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Z ŻYCIA SAMORZĄDU 

ZMIANY W USTAWIE 

 O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI  

W GMINIE 
W 2011 roku Sejm znowelizował 

ustawę o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. Na mocy tej 

ustawy z dniem 1 lipca 2013 r. 

wchodzi w życie nowy system 

odbierania odpadów komunalnych, 

którego organizatorem jest każda 

gmina w Polsce.                Czytaj  s. 5 

 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY? 

                                        Czytaj s. 6  

WYDARZENIA 

X ROCZNICA PROTESTÓW 

ROLNICZYCH 
Uroczystości rozpoczęły się złożeniem 

kwiatów przy tablicy pamiątkowej      

w Cieni Drugiej. Po mszy św. 

w Rajsku uczestnicy obchodów udali 

się do Marchwacza, gdzie złożono 

kwiaty przy obelisku, następnie 

w Zespole Szkół w Marchwaczu 

odbyła się część oficjalna. 

                                            Czytaj s. 7 

GMINNY DZIEŃ KOBIET 

W RADLICZYCACH 
Prawie 400 pań z gminy Szczytniki 

uczestniczyło w gminnych obchodach 

Dnia Kobiet, jakie odbyły się w sali 

OSP w Radliczycach. 

Czytaj s. 13 
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SPORT 

SUKCES STRAŻAKÓW 

ZE SZCZYTNIK 
  Dużym sukcesem zakończył 

się start drużyny reprezentującej 

gminę Szczytniki na II Halowym 

Turnieju Piłki Nożnej drużyn OSP 

Powiatu Kaliskiego o Puchar Prezesa 

Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 

RP w Kaliszu druha Krzysztofa 

Nosala.                              Czytaj s. 15 

SPRAWY GMINNE- BUDŻET GMINY NA ROK 2013 

W dniu 23 stycznia 2013 r.  Rada Gminy Szczytniki przyjęła do realizacji budżet na rok 2013. 

Budżet  jest kontynuacją szeregu zadań podjętych w latach 2011 - 2012 i ma zdecydowanie 

charakter  proinwestycyjny. Globalna kwota przeznaczona na inwestycje to 4.016.909 zł,  co 

stanowi 17,5% wszystkich wydatków przy założeniu, że kwota ta może jeszcze w ciągu roku 

ulec zwiększeniu.                                                                                                         Czytaj s. 2 

SESJA ŚWIĄTECZNA W GMINIE SZCZYTNIKI 

W piątek 28 grudnia 2012 r. w Restauracji „Polanin” w  Szczytnikach odbyła się Świąteczna 

Sesja Rady Gminy Szczytniki, będąca okazją do podsumowań kończącego się roku                   

i wytyczenia planów na nadchodzący.                                                                         Czytaj s. 4 

 

 

http://www.szczytniki.ug.gov.pl/
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BUDŻET GMINY NA ROK 2013 
W dniu 23 stycznia 2013 Rada Gminy Szczytniki przyjęła do 

realizacji budżet na rok 2013. Budżet  jest kontynuacją 

szeregu zadań podjętych w latach 2011 - 2012 i ma 

zdecydowanie charakter proinwestycyjny. Globalna kwota 

przeznaczona na inwestycje to 4.016.909 zł. tj. co stanowi 

17,5% wszystkich wydatków przy założeniu, że kwota ta 

może jeszcze w ciągu roku ulec zwiększeniu. W ramach tych 

działań zaplanowano następujące inwestycje: kontynuacja 

budowy łącznika z salą sportową w Zespole Szkół 

w Szczytnikach; termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej tj. budynki Szkół w Iwanowicach, Marchwaczu 

i Szczytnikach, a także budynku Ośrodka Zdrowia w Stawie;  

budowa przyszkolnych ogólnodostępnych boisk ze sztuczną 

nawierzchnią do gry w siatkówkę i koszykówkę 

w miejscowościach Iwanowice i Marchwacz; budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków; zakup samochodu lub 

rozbudowa strażnicy OSP w Stawie i  przebudowa dróg 

według tabeli poniżej:  

