej 
publiczności  pierwszy raz przez grupę mażoretek  
działających przy orkiestrze dętej. Spotkanie było również 
okazją do zrobienia okolicznościowych zdjęć z gośćmi m.in. 
Waldemarem Pawlakiem i Wiesławem Leśniakiewiczem.             
(Jerzy Majas) 
(Więcej o OSP w Iwanowicach – turniej strażacki, wyjazd 
do Czech i do Sławna -  czytaj na stronie internetowej naszej 
gminy. Redakcja)
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OJCIEC AUGUSTYN KORDECKI PATRONUJE NAM Z NIEBA 
Czternastą rocznicę nadania Szkole Podstawowej                         
w Iwanowicach imienia Księdza Augustyna Kordeckiego 
oraz 10 rocznicę wystawienia pamiątkowego obelisku 
w miejscu jego urodzenia świętowano 17 maja br. 
w parafii Iwanowice,  w której 16 marca 1603 roku urodził 
się Klemens Kordecki, późniejszy przeor i obrońca Jasnej 
Góry w czasie Potopu szwedzkiego .W tym roku obchody 
Dnia Patrona miały specjalny wymiar, który  nadały mu 
okrągłe rocznice urodzin i śmierci bohaterskiego obrońcy 
Częstochowy, z racji których GOK w Szczytnikach realizuje 
projekt pt. „ Młodo ść i tradycja – ks. Kordecki naszym 
mentorem” dla LGD Długosz Królewski, którego głównym 
bohaterem jest właśnie patron szkoły. Przygotowania do 
uroczystości upamiętniających naszego lokalnego bohatera 
trwają już od kilku miesięcy i trwać będą jeszcze do września, 
a być może jak się ostatnio okazało nawet do późnej jesieni. 
W uroczystościach uczestniczyli m.ni.: Wójt Gmniy Szczytnik  
Marek Albrecht; Przewodniczący Rady Gminy  Andrzej 
Kupaj; Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego 
Benedykt Owczarek;  radni gminy; Mariusz Janiak - dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach, Janina Nowak - 
dyrektor Szkoły, nauczyciele oraz uczniowie                             
z rodzicami. Szczególnymi gośćmi byli Ojciec Definitor 
Generalny Dariusz Cichor oraz  Czesław Ryszka -  pisarz 
,dziennikarz i polityk, autor ponad 60 książek m.in. Trylogii  - 
„Jasnogórska opowieść”, „ Przeor Kordecki”, „Blizny” oraz 
licznych książek biograficznych o wielkich postaciach 
Kościoła oraz uczniowie Szkoły nr 43 z Częstochowy wraz 
z pocztem sztandarowym, która również nosi imię Ojca 
Kordeckiego. Dzięki GOK w Szczytnikach i realizowanemu 
projektowi mogliśmy gościć w naszej szkole wspomnianego 
już pana Czesława Ryszkę oraz pana Piotra Gąsowskiego, 
znanego aktora. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. 
odprawioną o godz. 9.00 w kościele parafialnym. Eucharystii 
przewodniczył Ojciec Dariusz Cichor, definitor generalny 
Zakonu Paulinów. Wiernych powitał ks. Kanonik 
Paweł Jabłoński  proboszcz parafii w Iwanowicach. „Zawsze 
ten dzień jest dla nas bardzo uroczysty, bo to dzień patrona 
naszej szkoły, dzień, w którym w szczególny sposób 
przypominamy sobie i uświadamiamy sobie kim był i kim jest 
dla nas dzisiaj Ojciec Kordecki. Jest dla nas wzorem, jest dla 
nas patronem, jest dla nas przykładem wierności Bogu, 
Kościołowi, Ojczyźnie . W dzisiejszym pogubionym świecie, 
gdy podważa się autorytety i depcze się to, co święte, on, nasz 
rodak, staje się dla nas szczególnym przewodnikiem 
prowadzącym nas po drogach wiary, poprzez Maryję w Jej 
Jasnogórskiej Ikonie do Boga, i drogą patriotyzmu, którego 
dziś tak bardzo brakuje”. Słowo podczas Mszy świętej 
wygłosił Ojciec Dariusz. Powiedział m.in: „Właśnie przy tej 
chrzcielnicy został ochrzczony, podobnie jak wielu z was, 
wpatrywał się w oczy Maryi, której obraz został przed chwilą 
odsłonięty, tu zdobywał mądrość, która pozwalała mu nie 
tylko na rozumienie świata, ale odczytanie własnego 
powołania. Można powiedzieć, idąc za tą myślą, że 
zwycięstwo jasnogórskie zaczęło się w Iwanowicach. 
Pokonanie Szwedów, wyzwolenie Ojczyzny, zaczęło się już 
tutaj w sercu młodego, późniejszego Ojca Augustyna 
Kordeckiego, kiedy uczestniczył w tym kościele we Mszy św., 
słuchał Słowa Bożego, spowiadał się i przy tym kościele 

wzrastał. Zobaczmy, że ta mądrość wiary, która nim 
kierowała, pozwoliła mu wstąpić do Zakonu, poświęcić się na 
służbę Bogu, a później, chociaż tego nie szukał, inni dostrzegli 
jego duchowe, moralne, intelektualne walory i wynosili go na 
różne stanowiska w Zakonie Paulinów”. „W 1655 roku, kiedy 
wojska szwedzkie zalały niczym potok naszą Ojczyznę, 
poddawały się wszystkie wielkie, dobrze umocnione miasta. 
Padła Warszawa, padł Poznań i Kraków – przypomniał Ojciec 
Dariusz - Szwedzi nieśli zniszczenie totalne. Kiedy przyszli 
pod Jasną Górę, którą zamierzali zdobyć w ciągu dwóch dni, 
spotkali, jak później powie nasz wieszcz narodowy Adam 
Mickiewicz, męża, o którego pierś rozbiła się cała ich potęga. 
Oblężenie Jasnej Góry rozpoczęło się w połowie listopada 
1655 roku i rzeczywiście Szwedzi zastali w tym klasztorze 
męża, który nie był ogarnięty ani poprawnością polityczną, ani 
kalkulacjami, które podpowiadałyby mu, że klasztor trzeba 
poddać i to jest rozwiązanie jedyne rozumne. On patrzył na to 
co się dzieje oczyma wiary i sercem przepełnionym miłością 
do Polski”. Po Mszy św. złożono kwiaty pod pomnikiem Jana 
Pawła II oraz pod obeliskiem Ojca Kordeckiego. Pamiątkowy 
obelisk  wystawiono w 2003 roku w 330. rocznicę śmierci 
oraz 400. rocznicę urodzin o. Augustyna Kordeckiego. Dalsza 
część uroczystości odbyła się na sali sportowej w Szkole 
Podstawowej. Wprowadzono poczty sztandarowe 
i odśpiewano hymn szkoły. Zgromadzonych gości 
powitała pani Janina Nowak dyrektor Zespołu Szkół 
w Iwanowicach. „Nasza szkoła podjęła i kontynuuje pracę 
wychowawczą związaną z postacią patrona. Dzieci na 
lekcjach religii, historii, języka polskiego, godzinach 
wychowawczych poszerzają swoją wiedzę o życiu 
o. Augustyna Kordeckiego, a także uczą się pielęgnowania 
wartości, którymi on żył” – podkreśliła pani Dyrektor. 17 maja 
2004 r. Szkole Podstawowej został nadany sztandar oraz 
hymn, który nawiązuje do patrona Szkoły. „Ojciec Kordecki 
przykład dał, jak wierzyć, kochać i zwyciężać. Bogu zawierzył 
Ojczyzny łan, nie uląkł się szwedzkiego oręża”.  Od tamtego 
czasu postać Ojca Kordeckiego jest już, można powiedzieć, 
mocno i w pełni zakorzeniona w najnowszej historii szkoły 
podstawowej. Pani Dyrektor Szkoły zakończyła swoje 
przemówienie słowami z listu papieża Jana Pawła II do 
generała Zakonu Paulinów o. Izydora Matuszewskiego, z dn. 
1 kwietnia 2005 roku: „O. Augustyn Kordecki odniósł 
zwycięstwo. Jasna Góra zadziwiła cały naród. Ona jedna 
potrafiła się obronić przed potopem, ostatnia wyspa 
niepodległego bytu i niepodległego ducha. Ten fakt mówił 
bardzo wiele współczesnym, ale ten fakt mówił jeszcze więcej 
potomnym. Niech ten fakt mówi również do naszego 
pokolenia. Niech stanie się wezwaniem do jedności 
w budowaniu dobra, do pomyślnej przyszłości Polski 
i wszystkich Polaków. Niech przywołuje do strzeżenia skarbca 
ponadczasowych wartości, aby korzystanie z wolności było ku 
budowaniu, a nie ku upadkowi. Proszę o odwagę dla 
odpowiedzialnych za przyszłość Polski, aby wpatrzeni 
w postać o. Augustyna potrafili bronić każdego dobra, które 
służy Rzeczpospolitej”. Uczniowie Szkoły przygotowali 
bogaty program artystyczny. Potem odbyło się spotkanie 
z panem Czesławem Ryszką, autorem książki „Przeor 
Kordecki”, który przybliżył postać O. Augustyna oraz 
wydarzenia bohaterskiej obrony Jasnej Góry, podczas napadu 
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Szwedów na klasztor. „Matka Boża z Jasnej Góry broniła nasz 
Naród w różnych dramatycznych i tragicznych sytuacjach. To 
było zawsze światło nadziei dla Polski. O tym trzeba dzisiaj 
pamiętać, że  nawet w najtrudniejszych sytuacjach nie tylko 
dla Ojczyzny, ale także każdej rodziny, każdego z nas, Matka 
Boża Jasnogórska została nam dana ku obronie. To jest nasza 
ostoja, nadzieja, nasza pomoc” – zauważył pan Ryszka.  
Część oficjalną uroczystości zakończyło piękne i barwne 
wystąpienie pana Piotra Gąsowskiego, który wspaniale 
zaprezentował zgromadzonym fragmenty z powieści 
„Kordecki” J.I Kraszewskiego. Aktor był także specjalnym 
wykładowcą warsztatów edukacyjno-aktorskich 
realizowanych przez GOK, dla młodzieży grupy teatralnej 
przygotowującej wraz z tancerzami i wokalistami z naszej 
gminy widowisko plenerowe, które będzie zaprezentowane 
8 września. Podczas warsztatów młodzież miała okazję 
poznać techniki aktorskie, proces przygotowywania się aktora 
do roli. W ramach zajęć plastycznych w GOK-u 
w Szczytnikach dzieci i młodzież przygotowały pod 
kierownictwem Jaromira Sowy niezwykle ujmujące prace 
związane z postacią ks. Kordeckiego, które zaprezentowane 
zostały właśnie w dniu Patrona. W wywiadzie dla biura 
prasowego Jasnej Góry Ks. proboszcz powiedział: „Staramy 
się przypominać sobie na każdym kroku, że stąd pochodzi 
Kordecki, przy jakichkolwiek innych uroczystościach 
patriotycznych wspominamy jego postawę, przede wszystkim 
zaangażowanie w sprawy nie tylko Zakonu, którego był 
wysokim przedstawicielem, ale też w obronę Ojczyzny, 
patriotyzm. Te cechy, które są dziś bardzo potrzebne, i wiara 
i patriotyzm połączone razem w jedno dały to, co możemy 
w Ojcu Kordeckim podziwiać. Ciekawostką wydarzeń jest 
zjawisko, które powtórzyło się znów 17 maja, gdy naszemu 
świętu patronuje Ojciec Kordecki. Zjawisko, które 
zaobserwowaliśmy 17 maja 2012 roku i także 17 maja tego 
roku bezpośrednio po Eucharystii, kiedy wyruszamy 
w miejsce urodzenia Ojca Kordeckiego, aby złożyć tam 
kwiaty w Iwanowicach wokół Słońca pojawia się bardzo 
dobrze widoczna  tęczowa obręcz.  Można to wytłumaczyć na 
dwa sposoby: naukowy i ten z perspektywy niezwykłego 
zjawiska. Może to potwierdzenie wstawiennictwa u Boga za 
całą naszą parafią wielkich orędowników jakimi są patronowie 
naszych szkół i wielcy rodacy: Bł. Jan Paweł II, Ojciec 
Kordecki, bł. Franciszek Stryjas. Wszyscy byli wielkimi 
czcicielami Najświętszej Maryi Panny, która objawiając się 
w tylu przecież miejscach świata nieustannie wzywa 
wszystkich do nawrócenia się ku Bogu. Więc naukowe 
wytłumaczenie tego zjawiska jak najbardziej jest właściwe, 
jednakże zamyślenie nad tym, co być może odczytać należy 
jako zachętę do rozmyślania o tym, co jest znakiem z nieba 
warte jest przemyślenia. Przy czym jedno i drugie wspaniale 
się uzupełnia i nie wyklucza, a łączy. Być może to znaki czasu 
dla tych , którzy je rozpoznają.      (Justyna Kmieć) 
 
 

POŻEGNANIE KSI ĘDZA  KAMZOLA 
 

W piątek 10 maja 2013 r. na wieczornej Mszy św. 
parafianie z Rajska pożegnali uroczyście swojego 
Proboszcza - Ks. Kan. Grzegorza Kamzola, wzorowo 
współpracującego ze szkołami z terenu Gminy Szczytniki. 

