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 UCZCZENIE  100-LECIA 
OBJAWIEŃ FATIMSKICH 
W GMINIE SZCZYTNIKI 

Ekstremalna pielgrzymka do Lichenia 

W dniu 13 maja 2017 r. 

świętowaliśmy 100- lecie objawień 

w Fatimie, związanych nie tylko 

z historią jednego kraju czy narodu, 

lecz z losami całego świata. Z tej 

okazji Sejm RP przyjął uchwałę 

o uczczeniu tej wyjątkowej rocznicy. 

Każdy z nas pamięta, iż to właśnie 

w dniu 13 maja 1981 r.  nasz 

największy rodak św. Jan Paweł II 

za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej 

został w sposób cudowny ocalony, 

pomimo precyzyjnie zaplanowanego 

zamachu na jego życie.  

                                            Czytaj s. 8 

DZIEŃ SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO  

W PAŁACU 
PREZYDENCKIM 

W dniu 29 maja 2017 r. Prezydent RP 

Pan Andrzej Duda wręczył 

odznaczenia państwowe z okazji 

Święta Samorządu Terytorialnego 

zasłużonym samorządowcom.  

 
Zaszczytne odznaczenia przyznano 

46 osobom z całego kraju, a wśród 

nich odznaczenie z rąk Prezydenta 

RP otrzymał  Wójt Gminy 

Szczytniki Pan Marek Albrecht, 

który został uhonorowany 

Srebrnym Krzyżem Zasługi.  

 
   Czytaj s. 10 
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ŻYCZENIA WAKACYJNE 

Z okazji wakacji i planowanych urlopów życzę wszystkim  
Mieszkańcom, Pracownikom i Przyjaciołom gminy Szczytniki 

miłego wypoczynku po trudach nauki i pracy,  
czasu na swoje ulubione zajęcia i pasje życiowe,  

słonecznej pogody, optymistycznego spojrzenia w przyszłość,  
a także czerpania radości z uroków otaczającej nas przyrody,  

budzącej pokorę i zachwyt nad pięknem stworzenia.  
 

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

 

 

226. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3- MAJA 

W początkach  maja na terenie naszej gminy upamiętniono kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 

3- Maja. W szkołach odbyły się okolicznościowe apele i akademie. Konstytucja z 1791 r. była 

pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną  ustawą zasadniczą.  

                                                                                                                                         Czytaj s. 8 

POWIATOWO-GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA  

 

Powiatowo-Gminne obchody Dnia Strażaka odbyły się w dniu 3 maja 2017 r. w Szczytnikach. 

Uroczystość połączona była z Jubileuszem 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Szczytnikach i przekazaniem  nowego średniego samochodu  ratowniczo-gaśniczego dla jednostki 

OSP Szczytniki. 

                                                                                                                                         Czytaj s. 7                               

http://www.szczytniki.ug.gov.pl/
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SPRAWY GMINNE 

KALENDARIUM WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI 

 

1. Dokonano odbiorów technicznych przebudowanych dróg w miejscowościach:   

1) Popów  o długości 0,53 km, wykonawca „Rol-Dróg” Rafał Świątek,  

2) Główczyn – Iwanowice o długości 4,9 km, wykonawca Zakład Budowlany Henryk Mocny,  

3) Kobylarka – o długości 1 km, wykonawca Zakład Budowlany Henryk Mocny, 

do wykonanych prac nie wniesiono uwag.   

2.  Ostatnie dwie drogi wykonane są z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W trakcie kontroli jest 

dokumentacja z postępowań przetargowych.  

3. Posiadamy dokumentację wraz ze zgłoszeniami na drogi w Radliczycach, na Strużce, Murowańcu, Tymieńcu Kąty 

i Szczytnikach, wkrótce zostanie ogłoszony przetarg. Czekamy za dokumentacją na Staw, tj. pozwoleniem wodno-prawnym na 

wykonanie odwodnienia drogi i  w Szczytnikach,  droga nr 5734P,  za podziałem gruntów.  

4. Zostało zainstalowane nowe punkty świetlne w miejscowościach Sobiesęki Trzecie, Helenów, Poręby, Sobiesęki Drugie, 

Radliczyce, Pieńki, Kuczewola, Bronibór i Kobylarka.     

5. Wyodrębniono w budżecie środki na kontynuację projektu nowego oświetlenia w Sobiesękach Pierwszych i Borku – 30 tys. zł, 

czekamy za umową ze spółką oświetleniową.  

6.  W dniu 6 marca 2017 r. podpisałem Umowę o współpracy partnerskiej dla potrzeb realizacji projektu „Umiem pływać” 

współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, pomiędzy Wielkopolskim Zrzeszeniem LZS w Poznaniu 

a Gminą Szczytniki. Projekt został zrealizowany do 16.06.2017 r.   Uczestnicy to uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej 

z uzupełnieniem z klasy I ze wszystkich zespołów szkół, łącznie 90 uczniów. Gmina z budżetu wnosi wkład w wysokości 

13.500 zł,  po 150  zł za każdego uczestnika, a Ministerstwo refunduje kwotę 170  zł. Ogólny koszt realizacji projektu na 

jednego ucznia to  320 zł. 

7. W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów 

prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci, 

i młodzieży, Wojewoda Wielkopolski pozytywnie rozpatrzył wniosek gminy Szczytniki, i przyznał dotację w wysokości 

22 480 zł na zakup nowości wydawniczych (książek, które nie są podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów bibliotek szkół 

podstawowych.  

8. Przygotowany został projekt uchwały Rady Gminy w Szczytnikach w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla zabudowy usługowej w miejscowości Szczytniki”. 

9. Prowadzone są procedury administracyjne związane: 

 z zamianą gruntów zajętych pod drogę publiczną w Szczytnikach,   

 z przygotowaniem do sprzedaży gruntów wraz z lokalami na rzecz ich lokatorów w budynkach mieszkalnych w Radliczycach,  

 zakupem gruntów o pow. 300m2 w Kolonii Marchwacz pod drogę.  

10. Uzupełniono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie wymiany dachu dla OSP Iwanowice, środki są 

dysponowane w ramach LGD „Długosz Królewski”. Otrzymaliśmy zaproszenie do podpisania umowy, zadanie będzie 

realizowane w latach 2017 – 2018. 

11. Ogłoszony został przetarg na wywóz śmieci.  Niestety ostatnie przetargi w gminach sąsiednich wskazują, iż cena wywozu 

odpadów rośnie.  

12. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę rankingową na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. 

Wniosek Gminy na operacje pn. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczytniki poprzez rozbudowę 

sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik, wyposażenie stacji uzdatniania wody w Szczytnikach i Mroczkach Wielkich oraz 

budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcjanów ostatecznie został sklasyfikowany na 23 miejscu z kwotą 

dofinansowania 1.621.886,00 zł. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa,  inwestycja powinna rozpocząć się 

jeszcze w tym roku.  

13. Zakończona została przez firmę „DROMAX” Wojciech Krymarys Chełmce naprawa dróg. 

14. Wyodrębniono w budżecie kwotę 20 tys. zł na remont Świetlicy Wiejskiej w Sobiesękach Trzecich polegający na wymianie 

pokrycia dachu. Pragnę zaznaczyć, iż Świetlica korzystała już ze środków LGD na wymianę okien, co spowodowało, 

iż obecnie brak jest możliwości pozyskania dalszych środków, dlatego zaproponowałem przekazanie wsparcia w tej formie.  

15. W marcu GOPS przyznał  i wypłacił:  

 zasiłków  stałych  w kwocie   23.815,43 zł dla 44 osób, 

 zasiłków okresowych w kwocie 7.840,08 zł dla  19 rodzin,   

 zasiłków celowych w wysokości  13.950 zł dla 45 rodzin, 

 świadczenia rodzinne w lutym w kwocie 234.925,74 zł dla 627rodzin, i marcu w kwocie 246.081,94 zł dla 628 rodzin,  
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 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w lutym na kwotę 12.700 zł dla 25 osób uprawnionych i w marcu na kwotę 

12.700 zł dla 25 osób uprawnionych, 

 świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ w łącznej kwocie  555.250,60 zł dla 699 osób, 

 dodatek mieszkaniowy  wypłacono dla 11 rodzin w łącznej kwocie   1.535,08 zł,  

 dodatek energetyczny wypłacono dla 9 rodzin w kwocie 136,73 zł. 

16. W kwietniu GOPS przyznał i wypłacił: 

 zasiłków stałych w kwocie 25.464,17 zł dla 46 osób, 

 zasiłków okresowych w kwocie 6.904,75 zł dla 18 rodzin, 

 zasiłków celowych w wysokości 9.300,00 zł dla 50 rodzin,  

 świadczenia rodzinne w kwocie 242.522,98 zł dla 624 rodzin, 

 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 12.700 zł dla 25 osób uprawnionych,   

 świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ w łącznej kwocie 568.401,10 zł dla 692 rodzin, 

 jedno świadczenie za życiem w wysokości 4.000,00 zł, 

 dodatek mieszkaniowy  dla 11 rodzin w łącznej kwocie 1.382,28 zł, 

 dodatek energetyczny  dla 8 rodzin w kwocie 121,05 zł. 

17. W marcu  z programu FEAD otrzymano 696  kg herbatników, 513,60 kg fasoli białej w puszkach, 870,00 kg makaronu, 

120,00 kg ryżu, 29,75 kg gulaszu wieprzowego z warzywami, 28,00 kg cukru i 28 l mleka.   Łącznie z tej formy pomocy 

skorzystało 341 osób. W kwietniu otrzymano: koncentrat pomidorowy - 445,44 kg, ser podpuszczkowy dojrzewający - 16,8 

kg, szynka wieprzowa mielona - 104,4 kg, pasztet wieprzowy - 55,68 kg, groszek z marchewką - 22,4 kg, filety z makreli - 

473,28 kg, olej rzepakowy – 8 l, powidła śliwkowe - 7,8 kg, szynka drobiowa - 18,9 kg . Łącznie z tej pomocy skorzystało 341 

osób. 

18. Ponadto wydano  5  kart  KDR  oraz 5 kart na WKR. 

19. Wpłynęły dwie niebieskie karty i odbyły się dwa spotkania grupy roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego. 

20. Wyrażam swoją aprobatę i wdzięczność  za  uczczenie w gminnych placówkach oświatowych 226. rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 maja, za przeprowadzone apele, konkursy i okolicznościowe dekoracje.  

 

 

PODZIĘKOWANIE  

Pragnę przekazać najserdeczniejsze podziękowania dla Wszystkich, którzy poprzez współdziałanie na rzecz naszej społeczności 

lokalnej przyczynili się do przyznania mi zaszczytnego odznaczenia państwowego. Jednocześnie proszę, zgodnie ze słowami 

Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, o rozwijanie skrzydeł i dalszą dobrą współpracę, a także o zgłaszanie krytycznych uwag 

w sposób konstruktywny i życzliwy, aby było możliwe szukanie i wypracowywanie optymalnych rozwiązań dla  dobra naszej 

Gminy Szczytniki.  

 

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht 

 

 

FORUM PYTAŃ DO  WÓJTA 

     Z inicjatywy Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta, w nawiązaniu do oczekiwań mieszkańców, oprócz istniejących już 

metod informacyjnych, od następnego wydania gazetki gminnej zostanie uruchomione FORUM PYTAŃ DO WÓJTA. Pytania 

dotyczące spraw gminnych można przesyłać wyłącznie na adres mailowy gazetkagminna@gmail.com – z jednoczesnym podaniem, 

tylko do wiadomości Redakcji: swojego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania. 

     Odpowiedzi na pytania, zgodnie z wytyczonymi zasadami, będą udzielane sukcesywnie na łamach „Wiadomości Szczytnickich”. 

Za stronę organizacyjną i wybór najbardziej merytorycznych pytań odpowiada Redakcja gazetki gminnej.  Nowa metoda 

informacyjna nawiązuje do obowiązującej zasady otwartości życia publicznego,  dotyczącej zarówno  planowanych jak 

i realizowanych działań stanowiących zakres kompetencji samorządu terytorialnego.  Redakcja 

 

SESJE RADY GMINY SZCZYTNIKI OD  1 MARCA DO 18 MAJA 2017 R. 

  

W dniu  17 marca 2017 roku odbyła się XXXII Sesja 

Rady Gminy Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący 

Rady Pan Bogdan Augustyniak. Rada zapoznała się 

z informacją o pracy Wójta i poszczególnych Komisji Rady 

w okresie międzysesyjnym, zapoznawała się z interpelacjami 

i zapytaniami radnych oraz odpowiedziami udzielanymi 

przez Pana Wójta lub jego Zastępcę. W sesji udział wzięło 14 

radnych. Przedmiotem obrad oprócz wprowadzania zmian do 

budżetu gminy i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

było:  

mailto:gazetkagminna@gmail.com
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- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Szczytniki” - Z-ca Wójta Pan 

Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały w powyższej 

sprawie i zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę 

Nr XXXII / 177 / 2017 (głosowało 14 radnych);  

- podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci 

szkół podstawowych   i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego. - Przewodniczący Rady poinformował, że 

w materiałach na sesję radni otrzymali projekt uchwały 

w powyższej sprawie, zwrócił się  o zgłaszanie ewentualnych 

uwag i propozycji.  Wobec braku uwag Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę 

Nr XXXII / 178 / 2017 (głosowało 14 radnych).  

W dniu 30 marca   2017 r. odbyła się XXXIII Sesja Rady 

Gminy Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący Rady 

Pan Bogdan Augustyniak. W sesji udział wzięło 14 radnych. 