Nazwa programu - Nazwa 

zadania  

FORMA 

UTWARDZENI

A 

PLANOWANA 

DŁUGOŚĆ 

DROGI  

 Przebudowa drogi Krowica 

Zawodnia 
 ASFALT  1425 

 Przebudowa drogi Grab - 

Marchwacz  
 ASFALT  840 

 Przebudowa drogi Michałów 

- Murowaniec  
 ASFALT  610 

 Przebudowa drogi Szczytniki   KAMIEŃ  300 

 Przebudowa drogi Antonin - 

Niemiecka Wieś  
 KAMIEŃ  800 

Przebudowa drogi Tymieniec 

- wieś  
 ASFALT  330 

Przebudowa drogi Guzdek 

w stronę wysypiska  
 KAMIEŃ  1500 

   DŁUGOŚĆ  5 805 

Łącznie planowane jest przebudowanie 5,8 km dróg;  w tym 

3,2 km asfaltowej nawierzchni i 2,6 km z kamienia.  Tak jak 

w roku ubiegłym - Rada Gminy podjęła także zobowiązanie 

w zakresie przebudowy dróg w 2014:  

Antonin - Niemiecka 

Wieś  (dojazdowa - 44) 

dokończenie  

 KAMIEŃ  600 

Staw (Łąkowa, 

Ogrodowa) 
 ASFALT  700 

Marcjanów nakładka, 

Kobylarka  
 ASFALT  1100 

Popów  (dojazdowa - 36)  KAMIEŃ  650 

Gorzuchy (od asfaltu 

w kierunku Kolonia 

Gorzuchy)  
 KAMIEŃ  500 

Pośrednik dokończenie   ASFALT  650 

Mroczki (połączenie 

z drogą z Błaszek)  
 ASFALT  300 

Rudunki - Kuczewola  

FOGR  
 ASFALT  1450 

Sobiesęki  Trzecie  ASFALT  900 

Sobiesęki  Pierwsze  KAMIEŃ  800 

Iwanowice - centrum   ASFALT  150 

Łącznie planowane jest przebudowanie 7,80 km dróg;  w tym 

5,25 km asfaltowej nawierzchni i 2,55 km z kamienia.   

Poniżej przedstawiony został plan wydatków i dochodów na 

rok 2013.   

Łączne planowane wydatki w 2013 to kwota 22.898.643 zł. 

Oświata - zgodnie z klasyfikacją księgową najwyższe koszty 

ponosimy na oświatę – 12.777.828 zł. – 56% wydatków 

ogółem; w tym należy zaznaczyć, że na inwestycje 

w oświacie, o których była mowa wcześniej,  przeznaczona 

jest kwota prawie 2.730.000 zł. – tj. 12% wydatków.   

Pomoc Społeczna - 3.613.050 zł; w tym kwota ponad 

3.100.000 zł. to różne formy świadczeń socjalnych np. zasiłki 

stałe, pielęgnacyjne, dodatki mieszkaniowe, stypendia 

socjalne dla uczniów naszych szkół i dożywianie dzieci (od 

2011 roku wprowadzone zostało dożywianie w formie 

obiadów).  

Administracja – planowane wydatki 2.560.357 zł; jest to  

kwota, która od 2011 roku praktycznie jest na stałym 

poziomie pomimo wzrostów kosztów związanych 

z utrzymaniem parków.  

Transport i łączność – 1.130.000 zł; w tym przebudowa dróg 

w kwocie 1.000.000 zł,  a pozostałe to wydatki związane 

z odśnieżaniem, łataniem dziur, zakup kamienia lub pospółki, 

znaków drogowych przy drogach gminnych itp.  