Biskup Kaliski powołał go na Proboszcza Parafii 
w Raszkowie pw. Podwyższenia Świętego w trudnym 
momencie lokalnej wspólnoty. 
Ta wiadomość spadła na parafian w Rajsku w niedzielny 
poranek 5 maja jak grom z jasnego nieba. Już od najbliższej 
soboty Ksiądz Kanonik musi być na nowej parafii 
w Raszkowie. Wymagało tego dobro miejscowej wspólnoty 
i Kościoła Diecezjalnego. Trudna sytuacja w tej parafii 
podpowiadała Biskupowi Kaliskiemu skierowanie tam 
doświadczonego kapłana. 
Ksiądz Grzegorz przybył na probostwo w Rajsku od 01 lipca 
2005 r. Blisko 8 lat pracy pokazało jak wartościowym jest 
kapłanem. Był przede wszystkim dobrym duszpasterzem, 
który cierpliwie uczył i przypominał, że centrum życia dla 
każdego chrześcijanina może być wyłącznie Chrystus. Tylko 
zrozumienie tej prawdy pozwala odkryć prawdziwy sens 
życia. Poznawanie prawd wiary, zwrócenie uwagi na 
konieczność lektury Pisma św., pogłębienie własnej modlitwy 
- to tylko wybrane wartości w życiu, na które cierpliwie, przy 
wielu okazjach, zwracał uwagę Ksiądz Grzegorz. 
Za jego kadencji parafia przygotowała się i przeżyła 
największe wydarzenie ostatnich lat - Nawiedzenie Kopii 
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Ksiądz Proboszcz 
wykazał się też dużą troską o poprawę stanu technicznego 
i wyglądu kościoła w Rajsku i kaplicy św. Maksymiliana 
Marii Kolbego w Radliczycach. Innego wyrazu nabrało 
otoczenie samego kościoła, a wewnątrz zwraca uwagę pięknie 
odnowiony w dużej części ołtarz. 
Wszystkie te sprawy były przedmiotem wspomnień zebranych 
licznie na mszy św. parafian, na której żegnaliśmy Księdza 
Kanonika. Wyczuwalny był lekki żal, że tak nagle musi nas 
opuścić, ale nie brakowało też gorącej modlitwy, aby Duch 
Święty wspierał jego duszpasterskie działania na nowej 
parafii. Po nabożeństwie majowym Księdza Proboszcza 
żegnali kolejno: ministranci ze swoim opiekunem 
Ks. Wikariuszem Pawłem, radna Sejmiku Wojewódzkiego p. 
Barbara Nowak, kleryk Piotr z rodzicami, Akcja Katolicka, 
Zespół Charytatywny, Zespół Pro Familia, p. Teresa - 
gospodyni i p. Michał - kościelny, Orkiestra Dęta z Rajska 
w osobie swojego kapelmistrza, delegacje szkół z dyrektorami 
i nauczycielami z Marchwacza, Rajska, Sierzchowa 
i Radliczyc, panie katechetki pracujące w szkołach na ternie 
parafii, mieszkańcy Marchwacza z liczną delegacją seniorów, 
mieszkańcy Radliczyc i Pieniek oraz Wójtowie sąsiadujących 
gmin Opatówek i Szczytniki - Panowie Sebastian Wardęcki 
i Marek Albrecht. 
We Mszy św. koncelebrowanej i w całych uroczystościach 
pożegnania Księdza Grzegorza uczestniczył nowo mianowany 
przez Biskupa Kaliskiego Proboszcz Parafii - Ks. mgr Piotr 
Bałoniak. Wzruszające było symboliczne przekazanie rajskiej 
owczarni nowemu jej pasterzowi przez odchodzącego Ks. 
Grzegorza. Uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta z Rajska 
wraz z organistą Panem Ignacym Drużbiakiem. Wiele osób po 
zakończonych już uroczystościach wyrażało indywidualnie 
swoje podziękowania i życzenia dla Księdza Kanonika. 
Trudno było pogodzić się z myślą, że to już ostatnie wspólne 
chwile w Rajsku. 
Niech Matka Boża prowadzi Ciebie i opiekuje się Tobą 
w nowym miejscu posługi kapłańskiej, Księże Grzegorzu! 
(Robert Lis)   
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SPOTKANIE AUTORSKIE  
Z TOMASZEM KRUCZKIEM 

W środę 24 kwietnia br. Gminną Bibliotekę Publiczną       
w Szczytnikach odwiedził Tomasz Kruczek, pisarz, 
pedagog, muzyk i animator kultury. Wielbiciel 
średniowiecza. Członek grup rekonstrukcyjnych oraz 
zespołu CitharaSanctorum, zajmującego się interpretacją 
wokalno-instrumentalną zapomnianych utworów 
średniowiecza i wczesnego renesansu.  
Autor książek dla dzieci i młodzieży, tłumaczonych m.in. na 
angielski, czeski i afrykanerski. Gość ubrany w kostium           
z epoki opowiadał o swojej książce „Bitwa o gród Sędziwoja” 
– pierwszym tomie sagi „Kroniki Łowców Przygód”. Jest rok 
999. Cesarz niemiecki Otton III planuje pielgrzymkę do 
Gniezna. Na pomoc cesarskiemu posłańcowi przychodzą 
Leszek, Janek oraz Dis. Młody woj ze słowiańskiego grodu 
Bnin, niemiecki zbieg i księżniczka Wikingów. Z książki 
można dowiedzieć się także, jak wypiekano podpłomyki, co to 
jest osiekaniec oraz dlaczego to nieprawda, że Wikingowie 
nosili hełmy z rogami. Opowieść autora uzupełniona była 
prezentacją multimedialną, a także pokazem kolekcji białej 
broni oraz średniowiecznych strojów. Pan Tomasz zachęcał 
dzieci do rozwijania własnych zainteresowań, do 
poszukiwania swoich pasji, a przede wszystkim do czytania     
i czynnego wypoczynku, a nie tylko siedzenia przed 
komputerem czy przed telewizorem. Spotkanie odbyło się      
w Zespole szkół w Szczytnikach; uczestniczyło w nim około 
pięćdziesięciu uczniów z klas IV, V, VI. Spotkanie udało się 
zorganizować dzięki współpracy z Wojewódzką Biblioteką 
Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.        
(Małgorzata Majas) 
 

SPOTKANIE AUTORSKIE  
Z ŁUKASZEM WIERZBICKIM 

Już po raz drugi na zaproszenie Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Szczytnikach w piątek 10 maja naszą gminę 
odwiedził Łukasz Wierzbicki.  
Urodzony w Poznaniu, menadżer kultury, miłośnik zwierząt, 
pasjonat podróży, redaktor i autor książek dla dzieci, od wielu 
lat poświęca się pracy nad popularyzacją prawdziwych historii 
i postaci. Klasom 4, 5 i 6 w Zespole Szkół w Stawie przybliżył 
opisaną w swojej książce p.t. „Wyprawa niesłychana 
Benedykta i Jana”, prawdziwą historię dwóch franciszkanów 
Benedykta Polaka i Jana z Grabowej Doliny, którzy 
porzuciwszy spokojne życie zakonne ruszyli w pełną 
niebezpieczeństw podróż do krainy Mongołów. Autor 
przeniósł wszystkich uczniów obecnych na spotkaniu do 15 
sierpnia roku pańskiego 1246 na uroczystą koronację 
wielkiego chana Gujuka, która odbyła się w Mongolii. Za 
pomocą rekwizytów i własnej wyobraźni dzieci wcieliły się 
w role chana, jego małżonek, zaproszonych gości oraz 
wielkiej orkiestry. Wspólna zabawa pomogła im lepiej 
zapamiętać odmienną kulturę Mongołów i wydarzenia 
tamtych czasów. Opowieść o przygodach zakonników autor 
ubarwił humorem, talentem aktorskim i prezentacją 

multimedialną. Na zakończenie dzieci otrzymały zakładkę 
z autografem pisarza.       (Małgorzata Majas) 
 

FESTYN W IWANOWICACH 
Atrakcje dla dzieci i dorosłych, ponad 150 motocykli, 
występy lokalnych zespołów i młodzieży, konkursy 
z nagrodami i dużo dobrej zabawy – tak w skrócie można 
opisać wspólne świętowanie podczas festynu rodzinnego, 
który odbył się w niedzielę 5 maja 2013 r. Impreza została 
przygotowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych,  parafię Iwanowice oraz Zespół 
Szkół w Iwanowicach, a głównym celem festynu była 
promocja trzeźwości. Uroczystość rozpoczęła Eucharystia 
w intencji trzeźwości, z udziałem Orkiestry Dętej OSP 
z Iwanowic oraz licznie przybyłych z różnych stron Polski 
motocyklistów. Mszę zakończyła prelekcja na temat życia 
w trzeźwości. Następnie nastąpiło poświęcenie motocykli oraz 
przejazd ulicami Iwanowic i pobliskich miejscowości pod 
Zespół Szkół w Iwanowicach oraz salę OSP, gdzie odbył się 
dalszy ciąg imprezy. Uczestników festynu powitała inspektor 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Maria 
Wiączek-Hendler życząc wszystkim udanej zabawy. Na scenie 
wystąpiły lokalne kapele: „Dysonans” oraz „Złote Kłosy”, 
dzieci z Zespołu Szkół w Iwanowicach oraz młodzieżowy 
zespół „Echat”. Wśród licznych atrakcji dużym 
zainteresowaniem cieszyły się konkursy zorganizowane przez 
nauczycieli z Zespołu Szkół w Iwanowicach, których 
zwycięzcy otrzymali nagrody zakupione przez GKRPA. 
Podczas zabawy można było posilić się kiełbaskami z grilla 
sponsorowanymi przez Gminę Szczytniki, pieczywem 
z Piekarni Staropolskiej z Iwanowic oraz udźcem 
ufundowanym przez księdza Piotra Machałę - prefekta 
z parafii Iwanowice. Dla lubiących słodycze, mieszkanki 
Iwanowic i przyległych wsi upiekły przepyszne ciasto. 
Do wieczora trwała doskonała zabawa przy występach 
i muzyce, prowadzona przez DJ. Duża liczba uczestników jest 
dowodem na to, że można zorganizować dobrą zabawę  bez 
alkoholu, a tym samym dać świadectwo życia w trzeźwości.  
(Aleksandra Laskowska)     
 