Rada zapoznała się z informacją o pracy Wójta 

i poszczególnych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym, 

zapoznawała się z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz 

odpowiedziami udzielanymi przez Pana Wójta lub jego 

Zastępcę. Przedmiotem obrad oprócz wprowadzania zmian do 

budżetu gminy i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

było: 

- podjęcie uchwały w sprawie: „Programu polityki 

zdrowotnej dot. szczepień  profilaktycznych przeciwko 

zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci zamieszkałych 

na terenie Gminy Szczytniki na lata 2017-2019” -  Z-ca 

Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały 

w powyższej sprawie  i zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych 

uwag i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały 

w wyniku, którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę 

Nr XXXIII / 179 / 2017 (głosowało 14 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobów gminnych 

nieruchomości w m. Marchwacz  z przeznaczeniem pod 

boisko sportowe   -  Z-ca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak 

omówił projekt uchwały w powyższej sprawie i zwrócił się 

o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji. Wobec braku 

uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIII / 180 / 2017 

(głosowało 14 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie zbycia części drogi w m. 

Kuczewola na polepszenie warunków zagospodarowania 

sąsiedniej nieruchomości  - Z-ca Wójta Pan Dariusz 

Wawrzyniak omówił projekt uchwały w powyższej sprawie 

i zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku 

którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIII / 

181 / 2017 (głosowało 14 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy na 2018 rok środków 

stanowiących fundusz sołecki  -Z-ca Wójta Pan Dariusz 

Wawrzyniak omówił projekt uchwały w powyższej sprawie 

i zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji. 

Po krótkiej dyskusji wobec braku dalszych uwag 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada większością 

głosów  podjęła Uchwałę Nr XXXIII / 182 / 2017 

(głosowało 14 radnych, za -13, przeciw – 1). 

W dniu  11 kwietnia   2017 r. odbyła się XXXIV  Sesja 

Rady Gminy Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący 

Rady Pan Bogdan Augustyniak. W sesji udział wzięło 15 

radnych. Rada zapoznała się z informacją o pracy Wójta 

i poszczególnych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym, 

zapoznawała się z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz 

odpowiedziami udzielanymi przez Pana Wójta lub jego 

Zastępcę. Przedmiotem obrad było rozpatrzenie 

następujących spraw poprzez: 

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  -  

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt 

uchwały w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie 

ewentualnych uwag i propozycji. Po krótkiej dyskusji wobec 

braku dalszych uwag Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt przedmiotowej uchwały,  w wyniku 

którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIV / 

185 / 2017 (głosowało 15 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej -   Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak 

omówił projekt uchwały w powyższej sprawie, zwrócił się 

o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji. Wobec braku 

uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIV / 186 / 2017 

(głosowało 15 radnych). 

W dniu 18 maja 2017 r. odbyła się XXXV  Sesja Rady 

Gminy Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący Rady 

Pan Bogdan Augustyniak. W sesji udział wzięło 15 radnych. 

Rada zapoznała się z informacją o pracy Wójta 

i poszczególnych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym, 

zapoznawała się z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz 

odpowiedziami udzielanymi przez Pana Wójta lub jego 

Zastępcę. Przedmiotem obrad było rozpatrzenie 

następujących spraw: 

- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczytniki na 

nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych - 

(działki położone w Szczytnikach zajęte pod publiczną drogę 

gminną) - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił 

projekt uchwały w powyższej sprawie, zwrócił się 

o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji. Wobec braku 

uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXV / 187 2017 

(głosowało 15 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości gruntowej - działek nr 237/3 i 237/4 

położonych w Marchwacz Kolonii.  – Zastępca Wójta Pan 

Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały w powyższej 
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sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag   

i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę 

Nr XXXV / 188 2017 (głosowało 15 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi 

w Radliczycach (budynki przy Szkole) - Zastępca Wójta Pan 

Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały w powyższej 

sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i propozycji. Wobec braku  uwag Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę 

Nr XXXV / 189 2017 (głosowało 15 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 

nr XXII/126/2016 Rady Gminy Szczytniki   z dnia 28 lipca 

2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi - Zastępca Wójta Pan Dariusz 

Wawrzyniak omówił projekt uchwały w powyższej sprawie, 

zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag  i propozycji. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku 

którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXV / 190 

2017 (głosowało 15 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 

nr XXII/124/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 lipca 

2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania porządku 

i czystości na terenie Gminy Szczytniki - Zastępca Wójta Pan 

Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały w powyższej 

sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę 

Nr XXXV / 191 2017 (głosowało 15 radnych). 

(Opracowano na podstawie protokołów z sesji,  projektu 

protokołu z  XXXV sesji,  podjętych przez Radę Gminy uchwał  

oraz  uzasadnień do tych uchwał.  Mirosław Kowalski)   
 

TERENOWE ZEBRANIA 

INFORMACYJNE 

     Cyklicznie, na wniosek mieszkańców, organizowane są 

zebrania w wybranych okręgach wyborczych gminy Szczytniki. 

Podczas spotkań podawane są informacje na temat 

zrealizowanych, a także planowanych działań gminnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem danego terenu. Mieszkańcy mają 

możliwość zadawania pytań dotyczących pracy i działalności 

samorządu gminnego.  

     W zebraniach uczestniczą: Wójt Gminy Szczytniki Pan 

Marek Albrecht, Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak, 

miejscowi Radni i Sołtysi, a także wszyscy zainteresowani. Jak 

dotychczas,  czyli do dnia 31 maja, odbyły się trzy takie zebrania 

w następujących miejscowościach:  w Iwanowicach, Stawie 

i Radliczycach.  (UG) 

PROGRAM  

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

Gmina Szczytniki, aby móc ubiegać się o pozyskanie 

środków zewnętrznych na dofinansowanie budowy sieci 

kanalizacyjnej – zleciła opracowanie Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego  gospodarki ściekowej (PFU) dla 

Gminy Szczytniki, Firmie E.O.Ś. Katarzyna Seredyńska 

z Poznania. W trakcie przygotowania opracowania Gmina 

kierowała wnioski i uwagi do Firmy, wnoszone przez 

Pracowników, Sołtysów i Radnych Rady Gminy, na które 

Firma udzielała odpowiedzi. Przedmiotowy program został 

opracowywany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 

i przepisami prawa. Jak wynika z dokumentu oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa  -  do końca roku 2021 

gmina musi osiągnąć WYPOSAŻENIE w sieć kanalizacyjną 

i pojedyncze systemy oczyszczania ścieków na poziomie, co 

najmniej: 95%. W Gminie Szczytniki wyznaczona została 

„aglomeracja”, która zakłada rozbudowę istniejącej 

oczyszczalni ścieków w Popowie i budowę sieci 

kanalizacyjnej. Przy tworzeniu aglomeracji decydującym 

czynnikiem był wskaźnik koncentracji, który  nie mógł być 

mniejszy niż 120 mieszkańców na 1 km sieci, a w związku 

z tym obszar aglomeracji nie mógł objąć wszystkich 

mieszkańców naszej gminy. W miejscowościach, na terenie 

których nie jest osiągany w/w wskaźnik, zaproponowano 

wykonanie pojedynczych systemów oczyszczania ścieków 

(„oczyszczalnie przydomowe”). Ścieki gromadzone 

w zbiornikach bezodpływowych muszą w całości trafiać na 

stację zlewną i podlegają ewidencji. Z PFU wynika, że średni 

krajowy koszt wykonania 1 km sieci kanalizacyjnej wynosi 

ok. 860.000 zł/km sieci lub 6.900 zł/osobę. Zarówno 

nieszczelne szamba jak i zrzut ścieków poza oczyszczalnią są 

działaniami niezgodnymi z obowiązującymi przepisami 

prawa. W obecnym czasie z przyczyn ekonomicznych 

i technicznych nie ma możliwości wykonania kanalizacji 

we wszystkich miejscowościach gminy - od razu. 

Z Programu Funkcjonalno-Użytkowego wynika, że gmina 

powinna urealnić opłaty za dostarczanie wody i odbiór 

ścieków, ponieważ obecnie wpływy z opłat nie pokrywają 

wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem 

i eksploatacją oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania 

wody. Na etapie opracowania PFU wyjaśniono również, że 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - informacje 

z zakresu ochrony środowiska są jawne, a dotyczy to między 

innymi: danych o szambach, oczyszczalniach, 

powierzchniach uszczelnionych oraz danych o poborze wody. 

W związku z tym można korzystać z oficjalnych danych 

umieszczonych na stronach internetowych poszczególnych 

podmiotów prawnych, nie naruszając ustawy o ochronie 

danych osobowych. W opracowanym programie Firma 

proponuje rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków 

w Popowie. Za najkorzystniejsze rozwiązanie wskazano: 

w centralnej części gminy zaplanowanie stacji zlewnej na 

terenie istniejącej oczyszczalni w Popowie; na północy 

w Radliczycach, natomiast w  południowej części 

w Iwanowicach. 
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Wiadomo, że sprawy zaopatrzenia w wodę, odprowadzania 

ścieków, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych 

należą do zadań własnych gminy. Wszystkie zaplanowane 

zadania wymagają ogromnych nakładów finansowych 

i w obecnym czasie nie stać gminy - podobnie jak 

w przypadku innych inwestycji - na pokrycie kosztów 

z własnych środków finansowych, bez uzyskania pomocy 

zewnętrznej. Pozyskanie środków zewnętrznych, bez 

wprowadzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego nie 

będzie ani możliwe, ani realne.  

Stan środowiska naturalnego jest jednym z ważniejszych 

priorytetów współczesnych czasów, a jego ochrona jest 

obowiązkiem każdego z nas.  (1.06., UG) 

 

ODZNACZENI ZA DŁUGOLETNIE 

POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE  

W dniu 30 maja 2017 r. w Restauracji „POLANIN" 

w Szczytnikach 9 par z terenu gminy odznaczono Medalami 

za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W imieniu Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Jubilatów odznaczył Wójt Gminy 

Szczytniki Marek Albrecht. Okazją do tego była 50. rocznica 

zawarcia związku małżeńskiego. Jubileusz obchodzili 

Państwo: Wanda i Czesław Andrzejak, Józefa i Jan 

Bączyk, Janina i Lechosław Błaszczyk, Marianna 

i Czesław Kasprzak, Barbara i Mirosław Michalak, 

Janina i Stanisław Musiałowicz, Eugenia i Stanisław 

Tylski, Genowefa i Czesław Wojtczak,  Henryka i Jerzy 

Zimny. 
Oprócz medali małżonkowie otrzymali pamiątkowe dyplomy 

z gratulacjami i życzeniami od Wójta Gminy, a także bukiety 

kwiatów. Wójt pogratulował Jubilatom długiego wytrwania 

w związku małżeńskim, złożył życzenia zdrowia, szczęścia 

i wszelkiej pomyślności. Uroczystość zakończyła się 

spotkaniem przy kawie, herbacie i cieście. Jubilaci mieli 

okazję podzielić się wspomnieniami i doświadczeniami 

ze wspólnie przeżytych lat. Przed opuszczeniem lokalu pary 

stanęły do grupowego pamiątkowego zdjęcia.  (Dorota 

Marucha)  

 

UPOMINKI DLA SZKÓŁ OD STOWARZYSZENIA  

ROZWIJAJMY SKRZYDŁA  

Do Zespołów Szkół z terenu Gminy Szczytniki zostały 

przekazane dla uczniów  pamiątkowe komplety sprzętu 

sportowego od lokalnego Stowarzyszenia „Rozwijamy 

skrzydła”. Każdy zestaw zawierał, oprócz rakietki, sześć 

piłek do rozgrywek sportowych w zakresie piłki ręcznej, 

siatkówki, koszykówki czy też piłki nożnej. Decyzja 

w sprawie rozdysponowania  środków Stowarzyszenia 

została podjęta przez Zarząd po konsultacji z Dyrektorami 

Zespołów Szkół, natomiast pomocy i doradztwa przy 

zakupach udzielił nam gminny koordynator sportu 

i jednocześnie nauczyciel wychowania fizycznego Pan 

Kazimierz Augustyniak.   

Z powodu wzmożonych obowiązków, 

reformy oświaty w toku, a także 

coraz większych możliwości 

wyboru różnorodnych firm 

organizujących  wypoczynek 

dla dzieci i młodzieży, co 

stanowiło istotę działalności 

Stowarzyszenia – planowane 

jest rozwiązanie naszej 

organizacji. Jednakże, jeśli są 

osoby pragnące podjąć się 

aktywnego działania w tym 

zakresie, to prosimy 

o zapisanie się i zgłoszenie do 

siedziby Stowarzyszenia 

w Iwanowicach w terminie do 

zakończenia obecnego roku 

szkolnego. Bardzo dziękujemy 

społeczności lokalnej za 

wieloletnią współpracę i mamy 

nadzieję, że przekazany do szkół sprzęt sportowy  okaże się 

przydatny i dobrze wykorzystany. Zarząd Stowarzyszenia 

„Rozwijamy skrzydła”. 

DROGA MARCHWACZ- STAW-CIESZYKÓW- 

SZCZYTNIKI REMONTOWANA 

Trwa przebudowa ciągu dróg powiatowych na terenie 

gminy Szczytniki. To strategiczna inwestycja, w której 

mamy również swój wkład finansowy- mówi Wójt gminy 

Marek Albrecht. Łączna długość przebudowywanych 

dróg na terenie Gmin Szczytniki i Opatówek wynosi  

17,320 km. 

Przebudowa dróg powiatowych: od miejscowości Opatówek 

przez Michałów Drugi, Marchwacz, Krowicę Zawodnią, 

Cieszyków, Staw i Lipkę aż do granicy powiatu, z odbiciem  

w miejscowości Cieszyków do Szczytnik - otrzymała 

dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej 

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Umowę 
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na dofinansowanie władze powiatu podpisały już 

z Wojewodą Wielkopolskim. 