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 866.200 

zł; w tym na gospodarkę ściekową – utrzymanie 

infrastruktury, bieżące naprawy, zakup energii do 

oczyszczalni w Popowie  155.000 zł; gospodarka odpadami – 

250.000 zł (planowane wydatki na realizację ustawy 

śmieciowej - koszt wywozu i utylizacji odpadów 

komunalnych); utrzymanie zieleni 30.200 zł; oświetlenie 

230.000 zł, w tym na kontynuację wymiany lamp 30.000 zł 

i na nowe lampy 30.000 zł, (wyłączanie lamp w porze nocnej, 

wymiana na lampy sodowe przyniosły Gminie w 2012 r. 

oszczędności w wysokości 60.000 zł;  te środki można teraz 

przeznaczyć na dalszą modernizację oświetlenia i nowe 

oświetlenie); pozostała działalność (obsługa koparko - 

ładowarki) – 129.000 zł, w tym są raty leasingowe, zakup 

paliwa, przeglądy i ubezpieczenie. 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 

i wodę – 325.000 zł, w tym na zakup energii 180.000 zł, 

materiałów i usług pozostałych 130.000 zł (od 2012 r. nasi 

konserwatorzy większość prac naprawczych wykonują we 

własnym zakresie, co pozwoliło na wykonanie wielu 

dodatkowych napraw bez zwiększania budżetu np. naprawa 

dachu na hydroforniach Szczytniki, Staw, wymiana instalacji 

elektrycznej w Stawie, zakup urządzeń opóźniających start 

silników elektrycznych, zakup agregatu).   

Ochrona zdrowia – 335.440 zł;  w tym przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 102.300 zł (środki w całości pochodzą z opłaty 

za zezwolenia na handel alkoholem) i termomodernizacja 

budynku Ośrodka Zdrowia w Stawie – 233.140 zł.  

 Kultura i ochrona dziedzictwa – 315.000 zł; w tym na 

orkiestry   25.200 zł, Gminny Ośrodek Kultury – 180.000 zł 

(program imprez organizowanych przez Gminę i GOK w 2013 

roku w załączeniu), Biblioteka 110.000 zł. 
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Kultura fizyczna i sport – 103.220 zł; w tym obiekty 

sportowe (Orlik) 35.500 zł i pozostała działalność 67.720 zł 

(w tym dotacja do klubów sportowych 40.000 zł)    

Plan dochodów na 2013 wynosi 20.927.330 zł;  

w tym najwyższe kwoty to:  

subwencja na oświatę – 6.641.067 zł  
subwencja wyrównawcza w kwocie 5.590.663 zł  

udział w podatku dochodowym 1.909.337 zł  

podatki płacone przez mieszkańców bezpośrednio do Gminy – 

tj. podatek rolny, od nieruchomości i transportowy to kwota 

1.742.060 zł  

dotacja na Pomoc Społeczną – 2.840.226 zł  

wpływy z tytułu usług (za wodę)  703.000 zł  

Planowany jest deficyt w kwocie 1.971.313 zł, który ma 

zostać sfinansowany kredytem bankowym.  Łączne planowane 

zadłużenie na koniec 2013 r.  wyniesie 8.105.312,39zł – tj. 

38% planowanych dochodów.  

Pełny budżet wraz opisem znajdziecie Państwo na naszej 

stronie internetowej BIP 

http://bip.wokiss.pl/szczytnikig/bip.php w Uchwałach Rady.  

 

KALENDARIUM WÓJTA 
 

 rozstrzygnięto przetarg na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Radliczyce o dł. 0,400 km; kwota robót 

budowlanych 88.912 zł; termin wykonania: 31 maj 2013 r.;  

 rozstrzygnięto przetarg na II etap drogi w miejscowości Główczyn z kamienia, kwota robót budowlanych 102.238,09 zł.,  

termin wykonania: maj 2013 r.; 

 tym samym zamknęliśmy temat planowanych dróg na rok 2012; z wykonaniem nie zdążyliśmy do końca roku 

z przyczyn od nas niezależnych – mam na myśli drogę w Radliczycach – i późno nabyte prawo własności, a także 

nagły i nieplanowany projekt drogi Iwanowice – Zajączki Bankowe; co opóźniło nieco pozostałe planowane zadania. 