 

 EMERYCI POZNAJ Ą SWÓJ KRAJ 
Wczesnym rankiem, 27 maja udaliśmy się na wycieczkę 
do Tarnowskich Gór i  Piekar Śląskich. Podróż 
przebiegała szczęśliwie, humory dopisywały 
i z niecierpliwością czekaliśmy co tym razem ciekawego 
zobaczymy.  
Do Tarnowskich Gór dojechaliśmy ok. godz. 9.00. Pierwszym 
obiektem naszego zwiedzania była Zabytkowa Kopalnia 
Srebra w Tarnowskich Górach. W celu poznania maleńkiego 
fragmentu podziemnego świata liczącego 1740 m. zjechaliśmy 
klatką szybową w szybie „Anioł”, obowiązkowo zaopatrzeni 
w kaski na głowach. Na głębokości 40 metrów pod 
powierzchnią ziemi, z podszybia szybu „Anioł” weszliśmy 
w labirynt chodników i komór. Do zwiedzania kopalni 
udostępniono taki jej fragment, który najpełniej obrazuje urok 
kopalni, a zarazem pokazuje ciężkie warunki pracy dawnych 
górników- gwarków. Schodząc niżej doszliśmy do przystani 
chodnika wodnego, którym przepłynęli śmy łodziami do szybu 
zwanego „Żmiją”. Długość trasy wodnej 270 m, a głębokość 
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koryta chodnika wodnego około 80 cm. Następnie 
wyjechaliśmy  klatką szybową na powierzchnię. W celu 
uatrakcyjnienia pobytu  w ramach wolnego czasu pomiędzy 
zwiedzaniem – kolega Jurek zorganizował grilla na terenie 
Kopalni  przy Skansenie Maszyn Parowych. Ciepłe kiełbaski 
i świeże bułeczki były przepyszne i dodały nam sił do 
dalszego zwiedzania.Następnym obiektem  na naszej trasie 
była Sztolnia Czarnego Pstrąga, która znajduje się pośrodku 
Parku Repeckiego w Tarnowskich Górach. Wewnątrz sztolni 
panuje temperatura ok. 10 stopni C. 600 - metrowy fragment 
starej sztolni pomiędzy szybami „Ewa” i „Sylwester” może 
być przykładem wspaniałego dzieła górniczego. Zwiedzanie 
sztolni „Czarnego Pstrąga” odbywa się za pomocą łodzi. 
Przewodnik, niczym mityczny Charon, przeprawia turystów 
od jednego szybu do drugiego, pchając łodzie, a zarazem 
snując opowieści górnicze. Płynąc obserwowaliśmy  
w migotliwym świetle lamp karbidowych ociosy skał, na 
których są widoczne pionowe, nieco skośne rowki czyli ślady 
otworów strzałowych. Środkami strzelniczymi były wówczas 
proch czarny – materiał wybuchowy, słoma – lont, glina – 
przybitka. Szerokość chodnika sztolniowego waha się od 1.20 
do 2.50 metra, wysokość  2,20 do 4,00 m, a głębokość od 0.70 
do 1.00 m wody. W dawnych czasach, w migotliwym świetle 
wprawne oko mogło  dostrzec w wodzie czarny cień pstrąga,  
stąd też przyjęła się nazwa chodnika sztolniowego jako 
„Czarnego Pstrąga”, która funkcjonuje po dzień dzisiejszy. 
Następnie przejechaliśmy autokarem do Radzionkowa, gdzie 
znajduje się Muzeum Chleba. Jest to muzeum prywatne, 
którego twórca Piotr Mankiewicz jest zaliczany do pasjonatów 
kolekcjonerstwa najwyższego szczebla. Jak zawsze wszystko 
zaczęło się od niewinnego „zbieractwa" i kupowania 
eksponatów na targach starości, ale gdy zbiory zaczęły 
zajmować coraz większą przestrzeń przyszła myśl 
o stworzeniu muzeum.  Założeniem twórcy Muzeum było 
udostępnienie piekarzom i cukiernikom miejsca na 
gromadzenie starych, zabytkowych narzędzi pracy. Stało się 
jednak inaczej. Muzeum Chleba gromadzące kolekcjonerskie 
zbiory Piotra Mankiewicza stało się placówką ogólnie 
dostępną,  przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Tu można 
się zapoznać z historią chleba, z szacunkiem dla niego, jak 
i z maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi do jego 
produkcji. Zbiory obejmują już kilka tysięcy eksponatów 
w postaci maszyn i urządzeń, pocztówek, zdjęć, obrazów, 
grafik, publikacji czy książek. Intencją muzeum jest również 
uświadomienie wszystkim, że spośród najróżniejszych 
wypieków nasz polski, tradycyjny chleb nie ma sobie 
równego. Zwiedzający mogą na miejscu własnoręcznie 
uformować pieczywo i je upiec, co uatrakcyjnia zwiedzanie 
oraz  przybliża pracę piekarzy i co my również uczyniliśmy. 
Mogliśmy po wyjściu z muzeum skosztować cieplutkiego, 
własnoręcznie uformowanego i upieczonego chleba. Ostatnim 
etapem naszej wycieczki było odwiedzenie sanktuarium Matki 
Boskiej Piekarskiej. Sanktuarium  Matki Sprawiedliwości 
i Miło ści Społecznej w Piekarach Śląskich jest największym 
na Śląsku miejscem pielgrzymkowym związanym z kultem 
Maryjnym. W Bazylice przed Cudownym Obrazem Matki 
Boskiej uczestniczyliśmy we mszy świętej odprawionej przez 
ks. Proboszcza Mariusza Buczka za duszę ś. p. Józefy 
Przepiórka od wszystkich członków naszego Koła PZERiI 
nr 21 w Szczytnikach. W ten sposób chcieliśmy uczcić  

pamięć naszej zmarłej koleżanki, pożegnać się z Nią ,a także 
wyrazić Jej wdzięczność, bo to Ona była główną inicjatorką 
i pomysłodawczynią tej wycieczki. Powrót do domu 
przebiegał już co prawda w strugach deszczu, ale sprawnie 
i bezpiecznie. (Mirosława Krążyńska) 
 

SUKCES ZESPOŁÓW Z GOK-U  
W LISKOWIE NA POWIATOWYM 

PRZEGLĄDZIE TANECZNYM 
Z tanecznym sukcesem z IX Powiatowego Przeglądu 
Zespołów Tanecznych Lisków 2013, który odbył 
w niedzielę 14 kwietnia wrócili młodzi tancerze z grup 
działających przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Szczytnikach zdobywając tam  I i II miejsce.  
W konkursie wystartowały trzy nowe zespoły z GOK-u 
w Szczytnikach: najmłodszy Różyczki, najliczniejszy 
Explozja i najstarszy Impuls. Dla wielu z młodych 
tancerzy był to pierwszy turniej taneczny i pierwsze 
doświadczenia, a także stres dotyczący występu. Z ogromna 
radością przyjęliśmy werdykt jury które przyznało I miejsce 
w grupie klas I-III i kategorii tanecznej disco-dance naszej 
najmłodszej grupie Różyczki przygotowywanej przez Agatę 
Mrozińską. Natomiast w grupie gimnazjalnej i kategorii 
tanecznej inne propozycje taneczne jury przyznało II miejsce 
naszej grupie IMPULS trenowanej przez Arletę Piotrowską.     
(Mariusz Janiak) 

 
WARSZTATY MUZYCZNE 

Z GWIAZDAMI POLSKIEJ ESTRADY 
Prawie 40 młodych muzyków z gminy Szczytniki, 
Godziesze Wielkie, Błaszki, Koźminek, Lisków, Opatówek 
i Kalisza uczestniczyło w warsztatach muzycznych 
zorganizowanych przez GOK w Szczytnikach, 
a prowadzonych przez muzyków zespołu BIG CYC.  
Przez dwa dni 8 i 9 kwietnia, w dwóch miejscach równolegle, 
swoje umiejętności muzyczne mogli podszkolić gitarzyści 
basowi, perkusiści, gitarzyści i klawiszowcy. Spotkanie było 
nie tylko okazją do muzycznej nauki, ale także wymianą 
doświadczeń, poznaniem tajników pracy znanych muzyków 
rockowych, ich organizacją przygotowań do prób, 
komponowania i koncertów. Atmosfera spotkań była 
niezwykle ciepła i przyjacielska, bez „gwiazdorskiego 
dystansu”, a za to z wielokrotnie powtarzanym przez 
muzyków zespołu Big Cyc podziwem dla dotychczasowych 
technik zdobytych przez młodych muzyków amatorów. 
O sympatycznej atmosferze wszystkich warsztatowych 
spotkań świadczyć tez może umieszczenie przez muzyków 
z własnej inicjatywy zdjęć i informacji o warsztatach zarówno 
na indywidualnych profilach facebook-owych jak i na 
oficjalnej stronie grupy. 30 czerwca odbędzie się spotkanie 
wszystkich grup młodzieżowych na Przeglądzie muzycznym 
na żywo podczas Szczytnickiego Lata. Każda grupa będzie 
miała wtedy okazję zagrać swój koncert do 30 minut, 
a najciekawsza grupę Przeglądu wybierać będą także muzycy 
zespołu BIG CYC, którzy także wtedy zagrają w Szczytnikach 
koncert w ramach swojej trasy z okazji 25-lecia zespołu.  
Sobota 18 maja była natomiast dniem bardzo rozśpiewanym 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Szczytnikach, a to za sprawą 
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ponad dwudziestoosobowej grupy młodych wokalistów 
z gmin Szczytniki, Błaszki i Brzeziny. Powodem spotkania 
stały się specjalne otwarte warsztaty wokalne prowadzone 
przez Hanię Stach znaną wokalistkę, ale także 
doświadczonego nauczyciela śpiewu i elementów wokalistyki. 
Trwające cały dzień bezpłatne warsztaty dały młodzieży 
możliwość poznania technik i ćwiczeń niezbędnych dla 
wokalistów, pracy nad emisją własnego głosu, ale także 
zaprezentowania własnego wykonania wybranego utworu 
i wskazówek technicznych od znanej wokalistki, co 
z pewnością przyda się podczas dalszych scenicznych prób 
młodych wokalistów z naszego regionu. Oczywiście nie mniej 
ważne były osobiste, indywidualne rozmowy z Hanią Stach 
i jej podpowiedzi oraz wspólne pamiątkowe zdjęcia. 
Projekt warsztatów muzycznych wokalnych oraz koncertu 
„GRAMROCK – Regionalny Przegląd Amatorskiego 
Młodzieżowego Ruchu Muzycznego” jest realizowany dla 
LGD „ Długosz Królewski” w ramach działania „Małe 
Projekty” osi 4 LEADER Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.                                                                         
(Mariusz Janiak) 
 

GMINNY DZIE Ń DZIECKA                     
W RADLICZYCACH 

Jak można było zauważyć już wielokrotnie podczas 
tegorocznego sezonu imprez plenerowych,  deszczowa aura 
potrafi zepsuć nawet najciekawsza imprezę i trzeba mieć 
dużo szczęścia by trafić w pogodny bezdeszczowy dzień.  
Na taki właśnie szczęśliwie słoneczny dzień trafili 
organizatorzy obchodów  tegorocznego Gminnego Dnia 
Dziecka odbywającego się 2 czerwca w Radliczycach na 
terenie tamtejszego Zespołu Szkół.  
Organizatorzy Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach oraz 
Dyrekcja i grono pedagogiczne wraz z pracownikami Zespołu 
Szkół w Radliczycach zadbali by  słoneczna, piękna aura 
pozwoliła na zaprezentowanie na scenie podczas festynu 
ponad 150 młodych wykonawców reprezentujących wszystkie 
Zespoły Szkół z Gminy Szczytniki : z Iwanowic, Radliczyc, 
Szczytnik, Marchwacza i Stawu oraz z Gminnego Ośrodka 
Kultury.  Specjalne życzenia wszystkim najmłodszym 
mieszkańcom gminy Szczytniki w imieniu jej władz przekazał 
obecny na imprezie Zastępca Wójta Gminy Dariusz 
Wawrzyniak.  