-To ważna inwestycja dla gminy Szczytniki. Parking przy 

szkole w Marchwaczu zwiększy bezpieczeństwo 

przyjeżdżającym pod szkołę dzieciom i rodzicom, którzy 

przywożą swoje pociechy. Powstaną również zatoki 

autobusowe, ścieżki rowerowe na terenie naszej gminy, 

i chodniki- mówi Wójt gminy Szczytniki Marek Albrecht. 

 
-Dzięki współpracy z gminami udaje się realizować takie 

zadania. Dziękuję Burmistrzowi Opatówka i Wójtowi Gminy 

Szczytniki oraz Radnym tych gmin za zrozumienie i ogromne 

wsparcie finansowe, aby Powiat Kaliski mógł 

to przedsięwzięcie realizować -mówi Starosta Kaliski 

Krzysztof Nosal.   

W ramach zadania zaplanowano zrealizować: 

- poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 m na całej długości 

w/w dróg, 

- wykonanie na odcinkach warstwy wyrównawczej, a także 

położenie nowej warstwy ścieralnej o gr. 4 cm na całej 

długości w/w dróg, 

- wybudowanie nowych chodników – 3889 m, 

- wybudowanie zatok autobusowych z peronami – 14 szt., 

- wybudowanie ścieżki rowerowej jednokierunkowej 

z mieszanek mineralno-asfaltowych – 4479 m, 

- odtworzenie rowów – 20852 m, 

- wykonanie przebudowy skrzyżowań 

z wydzieleniem lewoskrętu – 3 szt., 

- wymianę i uzupełnienie oznakowania 

pionowego, 

- wykonanie oznakowania poziomego, 

- wykonanie barier energochłonnych – 

700 m, 

- wykonanie barieroporęczy i poręczy – 

220 m, 

- wykonanie radaru z tablicą zmiennej 

treści aktywną informującą o prędkości – 

3 szt., 

- wykonanie chodnika i miejsc postojowych 

przy szkole w Marchwaczu. 

 

Do czerwca 2017 roku: 

- wykonano chodniki w m. Michałów Drugi, Marchwacz 

i Krowica Zawodnia, 

- wykonano wszystkie zatoki autobusowe z peronami, 

- wykonano odwodnienie drogi w postaci studzienek 

deszczowych wraz z przykanalikami, 

- wykonano poszerzenie jezdni, 

- przebudowano skrzyżowania z wydzieleniem lewoskrętu, 

- wykonano odcinkowo warstwę wyrównawczą wraz 

z położeniem warstwy ścieralnej w m. Krowica Zawodnia, 

Cieszyków, Lipka, 

- wykonano chodnik i miejsca postojowe przy szkole w m. 

Marchwacz, 

- rozpoczęto roboty ziemne wraz z wykonaniem podbudowy 

na ścieżce rowerowej. (Wioletta Przybylska) 
 

 

WYDARZENIA 

POWIATOWO-GMINNE OBCHODY 

DNIA STRAŻAKA  

Powiatowo-Gminne obchody Dnia Strażaka odbyły się 

w dniu 3 maja 2017 r. w Szczytnikach. Uroczystość 

połączona była z Jubileuszem 100-lecia powstania 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnikach i przekazaniem 

nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 

jednostki OSP Szczytniki. Obchody rozpoczęła  Msza św. 

polowa odprawiona w intencji strażaków. Część związkową 

uroczystości rozpoczęto od złożenia meldunku i podniesienia 

flagi państwowej na maszt. Następnie powitano przybyłych 

gości i odczytano skróconą historię powstania i działalności 

jednostki OSP w Szczytnikach.  

W dowód uznania zasług i 100-letniej działalności dla 

ratowania życia ludzkiego i mienia jednostka została 

odznaczona „Złotym Znakiem Związku OSP RP” oraz 

dyplomem „Zasłużony dla Województwa 

Wielkopolskiego”. Odznaczenia sztandaru jednostki 

i przekazania dyplomu dokonali Wicemarszałek 

Województwa Wielkopolskiego, Wiceprezes Zarządu 

Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa 

Wielkopolskiego – druh Krzysztof Grabowski oraz Starosta 

Kaliski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

OSP RP w Kaliszu – druh Krzysztof Nosal.  Najwyższym 

odznaczeniem związkowym jakim jest „Złoty Znak Związku 

OSP RP” uhonorowany został także druh Henryk 

Skowroński – prezes OSP Sobiesęki Trzecie i wieloletni 
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przewodniczący Komisji ds. Młodzieży przy Zarządzie 

Oddziału Gminnego Związku OSP RP 

w Szczytnikach. Wręczono również następujące medale 

i odznaki: 

 Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał 

druh  Adam Jakóbczak, 

 Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: 

druh Marek Albrecht, druh Piotr Raczyk, druh Tomasz 

Celer i druh Karol Szczyrek, 

 Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: 

druh Zbigniew Banasiewicz i druh Jan Nowak, 

 Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali: druhna 

Katarzyna Gawłowicz, druhna Magdalena Przybył, druh 

Piotr Przybył, druh Cezary Antczak, druh Michał Antczak, 

druh Patryk Drewniak, druh Bartosz Zawadzki, druh 

Szymon Zawadzki, druh Sebastian Kliber, druh Jakub 

Jurkiewicz, druh Andrzej Kaźmierczak, druh Bartosz 

Pawlak i druh Piotr Ziółkowski. 
Najbardziej radosną i widowiskową częścią uroczystości było 

przekazanie i poświęcenie nowego średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego, który został zakupiony w ramach 

projektu pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego 

do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych 

i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-

Konińskiego”, współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

oraz środków budżetowych Gminy Szczytniki. 

Symbolicznego przekazania kluczyków Prezesowi OSP 

Szczytniki – druhowi Zbigniewowi Banasiewiczowi dokonali 

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof 

Grabowski, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz Wójt 

Gminy Szczytniki Marek Albrecht. Po krótkiej prezentacji 

ks. Kanonik Paweł Jabłoński – Kapelan Powiatowy 

Strażaków  uroczyście poświęcił samochód. Podziękowania 

za okazaną pomoc, wsparcie finansowe i wyposażenie 

w nowy sprzęt w imieniu jednostki wyraził Prezes druh 

Zbigniew Banasiewicz. Życzenia i podziękowania 

zastrażacki trud z okazji jubileuszu i Dnia Strażaka 

przekazywali: Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wójt Gminy 

Szczytniki Marek Albrecht, Posłowie Tomasz Ławniczak, 

Piotr Kaleta i Jan Mosiński, Wicemarszałek Województwa 

Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Zastępca 

Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu bryg. Dariusz 

Byliński, Wójt Gminy Ceków-Kolonia Mariusz Chojnacki, 

Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński, Burmistrz 

Tuliszkowa Grzegorz Ciesielski, Wójt Gminy Czajków 

Henryk Plichta, Benedykt Owczarek oraz przedstawiciele 

Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba, 

Marzeny Wodzińskiej Członka Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego i Posła Jarosława Urbaniaka.  Na 

zakończenie uroczystości związkowych poczty sztandarowe 

i pododdziały strażaków wykonały defiladę, którą 

poprowadził dowódca uroczystości, Komendant Gminny 

OSP – druh Jerzy Majas. Oprawę muzyczną uroczystości 

zapewniła Orkiestra Dęta OSP Iwanowice pod 

dyrekcją  Jana  Cichego.  Zgromadzona publiczność 

wysłuchała programu artystycznego przygotowanego przez 

młodzież z Zespołu Szkół w Szczytnikach oraz 

podopiecznych Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach, 

a gwiazdami wieczoru były występy kabaretu śląskiego 

i koncert zespołu „Dysonans”. Pasjonaci sprzętu strażackiego 

mogli nacieszyć oczy wystawionymi zabytkowymi 

pojazdami i wystawą historii OSP. (Adam Jakóbczak) 

226. ROCZNICA UCHWALENIA 

KONSTYTUCJI 3- MAJA 

W początkach maja na terenie naszej gminy upamiętniono 

kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3- Maja. W szkołach 

odbyły się okolicznościowe apele i akademie. Nauczyciele 

historii przypomnieli uczniom o wadze i znaczeniu tego 

doniosłego wydarzenia z dziejów naszej narodowej historii. 

Uczniowie z kolei przygotowując swoje prezentacje utrwalili 

podstawowe fakty dotyczące sytuacji I Rzeczpospolitej 

w schyłkowym okresie jej istnienia.    

Warto pamiętać, że ustawa zasadnicza z 1791 roku była 

owocem wszystkiego, co najlepsze w tradycji polskiego 

oświecenia. Uzdrawiała ustrój polityczny, usprawniała 

system rządów i zapowiadała konieczność niezbędnych 

zmian społecznych. Konstytucja 3- Maja była pierwszą 

w Europie i drugą na świecie (po amerykańskiej) nowoczesną 

ustawą zasadniczą. (Krzysztof Pietrzykowski) 

 

 

UCZCZENIE  100-LECIA OBJAWIEŃ 
FATIMSKICH W GMINIE SZCZYTNIKI 

Ekstremalna pielgrzymka do Lichenia 

W dniu 13 maja 2017 r. świętowaliśmy 100- lecie objawień 

w Fatimie, związanych nie tylko z historią jednego kraju czy 

narodu, lecz z losami całego świata. Z tej okazji Sejm RP 

przyjął uchwałę o uczczeniu tej wyjątkowej rocznicy. Każdy 

z nas pamięta, iż to właśnie w dniu 13 maja 1981 r.  nasz 

największy rodak św. Jan Paweł II za przyczyną Matki Bożej 

Fatimskiej został w sposób cudowny ocalony, pomimo 

precyzyjnie zaplanowanego zamachu na jego życie.  

W gminie Szczytniki imię związane z Papieżem Polakiem 

nosi  Gimnazjum w Iwanowicach, a także Gimnazjum 

w Marchwaczu. 

W świetle tak doniosłych wydarzeń gmina Szczytniki 

również włączyła się w uczczenie 100. rocznicy objawień 
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w Fatimie, nie tylko podczas nabożeństw kościelnych, lecz 

także poprzez zorganizowanie okolicznościowej pielgrzymki 

z udziałem instancji samorządowej i młodzieży gimnazjalnej 

do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, która odbyła się 

w wigilię objawień fatimskich  w dniu 12 maja 2017 r.  

Pielgrzymi otrzymali pasterskie błogosławieństwo udzielone 

przez Ks. Biskupa Łukasza 

Buzuna, uprzedniego 

przeora Jasnej Góry. Z tak 

wyjątkowej okazji wyjazd 

miał również charakter 

wyjątkowy; była  to więc 

pielgrzymka ekstremalna, 

odbywająca się w ciszy, 

skupieniu i z nieustanną 

modlitwą. W tych czasach 

pełnych zgiełku 

i pośpiechu niezwykle 

istotne jest bowiem 

„wyjście na pustynię”, aby 

w pełni zrozumieć wartość  

ludzkiej egzystencji oraz 

sens  poszukiwania 

prawdy.  Z pewnością nie 

tylko dla współczesnego 

młodego człowieka  – 

wyłączenie telefonu 

komórkowego, 

zrezygnowanie 

z komputera czy telewizji 

przez dłuższy czas – 

wydaje się wielkim 

wyrzeczeniem, sytuacją 

niemal ekstremalną.  

W pielgrzymce do Lichenia 

zorganizowanej z okazji 100- 

lecia objawień fatimskich 

uczestniczyli: Wójt Gminy 

Szczytniki Pan Marek 

Albrecht, Dyrektor Zespołu 

Szkół w Marchwaczu  Pani 

Honorata Szymańska, 

delegacja uczniów ZS 

Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu wraz 

z nauczycielem wychowawcą 

Panem Krzysztofem 

Pietrzykowskim, a także 

przedstawicielka seniorów Pani Janina Domagała; natomiast 

przewodnictwo duchowe objął Ks. Paweł Nasiadek z Parafii 

św. Michała Archanioła w Rajsku. Swój udział 

w przygotowaniu wyjazdu pielgrzymkowego mieli również: 

Pani Jadwiga Chojnacka, Pani Katarzyna Pichiewicz oraz 

Radny Gminy Szczytniki Pan Paweł Domagała.  

W Licheniu został złożony okolicznościowy Akt zawierzenia 

i oddania się Niepokalanemu Sercu Maryi oraz kielich 

mszalny – jako skromne wotum wdzięczności  dla Matki 

Bożej Licheńskiej za liczne łaski i cuda. Pielgrzymi wzięli 

udział we Mszy św.; zwiedzili papieskie apartamenty, 

w których przebywał w 1999 r. Jan Paweł II, a tym najbardziej 

zahartowanym udało się nawet wejść pieszo po schodach 

na kościelną wieżę. Pielgrzymią wędrówką został także 

objęty kościół św. Doroty, zabytkowy cmentarz, kaplica 

św. Krzyża, kaplica św. Jana Pawła II, cudowne źródełko, 

a w drodze powrotnej Grąblin. Do odprawienia w milczeniu 

drogi krzyżowej na Golgocie posłużyły pątnikom poruszające 

rozważania z Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, opracowane 

z inicjatywy duszpasterza akademickiego Ks. Jacka Stryczka.  

Nasz szczególny patron św. Jan Paweł II znany był  

z poczucia humoru; podczas naszej pielgrzymki nie zabrakło 

więc także elementów humorystycznych: jeden z kapłanów 

obcokrajowców witając pątników omyłkowo umiejscowił 
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Marchwacz wraz z całą gminą Szczytniki w odległej diecezji 

białostockiej; podczas przechodzenia na kolanach 

po schodach pokutnych na Golgocie opiekunka wyjazdu  

zamiast poinformować  nieznajomych mających zamiar 

przemaszerować przez te  schody, że w tym miejscu można 

przejść wyłącznie na kolanach, powiedziała im z całą mocą, 

iż tutaj nie wolno wchodzić w butach;  przewodnik duchowy 

pouczył nieopatrznie pątników, iż pokusy – zamiast 

wyzwania – są po to, aby im ulegać, gdyż takie same mogą 

się już nigdy nie powtórzyć.  