Podsumowując: w 2012 r. utwardziliśmy 13,3 km dróg, w tym 6 km asfaltem i 7,3 km kamieniem za łączną kwotę 

2.182 tys. zł – otrzymane dotacje 750 tys. zł.    Na same drogi ogłoszonych było w minionym roku – 11 przetargów, ale 

i pozostałych było niewiele mniej tj. 9, w tym największy na budowę łącznika z salą gimnastyczną przy szkole 

w Szczytnikach;   

 pomyślnie został zweryfikowany wniosek o płatność na kwotę 107 tys. zł za renowację Parku w Iwanowicach,  środki już 

wpłynęły;  

 w dniu 11.12.2012 r. w UMWW podpisałem umowę na dofinansowanie operacji pn. Budowa boiska sportowego 

wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego przy Szkole Podstawowej w Iwanowicach,  zgodnie z umową wysokość pomocy 

wynosi : 173 002,00 zł. Wartość całej operacji wg zestawienia rzeczowo-finansowego wynosi: 265.991,57  zł.,  przetarg 

został ogłoszony- jesteśmy na etapie wyboru wykonawcy;  

 także w tym samym w dniu podpisałem  umowę na dofinansowanie operacji pn. Budowa boiska sportowego 

wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego przy Zespole Szkół w Marchwaczu, zgodnie z umową wysokość pomocy wynosi: 135 

498,00 zł.,  wartość całej operacji wg zestawienia rzeczowo-finansowego wynosi: 208.328,68 zł.,  termin zakończenia 

inwestycji 31.08.2013 r.; 

 zostały ogłoszone przetargi na termomodernizację obiektów w Iwanowicach, Marchwaczu, Szczytnikach i Stawie, w marcu 

powinniśmy wyłonić wykonawców;  

 dokonano docieplenia styropianem dwóch ścian budynku domu nauczyciela w Iwanowicach ul. Zamkowa;  

 zakupiono piec olejowy do szkoły w Mroczkach Wielkich oraz dokonano przeróbek instalacji grzewczej. W Mroczkach 

występował problem z ogrzewaniem, ponieważ budynek był ogrzewany z prywatnego domu, natomiast w bieżącym roku 

inwestycja powinna się zwrócić;  

 w gminie prowadzony jest projekt z kapitału ludzkiego „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją 

efektywności JST”. W ramach projektu odbyły się dotychczas szkolenia z „Kontroli zarządczej” i „Komunikacji 

wewnętrznej”, a także dokonano zakupu w ramach tzw. cross – financing: zestawu komputerowego, rzutnika i ekranu oraz 

tablic ogłoszeniowych;  

 przygotowano pakiet uchwał związanych z ustawą tzw. „śmieciową”. Rada Gminy przyjęła wymagane Uchwały, więcej 

w artykule; 

 zakupiono nowy piec do przedszkola w Iwanowicach;  

 uzyskano pozytywną decyzję Wojewody na przekazanie Gminie Szczytniki działek położonych w miejscowości Antonin; 

 prace koparki - koniec listopada: kopanie rowów, usuwanie pni, zbieranie ziemi – Pośrednik, Lipka, Iwanowice, Krowica, 

Niemiecka Wieś; prace przy usuwaniu awarii wodociągu – Niemiecka Wieś, Wawry; a także  odśnieżanie według planu;  

 14 grudnia Pracownia Geologiczno-Inżynierska TOPAZ z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim zakończyła opracowywanie 

opinii geotechnicznych dla projektu budowy 180 Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków na terenie gminy 

Szczytniki i przekazała przygotowane opinie geotechniczne do Urzędu Gminy. Opinie te zostały zweryfikowane pod 

względem wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla dofinansowania budowy 

Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków. Na podstawie weryfikacji okazało się, że lokalizacje 144 oczyszczalni 

zostały zakwalifikowane, natomiast pozostałe – 36 lokalizacji nie spełniło wymogów i nie będą niestety  mogły być 

realizowane. Sporządzony został Program Funkcjonalno-Użytkowy;    w dniu 28.02.2013 r. został złożony wniosek 

o uzyskanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obecnie czekamy na 

decyzję;  

 pismem z dnia 02.01.2013 r. Starostwo Powiatowe w Kaliszu zwróciło się do Wójta Gminy Szczytniki o opinię w sprawie 

wydania zezwolenia na odzysk odpadów w miejscowości  Marchwacz, gmina Szczytniki dla Przedsiębiorstwa Handlowo-