Podziwiać mogliśmy zarówno młode talenty wokalne od grup 

najmłodszych przedszkolaków do gimnazjalistów, wśród nich 
nie zabrakło także tegorocznych laureatek I miejsca w swoich 
kategoriach wiekowych na Powiatowych i Regionalnych 
przeglądach piosenki – Ani Czarneckiej i Patrycji Płuciennik.  
Największe owacje i prośbę o bis od publiczności wzbudziła 
niezwykle utalentowana młodziutka jeszcze Ania Shkirman-
Zimny  z ZS w Szczytnikach śpiewając piosenkę Ałły 
Pugaczowej w oryginalnym rosyjskim języku. Zaprezentowała 
się także spora grupa uzdolnionych muzyczne, w tym wielu 
gitarzystów i gitarzystek gitary klasycznej, pianiści, fleciści,  
ale także można to już śmiało powiedzieć wyjątkowy wirtuoz 
gry na akordeonie Wiktor Matela, uczeń także Szkoły 
Muzycznej w Kaliszu  odnoszący coraz więcej sukcesów 
w kraju. Nie zabrakło także grup tanecznych z Zespołu Szkół 
w Szczytnikach, grupa z I kl. szkoły podstawowej 
z tradycyjnym tańcem Wisielok oraz  z Gminnego Ośrodka 
Kultury EXPLOZJA i  IMPULS – tegorocznych  laureatów 
II miejsca na Powiatowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych 
w Liskowie.  Sporym i bardzo ciepło przyjętym zaskoczeniem 
były także występ grupy satyryczno- kabaretowej z 3 klasy 
gimnazjum Zespołu Szkół w Stawie. Przedstawiane z dużą 
dozą kunsztu aktorskiego przez młodych łudzi scenki 
kabaretowe wzbudzały salwy śmiechu zgromadzonej licznie 
publiczności. Jak się okazało ponad 4 - godzinne prezentacje 
ponad 150 młodych talentów  scenicznych z gminy Szczytniki 
nie wyczerpywały do końca grona wszystkich naszych 
artystów. Cześć  z nich nie mogła dojechać ze względu na 
odbywające się na terenie gminy uroczystości komunijne.  
Jednak ta zaprezentowana grupa uczestników doskonale 
świadczy o potencjale artystycznym młodych mieszkańców 
gminy Szczytniki oraz dobrej kadrze instruktorów 
i nauczycieli z nimi pracujących, którym należą się 
podziękowania za przygotowanie występów. Wszyscy 
występujący otrzymywali w podziękowaniu za swoje 
prezentacje sceniczne słodkie upominki, mogli także 
uczestniczyć w specjalnie dla nich przygotowanych zabawach 
i konkursach sprawnościowych, wymalować sobie 
artystycznie twarz lub zrobić tatuaż,  korzystać z uciech  mini 
wesołego miasteczka, a ukoronowaniem Gminnego Dnia 
Dziecka był wieczorny występ zaproszonego iluzjonisty 
MAGIC SHOW APOLLINO. Po zakończeniu festynu 
i posprzątaniu w Radliczycach zaczął padać deszcz, 
z pewnością więc był to szczęśliwie słoneczny i udany Dzień 
Dziecka.  (Mariusz Janiak) 

 
30 CZERWCA GRAMROCK Z GRUP Ą 

BIG CYC W SZCZYTNIKACH 
Już 30 czerwca wielkie muzyczne święto w Szczytnikach – 
rozpoczniemy tegoroczne Szczytnickie Lato. W tym roku 
Szczytnickie Lato na rockowo. 
Tradycyjna impreza plenerowa w Szczytnikach tym razem 
związana jest z realizacją projektu Gminnego Ośrodka Kultury 
w Szczytnikach: „GRAMROCK – Regionalny Przegląd 
Amatorskiego Młodzieżowego Ruchu Muzycznego” dla 
LGD „ Długosz Królewski” w ramach działania „Małe 
Projekty” osi 4 LEADER Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podczas 
kilkugodzinnego spotkania występy młodych muzyków 
z regionu oceniać będzie jury złożone z prowadzących
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 wiosenne warsztaty muzyczne muzyków zespołu BIG CYC. 
Muzycy z zespołu BIG CYC pojawią się także późnym 
wieczorem na scenie, by zagrać w Szczytnikach jeden ze 
swoich jubileuszowych koncertów z okazji 25 - lecia zespołu. 
Wcześniej na scenie zagrają goście z Czech - niespodzianka 
dla wielbicieli klasyki rocka na najwyższym poziomie. Zresztą 
muzycznych niespodzianek będzie tego dnia dużo więcej 
o czym przekonają się wszyscy Ci, którzy od 15.00 
w niedzielę 30 czerwca zawitają na plac przy remizie OSP 
w Szczytnikach. 

 
Na scenie prezentować się będą także młodzi wykonawcy 
z sekcji artystycznych Gminnego Ośrodka Kultury 
w Szczytnikach,  podsumowując w ten sposób 9 miesięcy 

pracy w poszczególnych sekcjach. Tradycyjnie już również 
zostaną przekazane  nagrody Wójta Gminy Szczytniki dla 
najlepszych młodych mieszkańców gminy Szczytniki,  
promujących gminę oraz zdobywając nagrody i miejsca na 
przeglądach, konkursach i turniejach. Nie zabraknie wesołego 
miasteczka, atrakcji i pyszności gastronomicznych. 
30 czerwca od 15.00 do … Plac i boisko OSP w Szczytnikach 
współorganizatora imprezy. Zapraszamy!  (Mariusz Janiak) 

 
REFLEKSJA NA TEMAT 

UCZCIWO ŚCI 
Jeśli spytać większość ludzi czy są uczciwi, odpowiedź 
prawie zawsze brzmi tak. Jestem uczciwy! Gdyby jednak 
poprosić te same osoby, by najszczerzej jak potrafią 
odpowiedziały na kilka konkretnych pytań, rozmówcy 
zaczęliby sobie uświadamiać, że postrzeganie uczciwości 
ich własnej osoby nie zawsze jest tak jednoznaczne.  
W tym momencie warto odnieść się do słów zawartych 
w Piśmie Świętym: Kto w drobnej rzeczy jest uczciwy, ten 
i w wielkiej uczciwy będzie; a kto w drobnej rzeczy jest 
nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc 
w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, 
prawdziwe dobro kto wam powierzy? (Łk 16, 10-11). Na 
podstawie tego krótkiego fragmentu widzimy jak bardzo 
ważna jest uczciwość w każdej sferze naszego życia. Jeżeli 
będę nieuczciwy wobec innych, to na pewno spotka mnie to 
samo ze strony innych nieuczciwych. Jeżeli nieuczciwie 
postąpię wobec osoby prawej, to jakąż wielką krzywdę tej 
osobie wyrządzę; biorąc ciężar winy na swoje sumienie. 
A więc konsekwencje nieuczciwości dotykają każdego z nas, 
są bardzo duże i nieodwracalne. Niektórzy twierdzą, że bycie 
uczciwym w obecnych czasach jest niemożliwe; ale przecież 
w walce o uczciwość nie jesteśmy sami, gdyż to sam Jezus 
wspomaga nas słowami: kto wytrwa do końca – dodajmy 
w uczciwości – ten będzie zbawiony (por. 10,22). Więc nie 
tylko trzeba, ale  po prostu warto być uczciwym!   
(ks. Paweł Nasiadek) 

SPORT

 

ZAWODY W MUSZYNIE 
W dniach 8-10.03.2013 r. w Muszynie odbyły się 
Mistrzostwa Polski w Kickboxingu Light Contact 
Kadetów. W zawodach wzięło udział 485 zawodników z 48 
klubów z całej Polski.  
Klubu ZIĘTEK Team Brzeziny reprezentowało 8 -u 
zawodników w kategorii wiekowej kadet młodszy 10 - 12 lat 
i kadet starszy 12-13 lat w formule light contact. W każdej 
z kategorii, w której rywalizowali nasi podopieczni była 
bardzo duża konkurencja. Aby stanąć na podium nie 
wystarczyła jedna wygrana 1 walki. W kategorii kadet starszy 
rywalizowali Bartłomiej Olewicki – 47 kg, Seweryn 
Wiśniewski – 47 kg, Rafał Sibiński – 52 kg, Remigiusz Warga 
– 69 kg. To był debiut tych zawodników w tej formule walki 

i mimo pojedynczych wygranych walk żaden z nich nie stanął 
na podium M. Polski.  
Zdecydowanie lepiej spisali się kadeci młodsi zdobywając 
aż trzy medale M. Polski; w tym jeden najcenniejszy złoty. 
Zaszczyt ten i zarazem tytuł Mistrza Polski przypadł 
Patrykowi Trzci ńskiemu w kategorii wagowej - 57 kg, który 
mimo swojego młodego wieku już po raz drugi  wraca 
z mistrzostw z medalem po 3 zwycięskich walkach. Kolejnym 
medalistą został  Norbert Kusz - 47 kg,  który podobnie jak 
Patryk po raz drugi brał udział w mistrzostwach Polski, lecz 
wcześniej bez medalu. Tym razem zdobył brązowy medal 
wygrywając jedną walkę, ale jako trener mogę zapewnić, że 
Norberta stać na złoty medal Mistrzostw i wierzę, że 
w przyszłym roku Norbert będzie walczył o najwyższy stopień 
podium. Trzecim medalistą został Szymon Pędziwiatr  - 57 
kg, który mimo małego doświadczenia na matach pokazał się
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z bardzo dobrej strony, w półfinale z zawodnikiem dużo 
silniejszym od siebie umiał zneutralizować tą przewagę, 
a nawet w niektórych momentach przeważać. 