Przed wyjazdem wydawało się, że pielgrzymka odbędzie się 

w deszczu, a zmiana pogody to tylko marzenie. A jednak 

stało się inaczej; pogodny dzień pozwolił na kontemplowanie 

tego, co najważniejsze w blasku słońca i mieniącej się 

różnymi barwami przyrody. W tym wyjątkowym miejscu 

trudno było nie odczuwać w sercu głębokiego pokoju 

i matczynej opieki Maryi, po prostu żal było odjeżdżać.  

Godny podkreślenia jest fakt, że istnieją tacy młodzi ludzie, 

którzy nie obawiają się wyrzeczeń; nie obawiają się wzięcia 

udziału w ekstremalnej pielgrzymce – w ciszy, skupieniu, 

z modlitwą różańcową w sercu i na ustach. Czy więc warto 

ulegać -  oczywiście nie zgubnym pokusom, lecz mądrym 

wyzwaniom – podejmując je odważnie, gdyż takie same 

mogą się już nigdy nie powtórzyć? Z pewnością  odpowiedź 

na to pytanie  możemy znaleźć  w postawie i przykładzie 

życia dwojga pastuszków - Hiacynty i Franciszka, którzy 

właśnie w tym roku dnia  13 maja poprzez kanonizację 

zostali wyniesieni przez Papieża Franciszka na ołtarze  

i zostali  najmłodszymi świętymi w całej ludzkiej historii.  

Nieprzemijająca mądrość  głosi przecież, że życiodajnej 

wody można zaczerpnąć tylko u źródła; lecz aby tam dotrzeć, 

trzeba iść pod prąd; inna dobra droga po prostu nie istnieje.  

(Honorata Szymańska) 

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W PAŁACU PREZYDENCKIM 

WÓJT GMINY SZCZYTNIKI  ODZNACZONY 

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI  

W dniu 29 maja 2017 r. Prezydent RP Pan Andrzej 

Duda wręczył odznaczenia państwowe z okazji Święta 

Samorządu Terytorialnego zasłużonym 

samorządowcom.  

Zaszczytne odznaczenia przyznano 46 osobom 

z całego kraju, a wśród nich odznaczenie z rąk 

Prezydenta RP otrzymał  Wójt Gminy Szczytniki 

Pan Marek Albrecht, który został uhonorowany 

Srebrnym Krzyżem Zasługi.  Z wnioskiem 

do Prezydenta RP  o nadanie odznaczenia dla Wójta 

Gminy Szczytniki  za zasługi w działalności społecznej, 

samorządowej oraz na rzecz społeczności lokalnej 

wystąpił Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew 

Hoffmann, przy znacznym współudziale 

Wicewojewody Pani Marleny Maląg.  

W tym uroczystym dniu  odbyło się także 

okolicznościowe wystąpienie Prezydenta RP Pana 

Andrzeja Dudy. Pan Prezydent zaakcentował znaczącą 

rolę samorządu terytorialnego związaną z zasadą 

subsydialności, w myśl której władza powinna 

znajdować się jak najbliżej społeczności lokalnej. 

Wspomniał o istotnych zadaniach publicznych, życzył 

dalszego rozwijania skrzydeł, a także podziękował 

samorządowcom za służbę na rzecz społeczności 

lokalnej, składającą się jednocześnie na sukces całej 

Polski. Pan Prezydent docenił rolę rodziny 

we wspieraniu samorządowców, a także wyraził swoją 

wdzięczność i przekazał ukłony dla współpracowników, 

pracowników oraz wszystkich osób współdziałających 

z samorządem terytorialnym. Prezydent RP Pan 

Andrzej Duda zapowiedział także w najbliższym czasie 

przegląd prawa dotyczącego samorządu terytorialnego. 

Zaapelował, aby podchodzić do wszystkich dobrych 

zmian w kraju pozytywnie, mając jednocześnie odwagę 

do zgłaszania swoich krytycznych uwag w sposób 

konstruktywny i życzliwy.  
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Po oficjalnej części w Pałacu Prezydenckim, wszyscy 

goście, w tym Pan Wójt wraz z Małżonką,  zostali 

zaproszeni na poczęstunek do ogrodu Prezydenta RP. 

Podczas uroczystości Powiat Kaliski reprezentował 

Starosta Pan Krzysztof Nosal. Spotkanie przebiegło 

w wyjątkowej atmosferze, stanowiąc okazję do  

twórczych dyskusji  oraz do wspólnego przeżywania 

radości ze święta i przyznanych odznaczeń.  

SERDECZNIE GRATULUJEMY! 

 
(Tekst: Redakcja, zdjęcia: prezydent.rp) 

 

GRATULACJE dla WÓJTA GMINY 

SZCZYTNIKI 

Przewodniczący Rady i Radni Gminy Szczytniki, 

w imieniu swoim i społeczności lokalnej,  składają 

wielkie gratulacje Wójtowi Gminy Szczytniki Panu 

Markowi Albrechtowi z tytułu przyznanego Srebrnego 

Krzyża Zasługi.  Przyznane odznaczenie państwowe 

stanowi powód do dumy, a także jest wyróżnieniem 

naszej gminy na szczeblu krajowym.  

 

 

GRATULACJE od Dyrektorów Zespołów Szkół 

Gminy Szczytniki 

Składamy najserdeczniejsze gratulacje Wójtowi Gminy 

Szczytniki Panu Markowi Albrechtowi z okazji nadania 

odznaczenia państwowego, jakim jest Srebrny Krzyż 

Zasługi. Jednocześnie bardzo dziękujemy za wyjątkową 

samorządową współpracę oraz  troskę o sprawy 

związane z oświatą i wychowaniem młodego pokolenia. 

 

 

KULTURA 

FENOMEN NIEPOKALANEJ 

W mijającym miesiącu, spośród wszystkich wydarzeń trzy 

w jakiś sposób zwróciły moją szczególną uwagę. Pierwsze 

z nich, kiedyś jechałem samochodem w Kaliszu i zauważyłem 

duży billboard w środku miasta, a na nim wizerunek Maryi 

i napis: A na koniec zatryumfuje moje Serce. Wielkie 

zaskoczenie, pozytywne oczywiście, że - w dzisiejszych czasach, 

kiedy chce się oderwać od tego, co ma coś wspólnego z Bogiem 

czy Kościołem - a tutaj takie miłe zaskoczenie. Billboard 

z obrazem Matki Bożej i słowa, zachęcające do ufności 

w zwycięstwo dobra nad złem. Drugie ciekawe wydarzenie 

miałem okazję zobaczyć w Ostrowie Wielkopolskim. Przy 

ul. Kaliskiej, gdy się wjeżdża do miasta jest usytuowana dużych 

rozmiarów figura Matki Bożej, koloru białego. Jadąc któregoś 

dnia po południu samochodem, zauważyłem sporą grupę ludzi 

zgromadzoną wokół figury, którzy modlili się, śpiewali litanię 

do Matki Bożej. Co równie ważne, był z nimi kapłan, który 

przewodził owej modlitwie. Miejsce, można tak powiedzieć, 

znajdujące się w centrum miasta, a więc sporo ludzi widziało 

modlące się tam osoby. Trzecie wydarzenie związane jest 

z gminą Szczytniki – z pielgrzymką do Lichenia w wigilię 

objawień w Fatimie, z udziałem Pana Wójta, nauczycieli 

i młodzieży gimnazjalnej ze szkoły w Marchwaczu; było to dla 

mnie miłym zaskoczeniem. Pomyślałem sobie, jakie piękne 

świadectwo dają nie słowem, ale czynem. Czynem i swoją 

postawą. Bowiem w istocie św. Franciszek zachęcał swoich 

współbraci, aby głosili Ewangelię, jeśli zajdzie taka potrzeba, 

i to nie tylko słowem. Taki jest właśnie fenomen Maryi. Jak 

czuła, kochająca, troskliwa Matka przychodzi, by ratować nas. 

Zachęca, by zmienić swoje postępowanie. By na chwilę oderwać 

się od ziemi i wznieść oczy ku górze. Kiedy ktoś stawia pytanie, 

właściwie to dlaczego 100 lat temu Maryja objawiła się 

dzieciom w Fatimie? Odpowiedź jest prosta. Przyszła nie po to, 

aby nas straszyć, grozić nam, ale przyszła, aby ustrzec nas przed 

zgubą i przed kroczeniem złą drogą. Żadna matka nie będzie 

stała i przyglądała się jak jej dziecko powoli schodzi na złą 

drogę. Każda matka zareaguje. Czyż więc również i Maryja 

miała patrzeć bezczynnie. Wielkim echem odbiły się w świecie 

słowa naszego Ojca Świętego Franciszka, które wypowiedział 

w Fatimie, podczas kanonizacji Hiacynty i Franciszka: Mamy 

Matkę! „Bardzo piękną Panią”, komentowali między sobą 

wizjonerzy z Fatimy wracając do domu, tego szczęśliwego dnia 

13 maja przed stu laty. Niech i w naszym sercu zagości 

ta prawda, że mamy Matkę, która swoim płaszczem okrywa nas 

i prowadzi do Boga. (ks. Paweł Nasiadek) 

JUBILEUSZOWY KĄCIK CZYTELNICZY 

Z okazji jubileuszu 100. rocznicy objawień Matki Bożej 

w Fatimie, ukazało się wiele ciekawych pozycji książkowych 

czy albumów, ukazujących to niezwykłe miejsce 

i wydarzenie. Warto przyjrzeć się im bliżej, i wybrać coś 

wartościowego dla siebie. Jedną z nich jest Wielka Księga 

Fatimy. To swego rodzaju kompendium wiedzy na temat 
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objawień w Fatimie. Zawiera nie tylko opis wydarzeń, ale też 

dalsze dzieje dzieci fatimskich. Całość została opatrzona 

zdjęciami bohaterów, wydarzeń, miejsc związanych 

z objawieniami i kultem. Książka ciekawa nie tylko dla 

dorosłych czytelników, ale także dla młodzieży. W bieżącym 

roku, dokładnie 4 czerwca przeżywamy 20. rocznicę pobytu 

naszego rodaka, dziś świętego Jana Pawła II w Kaliszu. Z tej 

racji warto sięgnąć po ciekawą książkę francuskiego 

kardynała Paula Poupard’a, bliskiego współpracownika 

naszego rodaka. Książka Ten papież jest darem od Boga, 

napisana przystępnym językiem, zawiera wiele ciekawych 

wątków z życia następcy św. Piotra, i z pewnością 

zainteresuje każdego czytelnika.  (ks. Paweł Nasiadek) 

 

GMINNY DZIEŃ DZIECKA  

Piękna pogoda, piękne miejsce i piękni wykonawcy. Tak 

można by podsumować Gminny Dzień Dziecka, jaki 

świętowano w niedzielę 28 maja na terenie Przedszkola 

w Szczytnikach i tamtejszego placu zabaw „Podwórko 

NIVEA”.  

Pomimo licznych w tym czasie komunii, na scenie udało się 

zgromadzić w sumie ok. setki dzieci i to głównie tych 

najmłodszych z gminnych przedszkoli, którym dobrej 

zabawy życzył na powitanie Wójt Gminy Marek Albrecht. 

Zaraz potem sceną zawładnęli  mali artyści z Przedszkoli 

w Szczytnikach, jako gospodarze terenu, Iwanowic, 

Marchwacza i Radliczyc.  

W repertuarze dzieci pojawiły się zarówno piosenki, 

szczególnie skierowane w stronę Mamy z racji ich 

niedawnego święta. Były także tańce, w tym również ludowe. 

Poza bardzo młodymi kilkuletnimi przedstawicielami 

przedszkoli, swoje talenty prezentowali także uczestnicy 

zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Szczytnikach. I tutaj 

także pojawiły się piosenki, układy taneczne, ale również 

otwarto polowy wernisaż prac tegorocznych uczestników 

zajęć plastycznych.  

Prawdziwe obrazy malowane akrylami na płótnie pokazali 

uczestnicy zajęć grupy średniej i najstarszej, a najmłodsi 

swoje rzeźby – kolorowe misy. Dla wszystkich 

występujących  organizatorzy  przygotowali słodkie 

upominki. Ale to nie były jedyne atrakcje radosnego 

i słonecznego Dnia Dziecka.  

Oprócz oczywiście stoisk z zabawkami, dmuchawców, lodów 

i sorbetów swoje atrakcje przygotowali także strażacy z OSP 

w Szczytnikach. Mali mieszkańcy gminy mieli okazję 

z bliska obejrzeć najnowszy sprzęt strażacki, wyposażenie 

wozów oraz , co okazało się fantastycznym  pomysłem, 

popływać ze strażakami łódką po stawie w Szczytnickim 

Parku. Zainteresowanie było tak duże, że strażacy szybko 

musieli zorganizować drugą łódkę i pracować na dwie załogi. 

Natomiast  na placu przy Przedszkolu w przerwach 

występów specjalnie zaproszona grupa animatorów 

zorganizowała dla wszystkich uczestników liczne konkursy, 

zabawy z balonami, a  najlepsza setka dzieci otrzymała 

w nagrodę specjalne „złote medale najlepszego dziecięcego 

sportowca Gminy Szczytniki”. 
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Organizatorami Gminnego Dnia Dziecka byli Gminny 

Ośrodek Kultury, Zespół Szkół i Przedszkole   oraz strażacy 

z OSP w Szczytnikach, przy współpracy Pań nauczycielek 

i instruktorek  przygotowujących przedszkolaki z terenu 

gminy.  (Mariusz Janiak) 

 

 
 

PRZEDSTAWIENIE PROMUJĄCE 
CZYTELNICTWO 

 

 

Dnia 17 maja 2017 roku zaproszenie Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Szczytnikach przyjął Teatr Edukacji 

i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. Aktorzy przedstawili 

spektakl promujący czytelnictwo p.t. „Nie do wiary!  