http://bip.wokiss.pl/szczytnikig/bip.php
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Produkcyjnego Wiesław Wawrzyniak, Niedźwiady 45, 62-800 Kalisz; dnia 15.01.2013 r. wydałem – dla tego 

przedsięwzięcia – opinię negatywną;  

 złożono wniosek do Sądu o założenie Księgi Wieczystej dla działki nr 141/2 w położonej w miejscowości Staw (skwer 

w rynku) oraz dla działki nr 135/3 położonej w miejscowości Kościany (droga); 

 przetransportowano kontener (stanowiący pomieszczenie socjalne) ze składowiska odpadów komunalnych w Pośredniku na 

działkę w pobliżu Urzędu Gminy; będzie on stanowił pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi Urzędu Gminy; 

 mamy zgodę PKP Linie Kolejowe – Ostrów Wielkopolski na sprzedaż wysiewki torowej (kamienia) w ilości 1200 ton, cena 

1 tony wynosi 8,00 zł + podatek VAT; czekamy na dokument WZ – do końca marca powinniśmy sprawę sfinalizować; 

 trwa akcja zimowa – w Iwanowicach w trakcie odśnieżania wystąpiła awaria samochodu Star, w związku z czym zleciłem 

jego naprawę – koszt ok. 1300,00 zł.; 

 w starostwie odbyło się spotkanie wójtów, starosty z z-cą prezydenta miasta Kalisza w zakresie przygotowania planu 

transportu zbiorowego wynikającego z ustawy o transporcie zbiorowym. Rozmowy między starostwem, a władzami miasta 

trwają; na razie nie zostały określone warunki ewentualnego porozumienia. 

SESJE RADY GMINY SZCZYTNIKI 
 

SESJA ŚWIĄTECZNA W GMINIE SZCZYTNIKI 

     W piątek 28 grudnia 2012 r. w Restauracji „Polanin” 

w  Szczytnikach odbyła się tradycyjnie już Świąteczna 

Sesja Rady Gminy Szczytniki, będąca okazją do 

podsumowań kończącego się roku i wytyczenia planów na 

nadchodzący.   

 

Wśród gości przybyłych na uroczystość powitano między 

innymi: Krzysztofa Grabowskiego – Członka Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego oraz Barbarę Nowak Radną 

Sejmiku Wojewódzkiego, przedstawicieli władz 

powiatowych: Krzysztofa Nosala – Starostę Kaliskiego, 

Mieczysława Łuczaka – Przewodniczącego Rady Powiatu 

i Radnych Rady Powiatu Kaliskiego, Z-cę Powiatowego 

Lekarza Weterynarii – dr Ewę Jackiewicz,  W-ce 

Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Błaszki Andrzeja 

Melkę oraz  Proboszcza Parafii Szczytniki księdza Mariusza 

Buczka. W uroczystości wzięli również udział Radni Gminy 

Szczytniki, sołtysi, Dyrektorzy Zespołów Szkół z terenu 

Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy. Rozpoczynając 

uroczystość gospodarze, tj.  Przewodniczący Rady Gminy 

Szczytniki Andrzej Kupaj i Wójt Gminy Marek Albrecht 

wspominali dokonania i inwestycje gminy w 2012 roku, 

dziękując także za współpracę i wsparcie przedstawicielom 

Województwa Wielkopolskiego, Starostwa Kaliskiego, 

Radnym Gminy Szczytniki, sołtysom, pracownikom Gminy 

i wszystkim tym, którzy wspierają podejmowane działania.  

Zaproszeni goście nie kryli zadowolenia z widocznego 

rozwoju Gminy Szczytniki, zarówno z zakończonych jak 

i  rozpoczętych inwestycji, z których część opiera się na 

skutecznie pozyskanych dofinansowaniach z funduszy 

europejskich, a także pomocy finansowej udzielonej przez 

Urząd Marszałkowski w Poznaniu. 

Wspomniano między innymi o takich inwestycjach jak: 

-   inwestycje drogowe,  

- rewaloryzacja rynku w miejscowości Iwanowice oraz 

Skweru przy Pomniku o. Kordeckiego w Szczytnikach, 

- boisko sportowe wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej 

w Stawie, 

- budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach 

rozbudowy ZS w Szczytnikach, 

- budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Marchwaczu. 