 
Szymonowi Sieradzkiemu, który startował w kategorii 
wagowej do 47 kg niestety nie udało się wywalczyć medalu. 
Szymon może mówić tutaj o pechu w losowaniu, ponieważ 
zaraz w pierwszej walce trafił na byłego i jak się okazało 
teraźniejszego Mistrza Polski. Możemy mówić o dużym 
sukcesie naszego klubu nie tylko z powodu medali, które 
przywożą nasi podopieczni z prestiżowych zawodów, ale 
przede wszystkim z powodu bardzo dużej liczby młodzieży 
trenującej na zajęciach boksu i kickboxingu w Brzezinach. 
Przede wszystkim to zasługa rodziców, którzy nie są obojętni 
i przywożą swoje pociechy w każdy poniedziałek i środę na 
17:30 na salę sportową Szkoły Podstawowej w Brzezinach.  
(Mariusz Ziętek ) 
 

I TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
„OLD BOYÓW” 
Dnia 23 marca 2013 r. na sali gimnastycznej ZS 
w Iwanowicach odbył się I Turniej Tenisa Stołowego „Old 
Boyów” pod Honorowym Patronatem Przewodniczącego 
Rady Gminy w Szczytnikach, który z zainteresowaniem 
obserwował zmagania uczestników rozgrywek. Inicjatorem 
zorganizowanego przedsięwzięcia był pan Włodzimierz 
Krzywda. W turnieju wzięło udział 13 zawodników, w tym 
również radny wsi Iwanowice - pan Piotr Zimny. Prawo startu 
mieli panowie, którzy ukończyli co najmniej 30 lat, zaś wśród 
startujących przeważali panowie w wieku 40 +. Wszyscy 
zawodnicy walczyli bardzo ofiarnie, gdyż mecze rozgrywane 
były systemem „każdy z każdym”. Mimo, że walka przy 
stołach tenisowych była bardzo często zacięta i wyrównana, 
impreza zakończyła się w bardzo sportowej atmosferze. 
Niekwestionowanym I mistrzem turnieju został pan 
Wiesław Dybioch, na II miejscu sklasyfikowany został pan 
Mariusz Krzywda, III miejsce zajął pan Emil Raczkowski. 
Puchary i dyplomy dla najlepszych Old Boyów oraz dyplomy 
uczestnictwa dla pozostałych zawodników wręczali: 
Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki - pan Andrzej Kupaj 
oraz Dyrektor ZS w Iwanowicach - pani Janina Nowak. 
Zwycięzca turnieju obdarował wszystkich współgraczy 
koszulkami sportowymi - zachęcając tym samym do dalszego 
aktywnego spędzania czasu wolnego. W gronie kibiców 

znaleźli się min.: Komendant Gminny OSP Jerzy Majas oraz 
radny pan Bogumił Jankowski. (Renata Janicka-Szcześniak) 
 

SPORT  SZKOLNY 
NAJLEPSI  W  POWIECIE 

Kamila Kołodziejczyk – Gimnazjum Iwanowice 
I miejsce w powiecie w skoku w dal 
Daria Szcześniak - Gimnazjum Iwanowice 
III miejsce w powiecie w rzucie oszczepem 
Paulina Piekarska - Gimnazjum Iwanowice 
III miejsce w powiecie w pchnięciu kulą 
Sztafeta szwedzka chłopców z Gimnazjum w Iwanowicach  
III miejsce w powiecie 
Martyna  Owczarek - Gimnazjum  Marchwacz 
I miejsce w powiecie w biegu na dystansie 100m 
Piotr  Szereda  -  Gimnazjum  Marchwacz 
III miejsce w powiecie w skoku w dal 
Agnieszka  Łańduch  -  Szkoła Podstawowa  Marchwacz 
I miejsce w powiecie w warcabach klasycznych, 
VI miejsce finale  wojewódzkim w Poznaniu i udział 
w turnieju ogólnopolskim 
Konrad Grudziecki – Gimnazjum  Marchwacz 
III miejsce w mistrzostwach powiatu w Indywidualnych 
Biegach Przełajowych na dystansie 1200m Karolina 
Szamatuła   -   Gimnazjum Staw 
I miejsce w powiecie w turnieju szachowym, 
I miejsce w powiecie w warcabach klasycznych, 
III miejsce w powiecie w drużynowym turnieju szachowym  
Klaudia Augustyniak   -   Gimnazjum Staw 
I miejsce w biegu na dystansie 1000m.  ,,Wiosna Cekowska 
2013”,  
II miejsce w powiecie w skoku w dal, 
I miejsce w powiecie w sztafecie szwedzkiej 
Weronika Augustyniak   -   Gimnazjum Staw 
I miejsce w powiecie w sztafecie szwedzkiej 
II miejsce w powiecie w biegu na dystansie 100 m  
Olga Furmaniak   -   Gimnazjum Staw 
II miejsce w mistrzostwach powiatu w Indywidualnych 
Biegach Przełajowych na  dystansie 1200 m 
III miejsce w biegu na dystansie 1000m. ,,Wiosna Cekowska 
2013”  
Patrycja Płuciennik   -   Gimnazjum Staw 
I miejsce w powiecie w sztafecie szwedzkiej 
III miejsce w powiecie w skoku w dal 
Alicja Dziedzic   -   Gimnazjum Staw 
 I miejsce w biegu na dystansie 1500m.”Wiosna Cekowska”,  
 II miejsce w mistrzostwach powiatu w Indywidualnych 
Biegach Przełajowych na dystansie 1200 m, 
II miejsce w powiecie w biegu na dystansie 1000 m 
Dominika Przybyłek   -   Gimnazjum Staw 
I miejsce w powiecie w biegu na dystansie 300 m, 
I miejsce w powiecie w sztafecie szwedzkiej 
Jakub Powązka   -   Gimnazjum Staw 
II miejsce w powiecie w rzucie oszczepem. 
Drużyna w składzie: 
Klaudia Augustyniak, Weronika Augustyniak, 
Patrycja Płuciennik, Dominika Przybyłek 
I miejsce w powiecie w sztafecie szwedzkiej i udział w finale 
rejonu w Ostrzeszowie.  



„WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE”- BEZPŁATNY INFORMATOR GMINY SZCZYTNIKI                                                 SPORT      

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

PUCHAR  POWIATU  KALISKIEGO 
XXIII  BIEGÓW  ULICZNYCH 
,,WIOSNA  CEKOWSKA  2013” 

 14 kwietnia 2013r. odbyły się w Cekowie XXIII Biegi Uliczne 
„Wiosna Cekowska 2013”. Jak co roku brała w nich udział 
reprezentacja   najlepszych zawodniczek i zawodników w kategorii 
klas I- VI szkół podstawowych i klas I- III gimnazjum, by walczyć 
o Puchar Starosty  Kaliskiego. Najlepszymi zawodnikami naszej 
gminy okazali się: 
KL  I    Cierniak Weronika  III miejsce  - SP  Iwanowice 
KL  II   Łaska Martyna II miejsce - SP Iwanowice 
KL  II   Kubiak Dawid II miejsce – SP Szczytniki 
KL  III  Cierniak Karolina  III miejsce - SP Iwanowice 
KL  IV Tylski Piotr II miejsce - SP Iwanowice 
KL V    Kuświk Justyna I miejsce  - SP Szczytniki 
KL VI  Tomczyk Aleksandra I miejsce - SP Radliczyce 
GIMNAZJUM 
KL I    Klaudia Augustyniak I  mieisce – Gimnazjum Staw 
KL.I   Olga Furmaniak III miejsce – Gimnazjum Staw 
Kl. I   Wiktor Leszka I miejsce – Gimnazjum Szczytniki 
Kl. II  Dziedzic Alicja I miejsce – Gimnazjum  Staw 
 (Kazimierz Augustyniak) 
 

(Zdjęcie z lewej) Na podium mistrzyni biegi na dystansie 
1500m Alicja Dziedzic – Gimnazjum  Staw. 
(Zdjęcie z prawej)Na najwyższym stopniu podium Klaudia 
Augustyniak mistrzyni biegu na dystansie 1000m i trzecia 
zawodniczka Olga Furmaniak  obie zawodniczki 
z Gimnazjum w Stawie. 

 
 
 
  
 
 
Na I  stopniu podium 
uczeń Gimnazjum w 
Szczytnikach - Wiktor 
Leszka.     
 
 

 
 
 

 

MISTRZOSTWA POWIATU  
W CZWÓRBOJU LA 

Dnia 7 maja 2013 r. w Stawiszynie odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu w 4-boju La. Do zawodów powiatowych awansowały 
dwie drużyny Zespołu Szkół w Iwanowicach. 

 
 II miejsce w zawodach zajęła drużyna dziewcząt w składzie: 
Angelika Rosiak, Iza Łaska, Anita Gołębiewska, Natalia 
Laskowska, Natalia Tyczyńska, Ola Skowrońska. Drużyna 
chłopców w składzie: Szymon Gołębiewski, Maciej Tułacz, 
Konrad Skowroński, Jakub Cierniak, Damian Śniegula, 
Adrian Młynek zajęła miejsce III. Ponadto w klasyfikacji 
indywidualnej I miejsce w biegu na dystansie 600 m zajęła 
Anita Gołębiewska, zaś najdłuższy skok w dal wykonał 
Damian Śniegula – 483 cm. W mistrzostwach powiatu brało 
udział 8 drużyn dziewcząt i 5 drużyn chłopców.  
(Renata Janicka – Szcześniak) 
 
 

MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE 
RĘCZNEJ 

Drużyna dziewcząt Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół  
w Iwanowicach jako mistrzynie zawodów gminnych w piłce 
ręcznej  reprezentowały szkołę oraz Gminę Szczytniki 
w zawodach szczebla powiatowego. Do zawodów przystąpiło 
6 najlepszych drużyn powiatu kaliskiego: Opatówek, 
Dzierzbin, Koźminek, Staw, Iwanowice oraz Piotrów - 
gospodarze turnieju. Drużyna dziewcząt ze SP Zespołu Szkół 
w Iwanowicach   po rozegranych meczach ze Stawem, 
Dzierzbinem i Piotrowem zajęła w klasyfikacji końcowej 
I miejsce, uzyskując tytuł  Mistrzyń Powiatu w Piłce Ręcznej 
i awansowała tym samym do zawodów szczebla rejonowego. 
Do sukcesu tego przyczyniły się następujące zawodniczki: 
Angelika Rosiak – kapitan drużyny, Joanna Łaska, Natalia 
Laskowska, Wiktoria Trzesowska- bramkarka, Klaudia 
Maciołek, Wiktoria Nowak, Julia Wąsik, Katarzyna Ziontek, 
Anita Gołębiewska, Anna Bednarska oraz Aleksandra Gibus.   
(Renata Janicka – Szcześniak) 
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KONKURSY 
 

E-KARTKA WIELKANOCNA 
 Kolejny sukces uczniów z naszej gminy w I  Konkursie 
Informatyczno-Plastycznym E-kartka Wielkanocna dla 
uczniów powiatu i miasta Kalisza. Rozstrzygnięcie konkursu 
odbyło się 18 marca 2013 roku, podsumowanie 21 marca 
w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Nagrody 
i dyplomy wręczył dyrektor ODN – pan Jan Bartczak. Do 
konkursu zakwalifikowano 107 prac; w tym w kategorii: 
uczniowie szkoły podstawowej (klasy I–III) – 25 kartek, 
uczniowie (klasy IV–VI) – 52 kartki (prace wykonane 
w programie MsPaint); uczniowie gimnazjum (klasy I–III) – 
25 kartek oraz uczniowie gimnazjum i szkół 
ponadgimnazjalnych (szkoła specjalna) – 5 kartek (kartki 
wykonane programie PowerPoint). Dwa pierwsze  miejsca 
w kategorii szkoła podstawowa uzyskali uczniowie klasy 
piątej Zespołu Szkół w Szczytnikach: Julia Michalak  i Jakub 
Zając, III miejsce w kategorii gimnazjum Nikoletta Młynek  - 
uczennica klasy drugiej Zespołu Szkół w Iwanowicach. 
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczniowie 
wykonali znakomite prace, które cechowały: pomysłowość 
i oryginalność oraz wysoki poziom artystyczny. 
(Organizatorki konkursu: E. Marchwacka, E. Kowalczyk -
Wiśniewska) 
 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS  
”RAZEM PO ŻEGNAJMY  ZIM Ę” 

 

W celu włączenia się w tradycję pożegnania zimy 
i powitania wiosny uczniowie klas młodszych Zespołu 
Szkół w Marchwaczu wzięli udział w ogólnopolskim 
konkursie na najładniejszą Marzannę. Organizatorami 
konkursu była Akademia Bambino pod patronatem 
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Łodzi 
oraz Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego 