W bibliotece kryją się czary!” Marysia, główna bohaterka 

opowieści dzięki starej, zaczarowanej książce, zgłębia 

tajemnice biblioteki, poznaje magiczny świat bajek i ich 

bohaterów, z którymi przeżywa niezwykłe przygody. 

Przedstawienie uświadamia, że w książkach zaklęta jest 

magia, a dzięki czytaniu i odwiedzaniu biblioteki możemy 

przeżyć prawdziwe przygody. Spektakl odbył się w Zespole 

Szkół w Stawie i obejrzało go ponad 100 przedszkolaków 

z terenu całej gminy. Okazją do zorganizowania takiego 

spotkania były obchody XIV ogólnopolskiej edycji Tygodnia 

Bibliotek pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!”. Była to też 

okazja do zakończenia i podsumowania rocznej współpracy 

Przedszkola Publicznego w Zespole Szkół w Stawie 

z Gminną Biblioteką Publiczną w Szczytnikach Filia 

w Stawie. Współpraca polegała na realizacji programu 

edukacji literacko – teatralnej „Rozwijanie uzdolnień.” 

(Małgorzata Majas) 

SPORT 

INDYWIDUALNE   BIEGI    PRZEŁAJOWE  

Biegi odbyły się w dniu 4.04.2017 r. w Stawie. W zawodach wzięło udział  47  uczniów ze szkół podstawowych  i 36 

z gimnazjum. Razem  83  uczniów. 

ROCZNIK DZIEWCZĘTA CHŁOPCY 

2006r. 

kl. IV 

1.Kurek Natalia – Iwanowice 

2.Kuświk Martyna – Szczytniki 

3.Michalak Milena – Staw 

4.Gołębiowska Malwina – Iwanowice 

1.Jakóbek  Filip – Iwanowice 

2.Siewieja Albert – Iwanowice 

3.Ryckowski Paweł – Radliczyce 

4.Trzęsowski Bartosz – Szczytnik 

2005r. 

kl. V 

1.Cierniak Weronika – Iwanowice 

2.Młynek Amelia – Iwanowice 

3.Bider Klaudia – Szczytniki 

4.Wasilewska Natalia – Radliczyce 

1.Gruszczyński Wiktor – Staw 

2.Michalak Łukasz – Staw 

3.Kowalski Stanisław – Staw 

4.Szereda Maciej - Szczytniki 

2004r. 

kl.VI 

1.Walczak Estera – Radliczyce 

2.Spisz Julita – Szczytniki 

3.Kowalska Natalia – Staw 

4.Widmańska Aleksandra – Iwanowice 

1.Kaczmarek Wiktor – Radliczyce 

2.Juszczak Kacper – Iwanowice 

3.Kubiak Dawid – Szczytniki 

4.Mikołajczyk Kamil – Radliczyce 

2003r. 

     kl. I Gim. 

 

1.Flak Iwona – Iwanowice 

2.Cierniak Iwona – Iwanowice 

3.Dusza Natalia – Radliczyce 

4.Kuświk Iwona - Szczytniki 

1.Grabowski Michał – Iwanowice 

2.Szcześniak Kacper – Szczytniki 

3.Glinkowski Cezary – Staw 

4.Jeżewski Mateusz – Radliczyce 

2002r. 

 

kl. II Gim. 

1.Pejaś Magdalena – Iwanowice 

2.Tyczyńska Kamila – Iwanowice 

3.Marciniak Natalia – Iwanowice 

4.Staniewska Sylwia – Iwanowice 

1.Kusz Norbert – Iwanowice 

2.Trzęsowski Konrad - Iwanowice 
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2001r. 

kl. III Gim. 

1.Kuświk Justyna – Szczytniki 

2.Nowak Wiktoria – Iwanowice 

3.Małecka Aleksandra – Szczytniki 

4.Pilas Natalia – Staw 

1.Wójtowicz Maciej – Marchwacz 

 

  

 

PIŁKA NOŻNA - GIMNAZJUM 

I    miejsce  Gim.  Szczytniki        - 9 pkt. 

II   miejsce  Gim.  Staw                - 4 pkt.                                            

III  miejsce  Gim.  Iwanowice      - 3 pkt. 

IV  miejsce  Gim.  Marchwacz     - 1  pkt    (Kazimierz Augustyniak) 

 

MISTRZ POWIATU W PIŁCE NOŻNEJ  

 

Uczniowie Gimnazjum w Szczytnikach zajęli I miejsce w Powiatowym Turnieju 

Piłki Nożnej Chłopców. Turniej rozegrany został 26 kwietnia na boisku Orlik 

w Mycielinie. W skład drużyny weszli: Paweł Wojtuściszyn, Jakub Celer, Filip 

Łazarek, Kacper Rowicki, Mateusz Szcześniak, Filip Wietrzyk, Kacper 

Szcześniak, Kacper Grzanka, Jacek Marciniak, Błażej Szcześniak, Kamil Celer.  
Drużyna nasza 19 maja reprezentowała powiat kaliski  na turnieju rejonowym, 

na którym to zajęliśmy wysokie piąte miejsce. (Tomasz Wielowski) 

 

 

OŚWIATA  

KONKURS  E-KARTKA WIELKANOCNA 

10 kwietnia 2017 roku w Ośrodku Doskonalenia 

Nauczycieli w Kaliszu wręczono dyplomy i nagrody 

laureatom V Konkursu Informatyczno-Plastycznego  

„E-Kartka Wielkanocna 2017”. Uczniowie szkół 

podstawowych wykonali kartki w programie MsPaint, 

uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych kartki 

w programie PowerPoint. W konkursie nagrodzono prace 15 

uczniów. Z naszej gminy laureatką konkursu została Julia 

Michalak z Zespołu Szkół w Szczytnikach, nauczyciel 

Elżbieta Maciaszek. Julia w kategorii  gimnazjum zdobyła 

II miejsce, jest to jej kolejny sukces w tym konkursie.  

Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjalnych z powiatu i miasta Kalisza oraz do uczniów 

szkół specjalnych wszystkich typów z województwa 

wielkopolskiego, szkół i klas integracyjnych, w których uczą 

się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną. Cieszył 

się dużym zainteresowaniem. Na konkurs przesłano:  137 

prac, w tym 54 prace uczniów szkół podstawowych klas  

(I-III), 58 prac uczniów klas (IV-VI), 23 prace uczniów 

gimnazjum i 2 prace ze szkoły ponadgimnazjalnej. Prace 

cechowały pomysłowość i oryginalność oraz wysoki poziom 

artystyczny. Patronat nad konkursem objął Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Dziękuję wszystkim 

uczestnikom za udział w konkursie. Gratuluję sukcesu 

laureatom! (informacja – Elżbieta Marchwacka) 

GMINNY KONKURS PIOSENKI 

PRZEDSZKOLNEJ 

Wraz z pojawieniem się pierwszych oznak wiosny - 

cieplejszych promieni słońca, śpiewu ptaków oraz 

przebijających ziemię przebiśniegów - wszyscy zrozumieli, 

że trzeba pożegnać sanki, narty oraz biały śniegowy puch. 

Tak też się stało w Przedszkolu w Stawie. 

Reprezentanci wszystkich przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych z terenu gminy wzięli udział w Gminnym 

Konkursie Piosenki Przedszkolnej pod tytułem „Zimowa 

Piosenka”. Głównym celem  i założeniem konkursu było 

popularyzowanie piosenki przedszkolnej, prezentacja 

umiejętności artystycznych przedszkolaków, pokonywanie 

nieśmiałości dzieci poprzez publiczny występ, integracja 

dzieci z różnych placówek przedszkolnych oraz rozbudzanie 

u młodych wykonawców zamiłowania do śpiewu i muzyki. 

Inicjatorką „śpiewającego” spotkania była pani Elżbieta 

Żubrowska, wychowawczyni grupy Krasnoludki. 

Umiejętności wokalne zaprezentowało 9 dzieci. Młodzi 

artyści popisali się wielorakimi zdolnościami, a repertuar 
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przedstawili  w swobodny i urzekający sposób. Komisja 

konkursowa w składzie: Bernadeta Krymarys, Jolanta 

Witaszczyk, Agnieszka Rogozińska - wysłuchała wszystkich 

uczestników konkursu i nagrodziła najlepszych 

wykonawców. Kryteriami oceny jury były: dobór 

repertuaru, warunki głosowe, interpretacja utworu. Laureaci 

to: Maja Śniegula z Oddziału Przedszkolnego 

w Szczytnikach, nauczyciel Mirosława Krążyńska; Bartosz 

Mikołajczyk z Oddziału Przedszkolnego w Radliczycach, 

nauczyciel Justyna Jung. Wyróżnienia otrzymali: Nikola 

Frątczak z Przedszkola w Iwanowicach, nauczyciel 

Małgorzata Sierońska; Bożena Mielczarek z Przedszkola 

w Iwanowicach, nauczyciel Ewa Ziółkowska; Lidia Ignasiak 

z Oddziału Przedszkolnego w Marchwaczu, nauczyciel 

Agnieszka Szczęsna. Wszystkie dzieci zostały obdarowane 

zasłużonymi brawami, dyplomami i książkami. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, natomiast 

Opiekunom składamy serdeczne podziękowania 

za przygotowanie dzieci do konkursowych zmagań.  
(Jolanta Witaszczyk) 

WOJEWÓDZKI KONKURS W IEDZY 
O WIELKOPOLSCE 

Laureaci Powiatowego Etapu  
27 lutego 2017 r. w Zespole Szkolno-  Przedszkolnym 

w Dzierzbinie Kolonii odbył się etap powiatowy XXI edycji 

Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. 

Uczestników konkursu powitali m.in.: Starosta Powiatu 

Kaliskiego -  Pan Krzysztof Nosal, Wójt Gminy Mycielin – 

Pan Jerzy Matuszewski oraz Dyrektor Szkoły – Pani Jolanta 

Tomczyk. W konkursie wzięli udział następujący uczniowie 

ZS w Iwanowicach: Iwana Jankowska i Magdalena Krupa-  

uczennice klasy VI oraz Filip Jakóbczak, Jakub Jakubowski 

i Kacper Kaczmarek – uczniowie klasy IV. 

Laureatami etapu powiatowego zostali: Filip Jakóbczak, 

Jakub Jakubowski i Kacper Kaczmarek. Laureaci 

reprezentować będą szkołę w etapie rejonowym w/w 

konkursu, który odbędzie się 28 marca.   

Rejonowy etap w Golinie 
28 marca 2017 r. w Golinie koło Konina przeprowadzony 

został etap rejonowy XXI edycji Wojewódzkiego Konkursu 

Wiedzy o Wielkopolsce. Brali w nim udział uczniowie klasy 

IV ZS w Iwanowicach: Filip Jakóbczak, Jakub Jakubowski, 

Kacper Kaczmarek. Chłopcy w pisemnym teście musieli 

wykazać się wiedzą na temat najstarszych zabytków oraz 

znajomością legend z terenu naszego województwa. 

Do etapu wojewódzkiego konkursu zakwalifikował się Filip 

Jakóbczak. (Renata Janicka- Szcześniak) 

 

MIĘDZYGMINNY FESTIWAL PIOSENKI 
DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 

W dniu 19 marca w Szczytnikach odbył się XVII 

Międzygminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 

2017 organizowany wspólnie przez Gminne Ośrodki 

Kultury w Opatówku i Szczytnikach przy współpracy 

Starostwa Powiatowego oraz Centrum Kultury i Sztuki 

w Kaliszu.   

Patronat honorowy nad imprezą objęli: Starosta Kaliski Pan 

Krzysztof Nosal, Burmistrz Miasta i Gminy Opatówek Pan 

Sebastian Wardęcki i Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek 

Albrecht. Jury reprezentowali: Pan Eryk Szolc i Pan Adam 

Michalak - wykładowcy Wydziału Pedagogiczno-

Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza 

w Kaliszu; znana wokalistka Pani Marzena Ugorna; Pani 

Elżbieta Roszczyk – Dyrektor BS Oddziału w Szczytnikach. 

Wśród laureatów nie zabrakło uczennic z terenu gminy 

Szczytniki: w kategorii klas IV – VI SP I miejsce zajęła 

Anna Shkirman – Zimny, Zespół Szkół w Szczytnikach, 

instruktor Pani Agnieszka Pogorzelec; natomiast w kategorii 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych III miejsce 

zdobyła Anna Czarnecka, Zespół Szkół w Szczytnikach, 

instruktor  Pani Agnieszka Pogorzelec. W grona sponsorów 

włączyli się: Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej – Główny 

Sponsor Festiwalu; Firma ASO z Opatówka; PIANOWERA 
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Arkadiusz Jakubek renowacja i naprawa instrumentów 

muzycznych, pianin i fortepianów; Producent serów firma  

LAZUR z Nowych Skalmierzyc; Okręgowa Spółdzielnia 

Mleczarska z Kalisza; Producent Lizaków firma Państwa 

Krystyny i  Grzegorza Olczaków z Opatówka; Producent 

Jabłek firma Państwa Ilony i Zbigniewa Wojtaszczyków 

z Tłokini Wielkiej; CRISPY NATURA Kalisz Winiary. 

(Red./Foto: Starostwo Powiatu Kaliskiego) 

 

KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ 

 

Kwiecień już tradycyjnie jest miesiącem, w którym Lokalna 

Grupa Działania „Długosz Królewski” organizuje Konkurs 

Wiedzy o Unii Europejskiej. Eliminacje w poszczególnych 

gminach odbyły się trzydziestego pierwszego marca. 