W gronie zabierających głos był także gość specjalny 

z Ukrainy ksiądz Włodzimierz Wołkowiński, który krótko, acz 

treściwie opowiedział o trudach życia na Ukrainie.  

W części artystycznej spotkania z repertuarem świąteczno-

kolędowym  wystąpili: grupa gitarowo-wokalna z GOK-u 

kierowana przez Monikę Kuberę-Janiak w składzie: Anna 

Czarnecka, Paulina Woźniak, Sonia Matela i Filip Militowski, 

Orkiestra Dęta OSP w Stawie wraz z miejscowym chórem 

oraz Orkiestra Dęta OSP w Iwanowicach  pod dyrekcją Marka 

Kubery. Występy artystów wprowadziły prawdziwie 

świąteczny nastrój wśród uczestników sesji. W trakcie 

Świątecznej Sesji nie zabrakło także życzeń podczas 

tradycyjnego łamania się opłatkiem oraz toastu za pomyślność 

w Nowym 2013 Roku.               (Mariusz Janiak) 

 

28 grudnia 2012 r. - sesja świąteczna/ Porządek obrad: 

I.  Część robocza w Urzędzie Gminy: 

1)  Otwarcie sesji. 

2)  Ustalenie porządku obrad. 

3)  Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy. 

4)  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 

budżetowych. 

5)  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

6)  Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2012. 

7)  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia diet dla radnych. 

8)  Zapytania, wolne wnioski. 
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9)  Zakończenie części roboczej. 

      II. Część świąteczna w Restauracji „Polanin” w Szczytnikach”- 

spotkanie   opłatkowe  o godz. 14.00 

        

21 stycznia 2013 r./ Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji. 

4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja przewodniczących Komisji Rady o pracach komisji 

w okresie międzysesyjnym. 

6. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy. 

7. Interpelacje. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Prokuratora 

Rejonowego w Kaliszu na uchwały Rady Gminy Szczytniki  

w sprawie Regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 

ścieków: 

- Pismo Nr Pa 60/12 z dn. 18.12.2012 r. - Skarga Prokuratora 

Rejonowego w Kaliszu na Uchwałę Nr XXXI/153/05 Rady Gminy 

Szczytniki z dnia 20 grudnia 2005 r. 

- Pismo Nr Pa 62/12 z dn. 18.12.2012 r. - Skarga Prokuratora 

Rejonowego w Kaliszu na Uchwałę Nr XIV/70/04 Rady Gminy 

Szczytniki z dnia 29 marca 2004 r.- Pismo Nr Pa 66/12 z dn. 

18.12.2012 r. - Skarga Prokuratora Rejonowego w Kaliszu na 

Uchwałę Nr IX/49/03 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 października 

2003 r. (proponuje się skargi rozpatrzyć pozytywnie i przesłać do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Poznaniu). 

9. Odpowiedzi na interpelacje. 

10. Zapytania, wolne wnioski. 

11. Zakończenie sesji. 

 

25 stycznia 2013 r. /  Porządek obrad: 

1.   Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. 

4. Informacja przewodniczących Komisji Rady o pracach komisji 

w okresie międzysesyjnym. 

5. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy. 

6. Interpelacje. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  budżetu gminy na 2013 r.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2013.  

10. Odpowiedzi na interpelacje. 

11. Zapytania, wolne wnioski. 

12. Zakończenie sesji. 

 

ZMIANY W USTAWIE 

O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI 

W GMINIE 
 

Szanowni Mieszkańcy!  

W 2011 roku Sejm znowelizował ustawę o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Na mocy tej ustawy z dniem 

1 lipca 2013 r. wchodzi w życie nowy system odbierania 

odpadów komunalnych, którego organizatorem jest każda 

gmina w Polsce. Obowiązki właścicieli nieruchomości, gdzie 

zamieszkują mieszkańcy, w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych przejmuje Gmina, która między innymi musi 

przygotować i przeprowadzić przetarg na odbiór odpadów 

komunalnych. 