OMEP. Spośród tysiąca (!) nadesłanych prac na najwyższe 
uznanie zasłużyła praca uczniów klasy II SP Zespołu Szkół 
w Marchwaczu, wykonana pod kierunkiem Pani Małgorzaty 
Gajewskiej. 
Nagrodą w konkursie był duży zestaw „Fabryka Cukierków" 
wraz z zestawami ciastoliny, które uatrakcyjnią zajęcia 
świetlicowe. Mnóstwo słodkiej zabawy i różne elementy 
dekoracyjne sprawiły, że słodkości wykonane przez dzieci 
wyglądają jak prawdziwe.  (Małgorzata Gajewska) 
 

II ETAP KONKURSU WIEDZY O UE 
22 marca w budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
w Brzezinach odbył się II etap Konkursu Wiedzy o Unii 
Europejskiej, którego organizatorem była Lokalna Grupa 
Działania „Długosz Królewski”. Uczestnikami konkursu byli 
uczniowie gimnazjów z gmin Brzeziny, Błaszki i Szczytniki. 
Naszą gminę reprezentowali finaliści I etapu konkursu 
w składzie: Joanna Kaczmarek (ZS w Iwanowicach) Emilia 
Durman (ZS w Marchwaczu), Michał Jankowski (ZS 
w Iwanowicach), Aleksandra Kowalska (ZS w Iwanowicach) 
oraz Karolina Kudaś (ZS w Stawie). Po sprawdzeniu prac 
okazało się, że młodzież z terenu naszej gminy reprezentowała 
zdecydowanie najwyższy poziom wiedzy i umiejętności, co 
znalazło odzwierciedlenie w klasyfikacji końcowej: I miejsce 
zajęła Karolina Kudaś (Gimnazjum w Stawie) – 45 punktów, 
II miejsce Joanna Kaczmarek (Zespół Szkół w Iwanowicach) 
– 44 punkty, III miejsce – Wojciech Korach (Publiczne 
Gimnazjum w Błaszkach) – 37 punktów. Konkurs objęty 
został patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego - 
Andrzeja Grzyba, który wszystkim uczestnikom konkursu 
pogratulował szerokiej wiedzy i wręczył nagrody książkowe. 
Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody elektroniczne. 
W rozdaniu nagród wzięli udział także Wójtowie (oraz 
Burmistrz) gmin zrzeszonych w stowarzyszeniu. Z uznaniem 
wyrazili się oni o przygotowaniu uczniów do konkursowych 
szranków. Po ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród wszyscy 
obecni zostali zaproszeni na uroczysty obiad.  
(Krzysztof Pietrzykowski) 
 

KONKURS WIEDZY O UE 
W GIMNAZJUM NR 2 W KALISZU 

10 maja 2013 w Gimnazjum nr 2 im. Juliusza Słowackiego 
w Kaliszu odbył się „Mi ędzyszkolny Konkursu Wiedzy 
o Unii Europejskiej” pod honorowym patronatem Posła 
do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba.  
Wzięło nim udział dwudziestu czterech uczestników z terenu 
miasta Kalisza oraz powiatu kaliskiego. Okazało się, że i tym 
razem najsilniejszą drużyną dysponowały szkoły z terenu 
gminy Szczytniki - Gimnazja z Iwanowic oraz 
Marchwacza. Szerokim znawstwem tematyki unijnej popisali 
się bowiem: Joanna Kaczmarek z Zespołu Szkół 
w Iwanowicach  (I miejsce), Emilia Durman  z Zespołu Szkół 
w Marchwaczu  
(II miejsce) oraz Adrian W ąsik z Zespołu Szkół 
w Iwanowicach (III miejsce). Organizatorzy pogratulowali 
finalistom rozległej wiedzy na temat zawiłych struktur 
i historii instytucji unijnych oraz samych państw 
członkowskich. Nagrody książkowe ufundowane przez 
Eurodeputowanego Andrzeja Grzyba wręczyła asystentka 
posła - pani Agnieszka Walczak.   (Krzysztof Pietrzykowski) 
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REJONOWY ETAP 
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

WIEDZY O WIELKOPOLSCE 
 

20 marca 2013 r. na terenie SP im. Juliusza Słowackiego  
w Golinie odbył się rejonowy etap  Wojewódzkiego Konkursu 
Wiedzy o Wielkopolsce, do którego zakwalifikowały się 
4 uczennice ZS w Iwanowicach: Natalia Laskowska 
i Weronika Golanowska (opiekun pani Renata Janicka - 
Szcześniak) oraz Joanna Kaczmarek i Aleksandra Kowalska 
(opiekun pani Wioletta Mikołajczyk).  

 
 
Wszystkie wymienione uczennice zostały laureatkami etapu 
rejonowego. Dziewczętom  gratulujemy i życzymy 
powodzenia na etapie wojewódzkim w/w konkursu.      
(Renata Janicka - Szcześniak 
 
 
 

SAMORZĄDNI NA SZÓSTKĘ 
 

Etap powiatowy XX edycji Konkursu Wiedzy 
o Samorządzie Terytorialnym odbył się 20 maja 2013 r. 
w Gimnazjum nr 9 w Kaliszu. Konkurs zorganizowany 
został przez Stowarzyszenie Kalisz XXI.  
Uczestniczyli w nim uczniowie gimnazjów miasta Kalisza 
(powiat grodzki) i powiatu kaliskiego (ziemskiego). Wśród 
uczestników było troje uczniów klasy trzeciej gimnazjum 
z Zespołu Szkół w Iwanowicach. Po rozwiązaniu testu 
składającego się z 20 pytań najwięcej punktów uzyskało 
dwoje uczniów z Iwanowic. W wyniku dogrywki wyłoniono 
zwycięzcę. Została nią Joanna Kaczmarek. Drugie miejsce po 
dogrywce przypadło Adrianowi Wąsikowi. Trzecie miejsce 
w konkursie uzyskał Michał Jankowski także z Iwanowic. 

Zwycięzcy otrzymali z rąk gości honorowych – Prezydenta 
Kalisza Janusza Pęcherza i Starosty Kaliskiego Krzysztofa 
Nosala – dyplomy i nagrody książkowe. Dwoje zwycięzców 
(J. Kaczmarek i A. Wąsik) reprezentować będą powiat i gminę 
Szczytniki w finale konkursu w Żychlinie. Organizatorem 
Finału Wojewódzkiego jest Towarzystwo Samorządowe 
w Koninie. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje poseł 
Ireneusz Niewiarowski.      (Stanisław Olender) 
 

GMINNE ELIMINACJE 
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU 

BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU 
DROGOWYM 

Już po raz kolejny wzorem lat ubiegłych na terenie gminy 
Szczytniki przeprowadzone zostały eliminacje gminne 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym.  
W 2013 roku organizatorami Turnieju są: Polski Związek 
Motorowy, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Krajowa Rada 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz 
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego wraz z odpowiednimi 
strukturami terenowymi. 
Współorganizatorem Turnieju jest Krajowe Stowarzyszenie 
Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, które 
udziela wsparcia w organizacji i przeprowadzeniu Turnieju oraz 
reprezentuje WORD-y w Krajowym Komitecie Organizacyjnym. 
Organizatorzy odpowiedzialni są za przeprowadzenie eliminacji 
w poszczególnych etapach Turnieju, powołują lokalne Komitety 
Organizacyjne. 
Do zorganizowania i przeprowadzenia poszczególnych etapów 
Turnieju, a także finału ogólnopolskiego, organizatorzy 
zapraszają władze samorządowe (Prezydentów, Burmistrzów, 
Wójtów) i administracyjne oraz inne instytucje i organizacje, 
których przedstawiciele wchodzą automatycznie w skład 
Komitetu Organizacyjnego danego etapu Turnieju. 
Komitety Organizacyjne odpowiadają za organizację 
poszczególnych etapów Turnieju począwszy od eliminacji 
międzyszkolnych. Etap szkolny organizują dyrekcje szkół 
i organy prowadzące szkoły. Na szczeblu gminy organizatorem 
jest Wójt Gminy. 
Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa 
i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej 
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poprzez: 
-popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się 
po drogach, 
-kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników 
ruchu, 
-popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, 
-popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także 
rekreacji i sportu. 
Po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych do Turnieju 
gminnego swój udział zgłosiło 5 szkół podstawowych i 5 szkół 
gimnazjalnych prowadzonych przez gminę, liczące po trzech 
zawodników, tworząc tym samym trzyosobowe drużyny danej 
szkoły, reprezentujące ją w dalszych etapach Turnieju. Uczniowie 
szkół podstawowych i uczniowie gimnazjów stanowią oddzielne 
drużyny z odrębną klasyfikacją. Zgodnie z obowiązującym 
Regulaminem PZMot, do Turnieju przystąpiło łącznie – 30 
uczniów. Do eliminacji powiatowych przystępują najlepsze 
drużyny wyłonione w etapie gminnym, miejskim, itd. 
Turniej składa się z dwóch części. W pierwszej części każdy 
uczestnik poszczególnych eliminacji rozwiązuje test, składający 
się z 25 pytań z zakresu przepisów ruchu drogowego, a w drugiej 
części wykonuje zadania praktyczne tj. jazda rowerem po torze 
przeszkód. Każda część jest punktowana indywidualne dla 
każdego zawodnika, później łącznie oraz drużynowo. 
Tegoroczny Turniej przeprowadzono w dniu 17 kwietnia 2013 r. 
na terenie Zespołu Szkół w Radliczycach przy współudziale 
dyrekcji tej placówki Pani Bogusławy Domagały jako 
gospodarza, która przygotowała szkołę oraz bardzo życzliwie 
przyjęła wszystkich uczestników zawodów, organizatorów 
Urzędu Gminy i przedstawiciela Komisariatu Policji w Koźminku 
asp. Arkadiusza Górala, uczestniczących w pracach przebiegu 
całego Turnieju. Podziękowanie składam wszystkim opiekunom 
drużyn, których pomoc okazała się niezbędna przy pokonywaniu 
przez zawodników toru przeszkód oraz Igorowi Sowińskiemu za 
współorganizację Turnieju. 
W łącznej klasyfikacji obydwu etapów w kategorii szkół 
podstawowych: 
I miejsce – zajęła drużyna z  SP w Marchwaczu pod kierunkiem 
P. Danuty Młynek, 
II miejsce – zajęła drużyna z  SP w Iwanowicach pod  
kierunkiem P. Renaty Janickiej-Szcześniak, 
III miejsce – zajęła drużyna z SP w Radliczycach  pod 
kierunkiem P. Beaty Piaseckiej. 
Najlepszym zawodnikiem okazał  się Maciej Wójtowicz – uczeń 
klasy V SP w Marchwaczu. 
W kategorii szkół gimnazjalnych: 
I miejsce  – zajęła drużyna z Gimnazjum w  Marchwaczu pod 
kierunkiem P. Danuty Młynek, 
II miejsce – zajęła drużyna z Gimnazjum w Iwanowicach pod 
kierunkiem P. Renaty Janickiej-Szcześniak, 
III miejsce – zajęła drużyna z Gimnazjum w Stawie pod 
kierunkiem P. Kazimierza Augustyniaka. 
Najlepszym zawodnikiem okazał się Wojciech Pietrzykowski 
uczeń klasy I Gimnazjum w Marchwaczu. 
Zakończeniem Turnieju było podsumowanie wyników, zliczenie 
ogólnej i indywidualnej punktacji oraz wręczenie pucharów, 
dyplomów i nagród drużynom, indywidualnym zawodnikom, 
ufundowanych przez Pana Wójta Gminy Szczytniki. Drużynom, 
które zajęły I-e miejsca Pan Wójt życzył sukcesów 
w eliminacjach powiatowych. Turniej przebiegł w bardzo miłej 
i przyjaznej atmosferze.                (Grażyna Kuchnicka) 
 

GMINNY KONKURS J ĘZYKA 
POLSKIEGO 

Dnia 29 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół w Marchwaczu 
odbył się II Gminny Konkurs J ęzyka Polskiego dla uczniów 
klas IV -VI szkół podstawowych.  
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 
humanistycznych, doskonalenie posługiwania się językiem 
polskim, uwrażliwianie na piękno i bogactwo języka ojczystego. 
W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych w 
Stawie, Szczytnikach, Radliczycach, Iwanowicach, Marchwaczu. 
Uczestnicy zmagali się z zadaniami poświęconymi gramatyce, 
ortografii, tworzeniu wypowiedzi pisemnych. Sprawdzone zostało 
również czytanie ze zrozumieniem i znajomość związków 
frazeologicznych. Wszyscy uczestnicy wykazali się bardzo dobrą 
znajomością języka ojczystego. 
  Po sprawdzeniu prac komisja przyznała następujące miejsca: 
I miejsce – Agnieszka Łańduch, ZS Marchwacz, opiekun- 
p. Marzena Łysek 
II miejsce – Natalia Laskowska, Piotr Józefiak,  ZS Iwanowice, 
opiekun- p. Maria Gabryelska 
III miejsce -  Klaudia Suchecka, Nikola Celer, ZS Szczytniki, 
opiekun – p. Maria Korach 
  Dyplomy i nagrody wręczali: Wójt Gminy Szczytniki Pan 
Marek Albrecht i Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak. 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!   (Marzena Łysek) 

GMINNY KONKURS 
MATEMATYCZNY 

Dnia 16 maja 2013 roku w Zespole Szkół w Radliczycach 
odbył się Gminny Konkurs Matematyczny pod patronatem 
Wójta Gminy Szczytniki - Pana Marka Albrechta. 