 
 

Na terenie naszej gminy odbyły się one tym razem 

w Zespole Szkół w Marchwaczu. Do drugiego etapu 

konkursu zakwalifikowały się następujące uczennice: 

1. Gabriela Bartoszek – uczennica Zespołu Szkół 

w Marchwaczu 

2. Małgorzata Juszczak – uczennica Zespołu Szkół 

w Radliczycach 

3. Anna Mikołajczyk - uczennica Zespołu Szkół 

w Radliczycach 

4. Aneta Adamczewska - uczennica Zespołu Szkół 

w Iwanowicach 

5. Zuzanna Wietrzyk - uczennica Zespołu Szkół 

w Radliczycach. 

 

Finał konkursu odbył się dnia 24 kwietnia w Brzezinach. 

Niestety, tym razem na podium zabrakło reprezentantów 

gminy Szczytniki. Etap gminny najlepiej napisała Gabriela 

Bartoszek, natomiast w  finale najlepiej wypadła Małgorzata 

Juszczak, która zajęła VII miejsce. W dniu 26 maja 

uczestnicy finałowego etapu konkursu wzięli udział 

w wycieczce do Warszawy. W stolicy uczniowie mieli 

okazję, by zwiedzić gmach Sejmu, Łazienki czy chociażby 

nadwiślańskie bulwary. (Krzysztof Pietrzykowski). 

 

 

 

WOJEWÓDZKI TURNIEJ BIAŁYCH PIÓR  

Literaci wśród nas 

Wojewódzki Turniej Białych Piór ma na celu odkrywanie 

i rozwijanie twórczych talentów literackich młodzieży, 

kształtowanie jej gustów artystycznych oraz stworzenie 

możliwości konfrontacji własnej twórczości z utworami 

rówieśników. W tegorocznej, 36. edycji konkursu, wzięło 

udział 369 uczniów wielkopolskich szkół. Rywalizowali oni 

w czterech kategoriach – poezja szkół podstawowych 

i gimnazjów oraz proza szkół podstawowych i gimnazjów. 

Wśród laureatów znalazła się uczennica klasy szóstej SP 

Zespołu Szkół  w Marchwaczu  – Liliana Gajewska, 

której prozatorski tekst zachwycił poznańskie jury. Praca 

młodej literatki pozwoliła uplacować się jej na trzecim 

miejscu. Udział dzieci i młodzieży w Turnieju Białych Piór 

jest z pewnością motywacją do rozwijania swojego talentu 

i prezentowania swojej twórczości literackiej szerszemu 

gronu odbiorców. (Małgorzata Pietrzykowska) 

KONTYNUACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ  

CZYSTA WODA-  ZDROWE ŻYCIE  

Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz kl. I-III  w Zespole 

Szkół w Marchwaczu biorą udział w innowacji 

pedagogicznej, której celem jest poszerzenie wiadomości 

dotyczących wody oraz jej właściwości.  
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Program realizowany jest od października 2015 r. U dzieci 

kształtowane są nawyki picia wody, a także w miarę 

możliwości oszczędnego jej stosowania. Uczniowie biorą 

udział w doświadczeniach, obserwacjach, spacerach, 

zabawach ruchowych, dzięki  czemu w atrakcyjny i ciekawy 

sposób przyswajają nowe umiejętności. Ciekawą „podróż na 

pustynię” przygotowała dla dzieci p. Ada Widawska – 

nauczycielka geografii.  

Dzieci dowiedziały się jak cenna jest woda w tej części 

świata, oglądały zdjęcia z podróży do Afryki. Odpoczywały 

„pod palmą”, bawiły się w piasku, grały na instrumentach 

przywiezionych z Afryki, przymierzały stroje chroniące 

przed gorącym klimatem. (Aneta Nowak)  

KONKURS NA REBUS PALIĆ NIE PALIĆ - OTO 

JEST PYTANIE 

W dniu 11 kwietnia 2017 r. 

w Powiatowej Stacji 

Sanitarno – 

Epidemiologicznej  

w Kaliszu w Sekcji Oświata 

Zdrowotna i Promocja 

Zdrowia rozstrzygnięto etap 

powiatowy konkursu na 

rebus pod hasłem „Palić nie 

palić - oto jest pytanie?”.  

W skład komisji 

konkursowej weszło 5 osób. 

Na etap powiatowy konkursu 

przysłano 22 prace uczniów 

klas    V szkół podstawowych miasta Kalisza i Powiatu 

Kaliskiego. III miejsce zajęła uczennica naszej szkoły 

Magda Kucharska, której serdecznie gratulujemy! 

(Anna Przybylska) 

GMINNI LAUREACI DO POWIATOWEGO 
KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

W dniu  26 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół 

w Szczytnikach odbyły się eliminacje gminne XII 

Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla klas I-III szkół 

podstawowych.  

W konkursie wzięło udział 14 uczniów – reprezentantów 

klas I-III ze wszystkich zespołów szkół Gminy Szczytniki. 

W eliminacjach wyłoniono 3 uczniów, którzy zdobyli 

pierwsze miejsca z poszczególnych klas,  z klas pierwszych: 

Katarzyna Łatkowska Szkoła Podstawowa 

w Marchwaczu– opiekun  Katarzyna Juszczak, z klas 

drugich: Mateusz Pospieszyński Szkoła Podstawowa 

w  Szczytnikach – opiekun Marzena Królikowska, z klas 

trzecich: Julia Kasprowicz Szkoła Podstawowa 

w Szczytnikach - opiekun Paulina Gąsiorek. 

Wymienieni uczniowie będą reprezentować Gminę 

Szczytniki w eliminacjach powiatowych. Gratulujemy 

uczniom, opiekunom i rodzicom! (Paulina Gąsiorek) 

 

CO KRYJĄ POBLISKIE LASY? 

W dniu 18 maja 2017 r. sprzątaliśmy lasek w Popowie oraz 

przydrożne rowy wzdłuż niego. 

Byliśmy zaskoczeni ogromem śmieci znajdujących się 

w tym miejscu: plastikowe worki pełne kapusty, popiołu 

i  przetworów owocowo-warzywnych, szklane i plastikowe 

butelki, metalowe puszki, a nawet obudowy od starych 

telewizorów. Doznaliśmy szoku. Pokazało nam to, że wiele 

ludzi nadal traktuje las jako wysypisko śmieci. 

Zwracamy się z apelem do wszystkich, aby gromadzili 

odpady w swoich gospodarstwach domowych. Z chwilą 

wprowadzenia obowiązkowej opłaty za gospodarowanie 
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odpadami komunalnymi każdy mieszkaniec posiada 

pojemniki do gromadzenia odpadów i ma zapewniony ich 

odbiór z domu. Chcemy iść do lasu  zbierać owoce i grzyby 

w przyjemnych  warunkach i niech będzie to miejsce 

rekreacji i wypoczynku. Uczniowie klasy szóstej                                                                              

Szkoły Podstawowej w Szczytnikach 

ZIELONA SZKOŁA  

Uczniowie klasy II a i II b  Szkoły Podstawowej 

w Szczytnikach wraz z nauczycielami  udali się w dniach 

15-17 maja 2017 r.  do Ośrodka SUN-SPORT 

„Michasiówka ” w Giewartowie. Przez trzy dni uczestniczyli 

w zielonej szkole”. 

Podczas różnorodnych zajęć dydaktycznych  i sportowo-

rekreacyjnych  dzieci miały możliwość zdobycia nowych 

umiejętności. Zielona szkoła to dobra praktyka, aby 

od najmłodszych lat pokazywać  uczniom, że można zdrowo  

i  na sportowo spędzać  czas. Poprzez nowe  formy  gier 

i zabaw nauczyły się  praktycznych umiejętności życiowych, 

współpracy w zespole, wspólnego przeżywania zwycięstwa  

i porażki, co umocniło ich wiarę we własne siły.  

(Lena Sowa) 

GMINNY ETAP  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. Turniej organizowany jest przez Polski Związek 

Motorowy oraz Komendę Główną Policji, Ministerstwo 

Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego wraz 

z odpowiednimi strukturami terenowymi. Organizatorzy 

odpowiedzialni są za przeprowadzenie eliminacji 

w poszczególnych etapach Turnieju, powołują lokalne komitety 

organizacyjne, które odpowiadają za ich organizację począwszy 

od eliminacji międzyszkolnych. Etap szkolny organizują 

dyrekcje szkół i organy prowadzące szkołę. 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. 

Po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych do Turnieju 

gminnego swój udział zgłosiły 4 szkoły podstawowe i 5 szkół 

gimnazjalnych, wchodzących w skład zespołu szkół, liczące po 

trzech zawodników w szkołach gimnazjalnych i czterech 

zawodników w szkole podstawowej (dwie dziewczynki i dwóch 

chłopców) tworząc tym samym trzy i czteroosobowe 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 - 31 uczniów. W eliminacjach powiatowych 

startują najlepsze drużyny wyłonione w etapie gminnym. 

Turniej składa się z dwóch części. W pierwszej części 

uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjalnej rozwiązują dwa 

testy: pierwszy test wiedzy - jednokrotnego wyboru, 

składający się z 25 pytań dla szkoły podstawowej  i z 25 pytań 

dla gimnazjum, z zakresu zagadnień dotyczących zasad 

i przepisów o ruchu pieszych,  rowerzystów 

i motorowerzystów, znaków drogowych oraz sytuacji w ruchu 

drogowym oraz drugi test skrzyżowań – zawierający 10 tzw. 

krzyżówek, polegających na ustaleniu prawidłowej kolejności 

przejazdów przez skrzyżowanie. W drugiej części zawodnicy 

wykonują zadania praktyczne, tj. jazda rowerem po torze 

sprawnościowym. Każda część jest punktowana indywidualnie 

dla każdego zawodnika, łącznie oraz drużynowo. Na etapie 

powiatu każda drużyna wykonuje zadanie z zakresu pierwszej 

pomocy. Tegoroczny Turniej przeprowadzono w dniu 24 

kwietnia 2017 r. na terenie Zespołu Szkół  w Stawie przy 

współudziale dyrekcji tej placówki p. Teresy Bąkowskiej, która 

przygotowała szkołę oraz bardzo życzliwie przyjęła wszystkich 

zawodników. Podziękowanie składam wszystkim opiekunom 

drużyn oraz pozostałym współorganizatorom, których obecność 

i pomoc podczas przebiegu całego Turnieju okazała się 

niezbędna, szczególnie p. Kazimierzowi Augustyniakowi, który 

zorganizował dowóz uczniów na Turniej. Tegoroczny Turniej 

został przygotowany pod nadzorem p. Grażyny Kuchnickiej – 

pracownika Urzędu Gminy w Szczytnikach. 
W łącznej klasyfikacji obydwu etapów w kategorii szkół 

podstawowych 

I miejsce zajęła - drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Ks. 

Augustyna Kordeckiego w Iwanowicach pod opieką 

p. Renaty Janickiej – Szcześniak 

II miejsce zajęła - drużyna ze Szkoły Podstawowej 

w Stawie pod opieką p. Kazimierza Augustyniaka 

III miejsce zajęła - drużyna ze Szkoły Podstawowej 

w Radliczycach pod opieką p. Beaty Piaseckiej 

Najlepszym zawodnikiem w kategorii szkół podstawowych 

okazał się uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej 

w Iwanowicach – Filip Jakóbczak 
W łącznej klasyfikacji obydwu etapów w kategorii szkół 

gimnazjalnych 

I miejsce zajęła - drużyna z Gimnazjum im. Księdza 

Kardynała Karola Wojtyły w Iwanowicach pod opieką 

p. Renaty Janickiej – Szcześniak 

II miejsce zajęła - drużyna z Gimnazjum w Radliczycach 

pod opieką p. Beaty Piaseckiej 
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III miejsce zajęła - drużyna z Gimnazjum 

w Szczytnikach pod opieką p. Ewy Guźniczak 

Najlepszym zawodnikiem w kategorii szkół gimnazjalnych 

okazał się uczeń II klasy gimnazjum im. Księdza Kardynała 

Karola Wojtyły w Iwanowicach – Dawid Przepiórka. 

Zakończeniem Turnieju było podsumowanie wyników, 

zliczenie ogólnej i indywidualnej punktacji oraz wręczenie 

pucharów, dyplomów i nagród drużynom oraz 

indywidualnym zawodnikom, ufundowanych przez p. Marka 

Albrechta – Wójt Gminy Szczytniki. Drużynom, które zajęły 

I miejsca p. Wójt życzył sukcesów w eliminacjach 

powiatowych.  (Grażyna Kuchnicka) 

 

POWIATOWY ETAP TURNIEJU 

BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 

W dniu 8 maja 2017 r. w Zespole Szkół w Iwanowicach 

odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowany przez: 

Komendę Miejską Policji w Kaliszu, Polski Związek 

Motorowy w Kaliszu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Kaliszu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

Delegatura w Kaliszu. 

 
 Bazę do przeprowadzenia Turnieju oraz materiały biurowe 

zostały udostępnione i zabezpieczone przez Dyrektora 

Zespołu Szkół w Iwanowicach. Poczęstunek dla wszystkich 

uczestników przygotowała Rada Rodziców przy wsparciu 

lokalnych sponsorów. W turnieju wzięło udział 21 drużyn 

uczniowskich szkół podstawowych oraz gimnazjalnych 

z terenu powiatu kaliskiego, którzy zwyciężyli 

w eliminacjach gminnych. Po raz kolejny w etapie 

powiatowym Gminę Szczytniki reprezentowali uczniowie 

ZS w Iwanowicach: Dawid Przepiórka, Bartłomiej Józefiak, 

Adrian Wichłacz – uczniowie gimnazjum oraz Malwina 

Gołębiewska, Alicja Rokita, Filip Jakóbczak i Jakub 

Jakubowski – uczniowie klasy IV szkoły podstawowej.  