Firma wywozowa, wybrana w przetargu, będzie 

odbierała odpady z poszczególnych nieruchomości 

i obciążała Gminę fakturą za odpady zebrane 

w poszczególnych miesiącach.  

W związku z tym, że nowy system gospodarowania 

odpadami zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013 r., 

właściciele  nieruchomości zamieszkałych, odpowiednio wcze

-śniej (zgodnie z warunkami zapisanymi w umowie) muszą 

rozwiązać umowę na odbiór i wywóz odpadów 

z dotychczasowym przedsiębiorcą, aby uniknąć podwójnej 

opłaty za odpady. 

Zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach na sesji w dniu 21 grudnia 2012 r. 

Rada Gminy Szczytniki podjęła uchwały: 

 w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na 

terenie Gminy Szczytniki; 

 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz terminu 

i miejsca składania deklaracji przez właścicieli 

nieruchomości położonych w granicach Gminy Szczytniki; 

 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemnik  

 

 

 

o określonej pojemności, w tym niższych stawek za odpady 

zbierane selektywnie; 

 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 Powyższe uchwały określiły: 

o regulamin  utrzymania porządku i czystości  na terenie 

Gminy Szczytniki zgodnie z wymogami obowiązującej 

ustawy; 

o wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, którą każdy właściciel 

nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany wypełnić 

i złożyć w Urzędzie Gminy najpóźniej do dnia 

31.03.2013 r.; 

o stawki miesięcznej opłaty od mieszkańca w następujących 

wysokościach: 

 10,00 zł  od mieszkańca, gdy odpady nie są zbierana 

w sposób selektywny; 

   6,00 zł  od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane 

w sposób selektywny; 

   5,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane 

selektywnie oraz dodatkowo właściciel nieruchomości 

złoży deklarację o kompostowaniu odpadów zielonych 

i odpadów ulegających  biodegradacji. 

o uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

co kwartał, w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca 

bieżącego kwartału,  począwszy od lipca 2013 roku; 

o częstotliwość odbioru odpadów komunalnych na raz 

w miesiącu; 

o zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów za uiszczaną przez mieszkańców opłatę. 
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Druki deklaracji są dostępne u sołtysów, w Urzędzie Gminy 

(parter - pokój nr 2) oraz na stronie internetowej gminy – 

www.szczytniki.ug.gov.pl w zakładce UTRZYMANIE 

CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH 2013. Wpływy 

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone 

zostaną na funkcjonowanie systemu, obejmujące koszty odbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz 

koszty obsługi administracyjnej systemu. Funkcjonowanie systemu 

gospodarowania odpadami musi pokryć w całości koszty z tym 

związane, ale nie może stanowić źródła zarobku dla gminy. 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Urzędem 

Gminy, w którym wyjaśnień na ten temat udzielają  pani Nowak lub 

pani Śniegula (parter, pokój nr 2) – nr  tel. 627625001, wew. 37. 

         Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht 

 

INFORMACJA O SEGREGACJI ODPADÓW 
 

Segregacja odpadów domowych nie jest skomplikowanym 

procesem. Warto więc pomyśleć o ochronie środowiska, 

w którym  żyjemy. Selektywna zbiórka odpadów we własnym 

domu to podstawowy krok do odzysku i recyklingu. Segregacja 

obniża też koszty ponoszone na zagospodarowanie odpadów. 

Segregacja odpadów w gospodarstwie domowym w naszym 

systemie to wydzielenie do oddzielnych pojemników/worków, 

podstawowych grup odpadów: 

 Papier 

 Tworzywa sztuczne i metal 

 Szkło 

 Odpady „zielone” – tj. roślinne 

Możliwe jest również, w zależności od warunków, 

kompostowanie odpadów zielonych w przydomowym 

kompostowniku.  

Pozostałe odpady trafią do kubła na odpady zmieszane – 

jeśli będzie ich mniej obniżymy koszty i przyczynimy się 

do poprawy stanu środowiska. 