 
 Konkurs zorganizowały pani Elżbieta Koziarek i pani Agnieszka 
Cieślak. Zadania ułożyła pani Ewa Świątkiewicz - nauczycielka 
matematyki z Zespołu Szkół w Chlewie. Uczestniczyło w nim 28 
uczniów z klasy IV, V i VI z Zespołów Szkół w Stawie, 
Szczytnikach, Marchwaczu, Iwanowicach i Radliczycach. Do 
konkursu przygotowywali ich następujący nauczyciele: pani 
Katarzyna Spychała, pani Magdalena Gaweł, pani Janina Nowak, 
pan Wiesław Domagała, pani Elżbieta Maciaszek, pani Dorota 
Nijak, pani Agnieszka Cieślak i pani Elżbieta Koziarek. Dla 
uczniów z każdej grupy wiekowej przygotowano 6 zadań 
zamkniętych i 4 zadania otwarte. Prace sprawdzała komisja pod 
przewodnictwem pani dyrektor Bogusławy Domagała. 
Zwycięzcami konkursu w poszczególnych grupach wiekowych 
zostali: 
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I miejsce klasa IV – Ludwiczak Filip - Zespół Szkół w Stawie 
klasa V – Drewniak Kinga - Zespół Szkół w Szczytnikach 
Nowak Wiktoria - Zespół Szkół w Iwanowicach 
klasa VI – Puławska Anna - Zespół Szkół w Stawie 
Celer Nikola - Zespół Szkół w Szczytnikach 
II miejsce klasa IV – Zawadzki Grzegorz - Zespół Szkół 
w Stawie 
klasa V – Zając Jakub - Zespół Szkół w Szczytnikach 
klasa VI – Suchecka Klaudia - Zespół Szkół w Szczytnikach 
III miejsce klasa IV – Szymaszek Katarzyna- Zespół Szkół 
Iwanowicach 
klasa V – Gaj Wiktoria - Zespół Szkół w Stawie 
klasa VI – Józefiak Piotr - Zespół Szkół w Iwanowicach 
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali uczniowie - 
pamiątkowe dyplomy.  (Elżbieta Koziarek) 
 

KONKURS RECYTATORSKI DLA 
KLAS NAJMŁODSZYCH 

26 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół w Szczytnikach odbyły 
się gminne eliminacje VIII Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. 
Spośród piętnastu uczestników zwycięzcami zostali: 
• w kategorii klas pierwszych: 
I miejsce - Wojciech Kowalski (SP Szczytniki) 
II miejsce - Weronika Mikołajczyk  (SP Marchwacz) 
III miejsce - Tymoteusz Tomczak (SP Staw) 
• w kategorii klas drugich: 
I miejsce - Lena Łukacka (SP Marchwacz) 
II miejsc e- Ewa Furmaniak (SP Szczytniki) 
III miejsce - Magdalena Filipiak (SP Staw) 
• w kategorii klas trzecich: 
I miejsce - Zuzanna Wietrzyk (SP Radliczyce) 
II miejsce - Jędrzej Kasprzak (SP Marchwacz) 
III miejsce - Natalia Dąbrowska (SP Staw) 
Zdobywcy pierwszych miejsc będą reprezentować naszą gminę 
na szczeblu powiatowym. Gratulujemy zwycięzcom, ich 
nauczycielom oraz rodzicom. (Anna Przybylska) 
 

GMINNY KONKURS POEZJI BŁ. 
JANA PAWŁA II W MARCHWACZU 

„Poezja to wielka pani, której trzeba się całkowicie 
poświęcić…”  (Jan Paweł II) – pod takim hasłem dnia 22 
maja 2013 r. w Zespole Szkół w Marchwaczu odbył się 
Gminny Konkurs Poezji  Bł. Jana Pawła II.  
Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli religii 
Zespołu Szkół w Marchwaczu: p. Katarzynę Lewandowską 
i Ks. Pawła Nasiadka. Celem konkursu było uczczenie 
pamięci Bł. Jana Pawła II oraz propagowanie twórczości 
literackiej Karola Wojtyły (Jana Pawła II) i poezji o Ojcu 
Świętym innych autorów. W konkursie wzięli udział 
uczniowie klas szóstych i klas gimnazjalnych ze wszystkich 
zespołów szkół naszej gminy. Uczestnicy mieli zaprezentować 
jeden wybrany wiersz z twórczości Karola Wojtyły lub wiersz 
o Janie Pawle II.  
Występy uczniów oceniała komisja konkursowa w składzie: 
Proboszcz Parafii Rajsko Ks. Piotr Bałoniak – 
przewodniczący komisji; p. Marianna Kocemba – poetka 
z Opatówka; p. Wioletta Jeziorska – nauczycielka języka 
polskiego w Marchwaczu; p. Maria Gabryelska - 
nauczycielka języka polskiego w Iwanowicach. 

 
 Komisja miała bardzo trudne zadanie, ponieważ poziom 
recytacji uczniów był bardzo wysoki. Spośród uczestników 
konkursu wyłoniono następujących zwycięzców:  I miejsce – 
Emilia Durman z ZS w Marchwaczu (opiekun p. Katarzyna 
Lewandowska), II miejsce – Ola Michałkiewicz z ZS 
w Stawie (opiekun ks. Tomasz Wasielewski), III miejsce – 
Justyna Pluta z ZS w Stawie (opiekun ks. Tomasz 
Wasielewski). Przyznano także cztery wyróżnienia, które 
otrzymali: Nikola Błaszczyk z ZS w Marchwaczu (opiekun 
p. Katarzyna Lewandowska), Patrycja Chlebowska z ZS 
w Marchwaczu (opiekun p. Katarzyna Lewandowska), Izabela 
Łaska z ZS w Iwanowicach (opiekun p. Maria Gabryelska), 
Natalia Laskowska z ZS w Iwanowicach (opiekun p. Maria 
Gabryelska). Zwycięzcy konkursu otrzymali puchary i medale 
z wizerunkiem Bł. Jana Pawła II, różańce papieskie 
przywiezione z Rzymu oraz nagrody książkowe. Wszyscy 
uczestnicy dostali dyplomy, a nauczyciele podziękowania za 
przygotowanie uczniów do konkursu.  

 
Nagrody zostały ufundowane przez Zespół Szkół 
w Marchwaczu,, Ks. Piotra Bałoniaka oraz anonimowego 
sponsora. Po pięknych recytacjach  wszystkich zaproszono na 
słodki poczęstunek – kremówki papieskie – ufundowane przez 
Radę Rodziców Zespołu Szkół w Marchwaczu; a następnie na 
spotkanie ze specjalnym gościem – p. Marianną Kocembą – 
poetką z Opatówka, w której sercu i twórczości niezwykle 
ważne miejsce zajmuje Jan Paweł II. Część wierszy poetka 
poświęca właśnie osobie Papieża; a w jednym z nich pisze: 
„Budził uśpionego ducha Narodu! Rozsiewał ziarno 
w powierzoną glebę. Uczył prawdy, miłości i przebaczenia. 
Miło ści dla Ojczyzny, która jest w potrzebie.” W swoich 
wierszach poetka zwraca się do Ojca Świętego m.in. słowami: 
„Pasterzu Drogi”, „Błogosławiony Rybaku”, „Opoko Piotra”, 
„Siewco Boskiej Chwały”, „Kochany Ojcze”, „Niestrudzony 
Wędrowcu”, „Wielki Polaku”. Pani Marianna Kocemba należy do 
Stowarzyszenia Pamięci Jana Pawła II, którego głównym celem jest 
upowszechnianie wiedzy o polskim papieżu. Uczestnicy konkursu 
mieli okazję posłuchać kilku wierszy poświęconych Janowi Pawłowi 
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II oraz obejrzeć wystawę przygotowaną przez poetkę. Słowa 
podziękowań do uczniów i ich opiekunów skierował Proboszcz 
Parafii Rajsko Ks. Piotr Bałoniak, który podkreślił trud zmierzenia 
się z niełatwą poezją Papieża Polaka. Gminny Konkurs Poezji Bł. 
Jana Pawła II uświetnili swoją obecnością Wójt Gminy 
Szczytniki Pan Marek Albrecht i Zastępca Wójta Pan Dariusz 
Wawrzyniak , którzy pogratulowali uczniom odniesionych 
sukcesów. Konkurs zakończył się występem  uczennicy ZS 
w Marchwaczu – Marceliny Olejnik, która zaprezentowała ulubioną 
pieśń oazową Bł. Jana Pawła II pod tytułem „Barka”.  
Dziękujemy wszystkim uczniom i opiekunom za udział w konkursie. 
Papież Jan Paweł II, nasz kochany Ojciec Święty, Papież Polak, 
dzisiaj Sługa Boży, był niezwykłym człowiekiem w dziejach Polski 
i świata. Jego życie, pontyfikat - to wielki dar Boga dla Kościoła 
i naszej Ojczyzny - które  zmieniły losy wielu ludzi i narodów.  
Papieskie nauczanie jest wielkim, ale i trudnym dla nas wyzwaniem; 
wymagającym  nie tyle wzniosłych słów, ale przede wszystkim 
szlachetnych czynów. Nigdy nie zapominajmy o Polaku, którego 
ukochał cały świat; a  pamięć o Nim niech pozostanie na zawsze 
w naszych umysłach, sercach i życiu.    (Katarzyna Lewandowska) 
 