Celem turnieju jest popularyzowanie znajomości przepisów 

ruchu drogowego, a co za tym idzie bezpiecznego 

poruszania się po drogach.  W ramach zawodów uczestnicy 

musieli wykazać się wiedzą teoretyczną z zakresu 

znajomości przepisów ruchu drogowego, sprawnością 

fizyczną potrzebną do pokonania  na rowerach 

sprawnościowego toru przeszkód, a także  umiejętnością 

udzielania pierwszej pomocy. W trakcie zmagań 

konkursowych, podczas uroczystego otwarcia i zamknięcia 

turnieju byli obecni m.in.: Wójt Gminy Szczytniki Pan 

Marek Albrecht, Z-ca dyrektora delegatury kaliskiej 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu Pan Zbigniew Taranek, 

Dyrektor WORD w Kaliszu Pan Stanisław Piotrowski, 

ZASTĘPCA NACZELNIKA Wydziału Ruchu Drogowego 

Komendy Miejskiej Policji w KALISZU -podkom. Artur 

WASZAK,  Z-ca dyrektora WORD w Kaliszu Pan 

Sławomir Chrzanowski, Dyrektor Zespołu Szkół 

w Iwanowicach – Pani  Janina Nowak, Pan Radosław 

Paduch - WORD w Kaliszu, Pani Jolanta Korycka – Mizera 

i Pani Ewa Golanowska – Pielęgniarki Medyczne, Pani 

Grażyna Kuchnicka – st. referent Urzędu Gminy 

w Szczytnikach, Przedstawiciele Rady Rodziców: Pani 

Renata Józefiak, Pani Jolanta Łaska, Pani Agata Jakóbczak. 

Nad poprawnością wykonywania zadań czuwali policjanci 

z Komendy Miejskiej Policji  w Kaliszu oraz Komisariatu 

Policji w Liskowie na czele z sędzią głównym starszym 

aspirantem Piotrem Cieślakiem. Wszystkie drużyny biorące 

udział w turnieju wykazały się dużym 

umiejętnościami. Komisja konkursowa na podstawie 

zebranych przez drużyny punktów wyłoniła zwycięzców, 

wśród których znaleźli się reprezentanci Gminy Szczytniki: 

 

Kategoria - Szkoły podstawowe: 

2 miejsce- Szkoła Podstawowa w Iwanowicach- opiekun: 

Renata Janicka- Szcześniak 

Kategoria - Szkoły gimnazjalne: 

1miejsce - Gimnazjum w Iwanowicach- opiekun: Renata 

Janicka- Szcześniak 

Dawid Przepiórka z klasy II b  uzyskał I miejsce 

w klasyfikacji indywidualnej w kategorii gimnazjum. 

Zwycięzcy turnieju od I do VI miejsca otrzymali nagrody 

rzeczowe, których fundatorami byli: Dyrektor 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu oraz 

Starosta Kaliski, Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej, 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Szczytnikach, Pan Dawid Przybył, Pan 

Benedykt Owczarek i Pan Krzysztof Błaszczyk. Puchary dla 

zwycięskich drużyn w poszczególnych kategoriach 

wiekowych ufundował Pan Marek Albrecht – Wójt Gminy 

Szczytniki. 

Dyrektor Zespołu Szkól w Iwanowicach składa serdeczne 

podziękowania za współpracę i pomoc w organizacji 

turnieju: 

 Wójtowi Gminy Szczytniki Panu Markowi Albrechtowi, 

 Z-cy dyrektora delegatury kaliskiej Kuratorium Oświaty 

w Poznaniu Panu Zbigniewowi Tarankowi, 

 Pani Jolancie Korynckiej Mizerze, Pani Ewie 

Golanowskiej – za prowadzenie konkurencji z zakresu 

pomocy przedmedycznej,  
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 druhom OSP w Iwanowicach,  nauczycielom, 

pracownikom i uczniom ZS w Iwanowicach 

Sponsorom:  

 Panu Dawidowi Przybyłowi,  

 Prezesowi Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej, 

 Zarządowi GS w Szczytnikach, 

 Państwu Renacie i Karolowi Józefiakom, 

 Właścicielowi apteki w Iwanowicach – Panu 

Leszkowi Jamszołowi,  

 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

 Państwu Ewie i Józefowi Militowskim, 

 Panu Piotrowi Zimnemu, 

 Państwu Ewie i  Jarosławowi Wąsik, 

 Państwu Agnieszce i  Tomaszowi Kusz, 

 Państwu Katarzynie i Jarosławowi Cierniakom, 

 Panu Benedyktowi Owczarkowi, 

 Państwu Krystynie i Julianowi Jaszkom, 

 Państwu Danucie i Janowi Nowak, 

 Państwu Elżbiecie i Piotrowi Szczepaniakom, 

 Iwonie i Pawłowi Szmajdzińskim, 

 Pani Jadwidze Mencel, 

 Pani Jadwidze Czajce, 

 Pani Dorocie Rokicie, 

 Pani Ewie Golanowskiej, 

 Pani Małgorzacie Kaczmarek, 

 Pani Wioletcie Nowak. 

Turniej przebiegał w miłej i życzliwej atmosferze. 

Postawione przed ZS w Iwanowicach przedsięwzięcie udało 

się zrealizować na bardzo wysokim poziomie  

organizacyjnym. Zwycięzcom gratulujemy oraz życzymy 

powodzenia w Etapie Wojewódzkim Ogólnopolskiego 

Turnieju BRD.  (ZSI) 

 

GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY 

DLA NAJMŁODSZYCH  

W dniu 17 maja 2017 roku w Zespole Szkół w Stawie został 

zorganizowany po raz kolejny Gminny Konkurs 

Matematyczny dla klas trzecich szkoły podstawowej. Wzięli 

w niej udział uczniowie: Zespołu Szkół w Iwanowicach, 

Zespołu Szkół w Marchwaczu,                                                                                                                                                                                            

Zespołu Szkół w Radliczycach,  Zespołu Szkół w Stawie, 

Zespołu Szkół w Szczytnikach. Do rywalizacji przystąpiło 

dwunastu uczestników, którzy przez 60 minut rozwiązywali 

test składający się z dwunastu zadań. Wszyscy uczniowie 

zaprezentowali wysoki poziom umiejętności 

matematycznych. Komisja po sprawdzeniu testów wyłoniła   

następujących zwycięzców: I miejsce – Wiktoria 

Michalska, Zespół Szkół w Iwanowicach, II miejsce – 

Małgorzata Lazarek, Zespół Szkół w Radliczycach, 

III miejsce – Vanessa Zduńska, Zespół Szkół w Stawie.     

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie 

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Nauczycielom przygotowującym uczniów dziękujemy 

za przygotowanie uczniów i udział w konkursie. 

(Kinga Kurczyńska) 

 

GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY 

DLA MŁODZIEŻY  

Dnia 19 maja 2017 roku w Zespole Szkół w Radliczycach 

odbył się Gminny Konkurs Matematyczny. Zorganizowały 

go pani Elżbieta Koziarek i pani Agnieszka Cieślak, 

a zadania ułożyła pani Ewa Świątkiewicz- nauczycielka 

matematyki z Zespołu Szkół w Chlewie.  

 

W konkursie uczestniczyło 15 uczniów z klasy IV- VI SP 

oraz 15 uczniów z klasy I- III gimnazjum 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, pani Anna 

Przewoźna, pan Wiesław Domagała, pan Bogdan 

Augustyniak, pani Elżbieta Maciaszek, pani Dorota Nijak, 

pani Ewa Guźniczak, pani Agnieszka Cieślak i pani Elżbieta 

Koziarek. Dla uczniów z każdej grupy wiekowej 

przygotowano 6 zadań zamkniętych i 3 zadania otwarte. 

Prace sprawdzała komisja pod przewodnictwem pani 

dyrektor Bogusławy Domagała. Zwycięzcami konkursu 

w poszczególnych grupach wiekowych 

zostali:  I miejsce:     klasa IV – Angelika Wojtczak- Zespół 

Szkół w Szczytnikach, klasa V – Miłosz Siwiak- Zespół 

Szkół w Radliczycach,  klasa VI –Mateusz Nowak- Zespół 

Szkół w Szczytnikach, klasa I G- Bartosz Łajs- Zespół Szkół 

w Szczytnikach, klasa II G- Małgorzata Juszczak- Zespół 
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Szkół w Radliczycach,  klasa III G- Wiktoria Gaj- Zespół 

Szkół w Stawie; II miejsce:   klasa IV –Jakub Jakubowski- 

Zespół Szkół w Iwanowicach,  klasa V – Weronika Kaszuba 

- Zespół Szkół w Iwanowicach, klasa VI – Natalia 

Kowalska- Zespół Szkół w Stawie,  klasa I G- Adam 

Paczkowski- Zespół Szkół w Stawie, Michał Trzęsowski- 

Zespół Szkół w Iwanowicach, Magdalena Nowak- Zespół 

Szkół w Marchwaczu,  klasa II G- Nadia Leszka- Zespół 

Szkół w Szczytnikach,  klasa III G- Jakub Zając- Zespół 

Szkół w Szczytnikach;  III miejsce  klasa IV – Aleksandra 

Matusiak- Zespół Szkół w Radliczycach,   klasa V – Klaudia 

Bider - Zespół Szkół w Szczytnikach,  klasa VI – Michał 

Zimny - Zespół Szkół w Radliczycach, klasa II G- Filip 

Ludwiczak- Zespół Szkół w Stawie,  klasa III G- Marcelina 

Olejnik- Zespół Szkół w Marchwaczu. 

Komisja zdecydowała, żeby nie przyznawać w klasie I 

gimnazjum miejsca trzeciego, a przyznać równorzędne trzy 

nagrody za zajęcie drugiego miejsca, gdyż uczniowie 

napisali prace na jednakowym poziomie. Zwycięzcy 

otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali uczniowie- 

pamiątkowe dyplomy. (Elżbieta Koziarek) 

 

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 
IM. STANISŁAWA ALEKSANDRZAKA 

 

Dnia 30 maja w Zespole Szkół w Marchwaczu  odbył się 

Gminny Konkurs Recytatorski  im. Stanisława 

Aleksandrzaka. Stanisław Aleksandrzak jest patronem 

szkoły podstawowej. 

 
Zasłużył się  jako pisarz, redaktor i organizator życia 

kulturalnego, działał dla dobra dzieci, nauczycieli 

i rodziców. Zainicjował wydawanie pierwszego w Polsce 

pisma dla dzieci „Miś". Zainspirował powstanie szeregu 

cennych książek i serii wydawniczych.  Za serce i ogromne 

poświęcenie otrzymał nagrodę przyznawaną przez dzieci 

i płynącą wprost z ich serca - Order Uśmiechu. Niewielu jest 

ludzi mogących poszczycić się odznaczeniem, którego 

wizerunkiem  jest uśmiech dziecka. Przybliżeniu postaci 

Patrona posłużyły wiersze jego autorstwa deklamowane 

przez uczniów Zespołu Szkół w Marchwaczu. 

W tegorocznym konkursie wzięli udział uczniowie  z  trzech  

szkół Gminy Szczytniki.  Konkurs odbywał się w trzech 

kategoriach wiekowych. Recytatorskie zmagania rozpoczęli 

przedstawiciele najmłodszych klas. Recytacje młodych     

talentów     dostarczyły     wielu      emocji    i    wrażeń, 

a     jednocześnie      pokazały    wysoki    stopień     

zaangażowania i umiejętności uczniów. Po naradzie jury 

wyłoniło zwycięzców. 

 W kategorii klas I-III szkoły podstawowej: 

I miejsce - Julia Kasprowicz (SP Szczytniki), op. Paulina 

Gąsiorek; II miejsce Stanisław Ostrowski (SP Staw), 

op. Aleksandra Strupczewska; III miejsce Katarzyna 

Łatkowska (SP Marchwacz), op. Katarzyna Juszczak.  

  W kategorii klas IV -VI szkoły podstawowej: 

I miejsce - Nadia Błaszczyk (SP Marchwacz), 

op. Małgorzata Pietrzykowska; II miejsce - Łucja Haładyn 

(SP Staw), op. Jadwiga Mądrzejewska. 

   W kategorii klas gimnazjalnych: 

I miejsce - (ex aequo) Aleksandra Wietrzych (Gimnazjum 

w Szczytnikach), op. Emilia Chróstek oraz Kinga 

Kurczyńska Gimnazjum w Stawie), op. Marzena Łysek, 

II miejsce Zuzanna Maciejewska (Gimnazjum 

w Marchwaczu), op. Wioletta Jeziorska. 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. 

Nagrody i podziękowania  wręczył przewodniczący Rady 

Gminy - p. Bogdan Augustyniak i Dyrektor Zespołu Szkół 

w Marchwaczu p. Honorata Szymańska. Serdecznie 

gratulujemy laureatom, natomiast za słodki poczęstunek 

dziękujemy Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Marchwaczu! 

(Wioletta Jeziorska) 

 

MAŁY MISTRZ ORTOGRAF II 

 

W dniu 23 maja 2017 r. w Zespole Szkól w Iwanowicach 

odbył się konkurs ortograficzny dla klas najmłodszych 

o tytuł Małego Mistrza Ortografii. Celem głównym 

konkursu było wyłonienie „Małego Mistrza Ortografii” 

wśród uczniów klas II-III w gminie Szczytniki, ale również 

rozbudzanie czujności ortograficznej, motywowanie 

uczniów do systematycznej pracy nad kształceniem 

umiejętności poprawnego posługiwania się językiem 

polskim, ćwiczenie wytrwałości oraz promowanie uczniów 

najzdolniejszych. Uczestnicy uzupełniali dyktanda  pełne 

„pułapek” ortograficznych, rozwiązywali zagadki 

i krzyżówki. W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, 

którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni 

i umiejętnością ich zastosowania w praktyce. 

 
Tytuł Małego Mistrza Ortografii w roku szkolnym 2016/17 

zdobyła Nadia Olejnik, uczennica ZS w Radliczycach, którą 

do konkursu przygotowała p. Beata Piasecka. Drugie 

miejsce zdobył  Kamil Siwiak również uczeń tej samej 
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szkoły, a miejsce trzecie Weronika Jakubek (op. p. 

Małgorzata Gajewska) uczennica ZS w Marchwaczu. 

(Arlena Krzywoźniak) 
 

 

 

SPOTKANIE ABSOLWENTÓW SZKOŁY 
W MARCHWACZU 

W DNIU 16 WRZEŚNIA 2017 R. 

 

Szanowni Państwo! 

     W dniu 16 września 2017 r. odbędzie się kolejne 

spotkanie Absolwentów, którzy ukończyli szkołę 

w Marchwaczu jak również tych, którzy kończyli swoją 

edukację w Marchwaczu, ale nie w obecnym budynku 

szkolnym.  Plan spotkania: 

15.00 uroczyste rozpoczęcie spotkania 
15.15 akademia dla Absolwentów w wykonaniu uczniów 

Zespołu Szkół w Marchwaczu 

16.00 wystąpienia chętnych Absolwentów 
17.00 obchód po budynku szkolnym i prezentacja kronik 

szkoły; losowanie nagród z loterii 

17.30 wspomnienia przy słodkim poczęstunku i miłej 
rozmowie bez ograniczeń czasowych 

     Ze względów organizacyjnych, bardzo prosimy 

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

w formie elektronicznej na adres spmarchwacz@vp.pl lub 

w formie telefonicznej – w dni robocze w godzinach 7.30 

– 13.30 pod nr 62 7625025 (kancelaria szkolna); 

z podaniem imienia i nazwiska, roku ukończenia naszej 

szkoły i swojego nr telefonu, a także – jeżeli Państwo 

chcieliby zabrać głos podczas części oficjalnej, 

o zaznaczenie chęci swojego wystąpienia. Podczas 

takiego wystąpienia można zareklamować przykładowo 

swój zawód, wykonywaną pracę, czy po prostu nawiązać 

do wspomnień z lat szkolnych; co na pewno będzie 

bardzo interesujące i pouczające dla obecnych uczniów 

Zespołu Szkół w Marchwaczu. 

     W imieniu całej społeczności szkolnej – Grona 

Pedagogicznego, Pracowników, Rodziców i Uczniów 

Zespołu Szkół w Marchwaczu -  serdecznie zapraszam 

i liczę, iż Państwo zechcą skorzystać z naszego 

zaproszenia! 

Dyrektor Zespołu Szkół w Marchwaczu 

     Honorata Szymańska 
 

 OGŁOSZENIA 
 

USŁUGI ELEKTRYCZNE Przemysław Rodziak, 

Krowica Zawodnia 35c, tel. 721 160 568 
--------------------------------------------------------------------- 

42- letnia doświadczona i odpowiedzialna mama dwójki 

nastoletnich dzieci podejmie się opieki nad 

dzieckiem/dziećmi u siebie w domu. Dowóz dziecka 

osobisty. Kontakt tel. 603 904 203 

 

--------------------------------------------------------------------- 
SPRZEDAM DOM W OPATÓWKU, cena 299000 zł, 

tel. 884817754 

 

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

Salon Kosmetyki Samochodowej   

Pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej, 

polerowanie, woskowanie, pranie dywanów, pranie mebli 

tapicerowanych. Kuczewola 59A, tel. 669 814 212 

 

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

DM-Car 

Kompleksowa naprawa samochodów powypadkowych, 

naprawy bieżące, spawanie tworzyw sztucznych, skup 

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

785 967 699 

 

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

Biuro Rachunkowe Honorata i Piotr Waliś 

 

Doradztwo Gospodarcze, Consulting, Kredyty, Leasingi, 

Pośrednictwo Finansowe. 

Dojazd do klienta. Kompleksowa i profesjonalna obsługa 

podmiotów gospodarczych, rolników i osób fizycznych. 

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

e-mail: biuro.walis@wp.pl 

Zadzwoń i umów się na spotkanie! 

 

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

Potrzebujesz strony internetowej?  Zadzwoń: 

724 959 262. Wykonuję strony i sklepy internetowe 

(od 200 zł), strony na Facebooku (od50 zł), bieżącą 

aktualizację stron. NET-PAT Patryk Wojtczak, 

Szczytniki 10G, patryk@net-pat.pl 

 

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

Zapraszam do nowo otwartego Zakładu Mechaniki 

Pojazdowej i Serwisu Opon SPEED-MECH. Oferuję 

usługi w zakresie napraw głównych i bieżących, 

diagnostyki komputerowej, serwis opon, wymiany 

filtrów, oleju i płynów, napraw układu napędowego, 

hamulcowego, kierowniczego, wydechowego,  wymiana 

rozrządów, elektryka, rozruszniki, alternatory, 

przygotowanie pojazdów do przeglądów rejestracyjnych 

oraz sprzedaży, pranie tapicerek samochodowych. Cezary 

Krążyński, Główczyn 31, Tel. 723152206 

 

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

mailto:spmarchwacz@vp.pl
mailto:patryk@net-pat.pl
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Nowy warsztat samochodowy. Naprawy bieżące, serwis 

klimatyzacji, serwis opon, wymiana oleju, filtrów 

i płynów, diagnostyka komputerowa, kosmetyka 

samochodowa, wynajem autolawety, lawety- transport. 

Ponadto: Limuzyna do ślubu: czarny PEUGEOT 508–

atrakcyjny wizualnie, komfortowy, bogato wyposażony, 

bezpośredni import i sprzedaż samochodów z Belgii, 

Holandii, Niemiec i Danii, przygotowanie aut 

do rejestracji, usługi transportowe, pomoc drogowa. 

Kontakt: Krzysztof Wietrzyk Pieńki 18 (k/Radliczyc) 

tel. 604383 466 62-865 Szczytniki  

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

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów „Bartex” zaprasza 

na przeglądy rejestracyjne pojazdy wszystkich rodzajów 

oraz do  myjni samochodowej. Czynne w godzinach:  

Pn-Pt 8.00-18.00, sobota 8.00-14.00. Nowy diagnosta 

Roman Kubisiak!!! Do każdego przeglądu niespodzianka. 

Krowica Zawodnia 59, tel. 62 597 11 20 

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

Ośrodek Szkolenia Kierowców B&K Błaszczyk 

Krzysztof, 62-862 Iwanowice  zaprasza na kurs prawa 

jazdy kat. B. Oferujemy: wysoką zdawalność, miłą 

i bezstresową atmosferę, komplet materiałów 

dydaktycznych -gratis! Promocyjne ceny. Szczegóły pod 

numerem tel. 509057378 lub 62/76 26 623 

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

Barmańska Obsługa Imprez Koszal-bary 

Zapewniamy cały niezbędny sprzęt barmański, mobilne 

bary, szkło, zamrażarki, lodówki itd. Przygotowanie 

i obsługa słodkich stołów, Obsługa Fontann 

Czekoladowych. Działamy w naszym regionie od 2012 r. 

Kontakt: Szymon Koszal, Facebook: Koszal-BARY, tel. 

518768552 

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

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE 

W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY 

SZCZYTNIKI 

1.Dec Mirosław Usługi Asenizacyjne,  

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

tel. (062) 763-78-78; 

2.Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna 

w Kaliszu,  

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

3.Firma Usługowo-Handlowa „JARTEX” Szczepan 

Jarantowski,  

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

tel. kom. 602382338; 

4.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Błaszkach, 

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

22-41. /UG/ 
--------------------------------------------------------------------- 

USŁUGI KRAWIECKIE z możliwością dojazdu 

do klienta.  

Szycie miarowe odzieży damskiej: suknie wizytowe, 

kostiumy, żakiety , spódnice. 

Przeróbki odzieży: skracanie, zwężanie, poszerzanie, 

wszywanie zamków. 

Tel. 782 659 195 

 

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

Odkupię stary powóz, bryczkę lub sanie do renowacji. 

Telefon kontaktowy 666-307-696 

 

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

FIRMA MAG – TRANS oferuje usługi: 

PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM, między innymi: 

przycinanie drzew, naprawa i czyszczenie rynien, montaż 

reklam, czyszczenie i malowanie elewacji; 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH,  między 

innymi z terenu gminy Szczytniki. Promocyjne ceny.  

NR TELEFONU 606 – 254 – 418 

 

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

SALON FRYZJERSKO – KOSMETYCZNY 

,,TATIANA”, OPATÓWEK UL.KALISKA 3 

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

9 – 17,  SOBOTA 8 – 15  

Oferuje usługi z zakresu fryzjerstwa damskiego 

i męskiego, jak również usługi kosmetyczne: hennę 

i regulację brwi oraz rzęs, paznokcie hybrydowe, 

paznokcie akrylowe, manicure, pedicure, peeling dłoni 

połączony z okładem parafinowym, makijaż dzienny 

i wieczorowy, maseczki na twarz, oczyszczanie twarzy – 

mikrodermabrazję i kwasy. 

 

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

Dyrektor wraz z uczniami  Zespołu Szkół w Marchwaczu 

serdecznie dziękują Przewodniczącemu Rady Gminy 

Szczytniki Panu Bogdanowi Augustyniakowi 

za przekazane nagrody na Konkurs Wiedzy o Konstytucji 

3-go Maja. 

 

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

Sołtys Marchwacza Janina Kwaśniewska bardzo dziękuje 

za pomoc przy pracach porządkowych na terenie Mogiły 

Pomordowanych Mieszkańców - następującym uczniom 

Zespołu Szkół w Marchwaczu: Maksymilian Szarzała, 

Jakub Kasprzak, Maksymilian Barczewski. Wymienieni 

uczniowie pokazali, że można swój wolny czas i energię 

wykorzystać także podczas społecznych działań na rzecz 

środowiska lokalnego. Umiejętność dzielenia się 

z drugim człowiekiem, to również podejmowanie 

drobnych gestów budujących dobro wspólne.  
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 W BIEŻĄCYM WYDANIU GAZETKI GMINNEJ 

MOŻNA PRZECZYTAĆ O NASTĘPUJĄCYCH 

SPRAWACH I WYDARZENIACH: 

 
             SPRAWY GMINNE str. 2 

Kalendarium Wójta Gminy Szczytniki 

Podziękowanie od Wójta za współdziałanie na rzecz 

społeczności lokalnej 

Forum pytań do Wójta 

Informacja o sesjach Rady Gminy Szczytniki 

Terenowe zebrania informacyjne 

Program funkcjonalno - użytkowy 

Odznaczeni za długoletnie pożycie małżeńskie    

Upominki dla szkół od Stowarzyszenia 

„Rozwijajmy skrzydła” 

Droga Marchwacz- Staw- Cieszyków- Szczytniki 

remontowana 

 

WYDARZENIA str. 7 

Powiatowo – Gminne Obchody Dnia Strażaka  

226. rocznica uchwalenia Konstytucji 3- Maja 

UCZCZENIE 100-LECIA OBJAWIEŃ FATIMSKICH 

W GMINIE SZCZYTNIKI  

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PAŁACU 

PREZYDENCKIM – WÓJT GMINY SZCZYTNIKI 

ODZNACZONY SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI   

Gratulacje od Rady Gminy Szczytniki i społeczności 

lokalnej 

Gratulacje od Dyrektorów Zespołów Szkół Gminy 

Szczytniki 

 

KULTURA str. 11 

Fenomen Niepokalanej 

Jubileuszowy kącik czytelniczy 

Gminny Dzień Dziecka  

Przedstawienie promujące czytelnictwo  

 

SPORT str. 13 

Sport szkolny 

Mistrz powiatu w piłce nożnej   

 

OŚWIATA str. 14 

Konkurs E-kartka wielkanocna   

Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej   

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce   

Międzygminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 

Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej   

Wojewódzki Turniej Białych Piór    

Kontynuacja innowacji pedagogicznej  Czysta woda-  

zdrowe życie   

Konkurs na rebus Palić nie palić – oto jest pytanie   

Gminni laureaci do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego    

Co kryją pobliskie lasy?   

Zielona szkoła  

Gminny etap Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym  

Powiatowy etap Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym   

Gminny Konkurs Matematyczny dla młodzieży 

Gminny Konkurs Matematyczny dla najmłodszych 

Mały Mistrz Ortografii      

Gminny Konkurs Recytatorski im. Stanisława 

Aleksandrzaka  

Spotkanie absolwentów szkoły w Marchwaczu 

w dniu 16 września 2017 r. 

 

            OGŁOSZENIA  str. 22 

 

INFORMACJE NA GMINNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ 

SĄ PRZYJMOWANE PRZEZ SEKRETARIAT 

URZĘDU GMINY W SZCZYTNIKACH 

 

REDAKCJA 

Opracowanie i redagowanie „Wiadomości 

Szczytnickich”- Wioletta Przybylska, Honorata 

Szymańska i  Krzysztof Pietrzykowski./ Skład graficzny 

gazety- Wioletta Przybylska. 

Informator ten powstaje dzięki dużemu zaangażowaniu 

Dyrektorów i Nauczycieli Zespołów Szkół oraz 

Pracowników Urzędu Gminy Szczytniki, za co 

serdecznie im dziękujemy. Przekazujemy także wyrazy 

podziękowania dla Wszystkich, którzy nadesłali teksty 

do bieżącego wydania gazetki gminnej.  

Wszelkie uwagi dotyczące naszego gminnego 

informatora przyjmujemy pod adresem 

gazetkagminna@gmail.com Prosimy o przesyłanie 

artykułów do gazetki - na zasadach określonych 

w Regulaminie gazetki gminnej – wyłącznie na tego 

maila. 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

mailto:gminna@gmail.com
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