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI  
IM. STANISŁAWA ALEKSANDRZAKA 
„Pi ękne są górskie szczyty, 
Radosny szum strumienia 
Piękny jest trud człowieka, 
Co życie w lepsze zmienia. 
Przytoczony cytat jest fragmentem wiersza Stanisława 
Aleksandrzaka, a jednocześnie jedną ze zwrotek hymnu  Szkoły 
Podstawowej w Marchwaczu. Stanisław Aleksandrzak jest 
patronem szkoły podstawowej od 30 maja 1987 r. Zasłużył się 
jako pisarz, redaktor i organizator życia kulturalnego, działał dla 
dobra dzieci, nauczycieli, rodziców. Za serce i ogromne poświęcenie 
dla spraw dzieci otrzymał Order Uśmiechu. Wyrazem uznania dla 
jego twórczości oraz działalności redaktorskiej było przyznanie mu  
w1961 r. Nagrody Prezesa Rady Ministrów - za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości dla dzieci oraz nagrody im. Kornela 
Makuszyńskiego. Celem organizowanego  corocznie konkursu 
recytatorskiego  jest uczczenie pamięci tego wspaniałego człowieka, 
a także rozpropagowywanie informacji o jego dokonaniach. 
Tegoroczny konkurs odbył się w dniu 29  maja. W konkursie wzięli 
udział uczniowie ze wszystkich zespołów szkół  gminy Szczytniki. 
Na początku uroczystości uczniowie przybliżyli postać Stanisława 
Aleksandrzaka, po czym został przeprowadzony konkurs. Odbywał  
się   on  w  trzech   kategoriach   wiekowych. Recytacje dostarczyły  
wielu   emocji i wskazały na bardzo wysoki stopień przygotowania 
uczniów. Po naradzie jury wyłoniło zwycięzców: 
w klasach I – III szkoły podstawowej: 
 I miejsce – Lena Łukacka (SP Marchwacz), op. Małgorzata 
Gajewska/   II miejsce – Wiktor Kaczmarek (SP Radliczyce), 
op. Grażyna Olejnik/  III miejsce –Antonina Trzęsowska (SP 
Iwanowice), op. Iwona Pieszczyńska/   III miejsce – Ola Malewska 
(SP Staw), op. Bogumiła Lubecka 
w klasach IV – VI szkoły podstawowej: 
 I miejsce – Magdalena Juszczak (SP Szczytniki), op. Maria Korach 
 II miejsce – Natalia Kubczak (SP Radliczyce), op. Karolina 
Kisiurska/  III miejsce – Nikola Błaszczyk (SP Marchwacz), 
op. Marzena Łysek/    wyróżnienie – Karolina Gruszczyńska (SP 
Staw), op. Jadwiga Mądrzejewska 
w klasach I – III gimnazjum: 
 I miejsce – Alicja Olejnik (Gimnazjum w Radliczycach), 
op. Agnieszka Krajeńska/  II miejsce – Patrycja Chojnacka 
(Gimnazjum w Szczytnikach), op. Emilia Chróstek/   III miejsce – 
Patrycja Chlebowska (Gimnazjum w Marchwaczu), 
op. Marzena Łysek 
 wyróżnienie – Emilia Durman (Gimnazjum w Marchwaczu), 
op. Marzena Łysek 

      Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a zwycięzcy 
nagrody książkowe. Nagrody dla uczniów i podziękowania dla 
nauczycieli wręczyła Dyrektor Zespołu Szkół w Marchwaczu – Pani 
Honorata Szymańska.  (Wioletta Jeziorska) 
 

OGŁOSZENIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Rachunkowe  

Honorata i Piotr Waliś 
Doradztwo Gospodarcze, Consulting 
Kredyty, Leasingi, Pośrednictwo Finansowe. Dojazd do klienta. 
Kompleksowa i profesjonalna obsługa  
podmiotów gospodarczych, rolników i osób fizycznych. 
Chełmce 43A    

62-860 Opatówek   
Tel.: 516 174 904 ; e-mail: biuro.walis@wp.pl 
Zadzwoń i umów się na spotkanie! 

 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
w Szczytnikach z siedzibą w Radliczycach wprowadza 
z dniem 10.06.2013 r. letnią obniżkę na niektóre asortymenty 
opału. Szczegółowe informacje można uzyskać pod 
nr telefonu: 1) Magazyn Radliczyce tel. 62/7626813 lub 2) 
Magazyn Szczytniki tel. 62/7625014. Zapraszamy do zakupu 
opału po niższych cenach oraz promowanych artykułów 
spożywczych w naszych placówkach! Zarząd Spółdzielni 

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców B&K 

Błaszczyk Krzysztof, 62-862 Iwanowice  
zaprasza na kurs prawa jazdy kat. B 
Oferujemy: 
• wysoką zdawalność 
• miłą i bezstresową atmosferę 
• komplet materiałów dydaktycznych  - Gratis! 
• promocyjne ceny 
Szczegóły pod numerem  
tel. 509 057 378  lub 62/76 26 623 
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„Moni, masz fantastyczny głos, zaśpiewałaś inaczej niż w oryginale, 

adekwatnie do swojego głosu. Wspaniale to czujesz, chciałabym 

mieć Ciebie w drużynie” - tak o Monice Szczot mówiła 

niekwestionowana gwiazda polskiej sceny muzycznej Justyna 

Steczkowska podczas przesłuchań w programie „The Voice of 

Poland”.  

Monika Szczot urodziła się 4 kwietnia 1989 roku. Pochodzi ze 
Szczytnik. Choć nie należy do rodziny posiadającej tradycje 
muzyczne, jako mała dziewczynka odkryła, że największą pasją jej 
życia jest muzyka. Ostatnio można było podziwiać jej zdolności 
wokalne podczas programu emitowanego w TVP2. Co zmieniło się 
w jej życiu po „The Voice of Poland”. O tym przeczytacie 
w wywiadzie Wioletty Przybylskiej z Moniką Szczot.  
Miałaś już okazję kiedyś słyszeć tyle miłych słów na temat swojego 

wokalu co w programie The Voice of Poland? 

- Faktycznie tylu komplementów, jeśli chodzi o mój głos, nie 
usłyszałam jeszcze w żadnym programie, a brałam udział już               
w wielu - mówi Monika po programie w TVP2. 
Monika przygodę z TV zaczęła kilka lat temu od występu                      
w programie „Szansa na sukces”. Od lat marzyła, by uczyć się od 
Justyny Steczkowskiej. Teraz marzenia się spełniły. 
Z którego występu z The Voice of Poland jesteś najbardziej 

zadowolona? 
- Każdy z występów to dla mnie powód do dumy. Bardzo miło 
wspominam pierwszy odcinek przesłuchań w ciemno, kiedy 
śpiewałam I follow rivers z repertuaru Triggerfinger. Tak właściwie 
od tego wszystko się zaczęło. Wszyscy trenerzy docenili moją 
wieloletnią pracę.  Równie miło wspominam ostatni mój występ        
w półfinale, po którym dostałam dużo propozycji współpracy. 
Co zmienia udział w tego rodzaju programie w życiu? 
- Udział w tym programie dał mi przede wszystkim wiarę w siebie. 
Zajmuję się muzyką już od bardzo dawna, ale przez te lata różne 
myśli błąkały się po mojej głowie. W programie oprócz tego, że 
mogłam zaprezentować się całej Polsce, nauczyłam się również 
pracy na wielkiej scenie z najlepszymi realizatorami i muzykami        
w Polsce. 
Czy Twoja kariera po programie nabrała rozpędu? 
- Oczywiście, że tak. Jestem w trakcie przygotowań do trasy, która 
będzie miała miejsce w całej Polsce. Planuję również nagrać własny 
materiał.  
Czego nauczyła Cię Justyna Steczkowska podczas programu i jak Ci 

się z nią pracowało? 
- Wielokrotnie już mówiłam, że Justyna to wyjątkowa osoba. 
Charakteryzuje ją przede wszystkim bogaty warsztat wokalny,             
a takich wskazówek oczekiwałam od swojego trenera. 
Justyna jest osobą bardzo wymagającą. Wszystko musi być dopięte 
na ostatni guzik i w kwestiach wokalnych i estetyce naszego 
wyglądu. Myślę że nie mogłam wybrać lepiej. 
 

 

 

Czy po raz drugi wybrałabyś ją, by mogła prowadzić Cię wokalnie 

przez program? 
- Tak. Każdy z trenerów pomagał mi w przygotowaniu się do 
kolejnego odcinka.  
Marek Piekarczyk poświęcał dużo czasu na rozmowach ze mną na 
tematy związane z muzyką, Patrycja starała się zapoznać mnie z jak 
największą grupą osób, z którymi mogłabym współpracować               
w przyszłości. Byłam bardzo mile zaskoczona kiedy Tomson i Baron 
przyjeżdżali specjalnie wcześniej, aby móc być na moich próbach. 
Wielokrotnie pomagali mnie i Krzysiowi Pszonie (kierownikowi 
muzycznemu programu) w opracowaniu aranżu do moich utworów. 
Justyna jest prawdziwą profesjonalistką w swoim zawodzie. Dbała     
o mój komfort podczas prób i występów live. Dawała mnóstwo 
wskazówek, dbała nawet o najmniejsze szczegóły.  
Jako jedyna z całej grupy uczestników szykowana byłam przez 
prywatną stylistkę i charakteryzatorkę Justyny. To były bardzo miłe 
chwile. 
Jak wyobrażasz sobie siebie za 10 lata? 
- Marzę o tym by nagrywać własne płyty i koncertować po całej 
Polsce. Moje koncert będą różniły się od innych. Będą ucztą dla 
ucha, ale i nie tylko. Pragnę by były pełne pozytywnych emocji, 
elegancji i klasy. Bardzo chciałabym pracować z najlepszymi 
w Polsce. 
Jak potoczy się Twoja kariera, najbliższe plany? 
- Tak jak wspominałam, szykuję się do trasy po Polsce. Jestem też        
w trakcie przygotowywania materiału na pierwsze utwory, które 
mam nadzieję pojawią się już niedługo w radiu. 
Część muzyki będzie napisana przeze mnie, ale zamierzam również 
nawiązać współpracę z kilkoma osobami zajmującymi się 
komponowaniem. Pierwsze teksty napisane zostaną przez Jacka 
Cygana.  
Jakie są Twoje zawodowe marzenia? 
- Dwa lata temu uczestniczyłam w dużych koncertach muzyki 
filmowej, które odbywały się w kilku miastach w Polsce: Kaliszu, 
Szczecinie, Nowym Sączu, Poznaniu i Krakowie. Były to wspaniałe 
koncerty z Filharmoniami tych miast. Marzę o tym, by móc to 
powtórzyć. Od lat pasjonowała mnie muzyka Zbigniewa Preisnera       
i to właśnie jego utwory miałam zaszczyt śpiewać, ale i nie tylko. 
Śpiewałam również utwory Seweryna Krajeńskiego, a także znane 
utwory z filmu „W pustyni i w puszczy”. Chciałabym wydać również 
album z tekstami Osieckiej we własnych aranżacjach. Uważam, że 
nikt tak jak ona nie potrafił przelać swoich myśli, uczuć i pasji na 
papier. 
W jakim rodzaju muzyki czujesz się najlepiej i jak wyglądałaby 

Twoja pierwsza nagrana pyta? 

- W szkole Piano Song nauczyłam się odnajdywać w wielu gatunkach 
muzycznych. Moja pierwsza płyta to będą popowe utwory, ale mam 
już w planach kilka innych projektów. Wszystko będzie zależało od 
tego jakich ludzi spotkam na swojej drodze. 

Dziękuję za rozmowę 

 

 

 

 

 
 
 
 

REDAKCJA 

Opracowanie i redagowanie „Wiadomości Szczytnickich”- Wioletta 
Przybylska i Krzysztof Pietrzykowski./ Skład graficzny gazety - Wioletta 
Przybylska. 
Nadzór nad wydaniem pełni Zastępca Wójta Gminy Szczytniki Dariusz 
Wawrzyniak.  
Informator ten powstaje dzięki zaangażowaniu dyrektorów i nauczycieli 
zespołów szkół gminy Szczytniki, za co serdecznie im dziękujemy. 
Wszelkie uwagi do strony internetowej gminy oraz gminnego informatora 
przyjmujemy pod adresem gazetkagminna@gmail.com. Na tego maila 
prosimy także o przesyłanie artykułów do gazetki - na zasadach określonych 
w Regulaminie gazetki gminnej.   