Prosimy o przestrzeganie przedstawionych poniżej zasad 

segregacji: 

1. Papier to: 

 opakowania z papieru lub tektury 

 gazety i czasopisma  

 katalogi, prospekty, foldery 

 papier szkolny i biurowy 

 książki i zeszyty 

 torebki papierowe 

 papier pakowy 

Zabrania się wrzucania do papieru: 

 papier powlekany folią i kalkę 

 kartony po mleku i napojach 

 pieluchy jednorazowe i podpaski 

 pampersy i podkładki 

 worki po nawozach, cemencie i innych materiałach 

budowlanych 

 tapety  

 inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne) 

Pouczenie: Przed wrzuceniem papieru wskazane jest, aby 

usunąć z niego większe części metalowe i plastikowe.  

2. Tworzywa sztuczne i metale to: 

 butelki po napojach 

 opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. 

szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.)  

 opakowania po produktach spożywczych  

 plastikowe zakrętki 

 plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie 

 plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach   

 styropian 

 puszki po napojach, sokach 

 puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), 

 złom żelazny i metale kolorowe 

 metalowe kapsle z but., zakrętki słoików i in. pojem. 

 folia aluminiowa 

 kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe 

odpady opakowaniowe 

Zabrania się wrzucania do tworzyw sztucznych i metali: 

 strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne 

 odpady budowlane i rozbiórkowe  

 nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach 

i olejach 

 zużyte baterie i akumulatory  

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne) 

Pouczenie: wrzucać czyste opakowania opróżnione 

z produktu, zaleca się zgnieść je przed wrzuceniem do 

worka  

3. Szkło opakowaniowe to: 

 butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, 

 butelki po napojach alkoholowych, 

 szklane opakowania po kosmetykach 

Zabrania się wrzucania do szkła: 

 szkło stołowe - żaroodporne 

 ceramika, doniczki 

 znicze z zawartością wosku 

 żarówki i świetlówki 

 szkło kryształowe 

 reflektory  

 nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, 

rozpuszczalnikach 

 termometry i strzykawki 

 monitory i lampy telewizyjne  

 szyby okienne i zbrojone, 

 szyby samochodowe, 

 lustra i witraże, 

 fajans i porcelana, 

 inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne) 

Pouczenie: wrzucać czyste opakowania opróżnione 

z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła,   

4. Odpady „zielone” - roślinne to: 

 gałęzie drzew i krzewów, 

 liście, kwiaty i skoszona trawa, 

 trociny i kora drzew, 

 owoce, warzywa itp. 

Zabrania się wrzucania do odpadów „zielonych” - 

roślinnych: 

 kości zwierząt, 

 mięso i padlina zwierząt, 

 olej jadalny, 

 drewno impregnowane,  

 płyty wiórowe i MDF, 

 leki, 

http://www.szczytniki.ug.gov.pl/
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 odchody zwierząt, 

 popiół z węgla kamiennego,  

 inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne). 

Pouczenie: odpady zielone zaleca się zbierać do worków 

ulegających biodegradacji. 

Możliwe jest również, w zależności od warunków, 

kompostowanie odpadów zielonych - roślinnych 

w przydomowym kompostowniku. 

Kompostownik, czyli miejsce na kompost, odpadki 

organiczne zbierające się w domu i w ogrodzie, takie jak 

obierki, skórki z owoców i warzyw, owoce i warzywa, 

skorupki od jajek, liście, kwiaty, skoszona trawa, gałęzie 

drzew i krzewów, trociny i kora drzew. By posiadać 

kompostownik są trzy różne opcje wyboru.  

Pierwszą opcją jest zakup właściwego pojemnika, który jest 

już odpowiednio zaprojektowany i wyprodukowany. 

Drugą opcją jest zwykłe zbicie desek, tak aby powstał większy 

kwadrat lub prostokąt, jednak aby prawidłowo funkcjonował 

między deskami powinny być większe przerwy, tak aby 

powietrze dostawało się do wszystkich warstw kompostu. 

Trzecią opcją jest nie budowanie kompostownika, jedynie 

składowanie kompostu w jednym, wybranym wcześniej 

miejscu na terenie gospodarstwa. 

Każdy właściciel posesji posiadający kompostownik jest 

zobowiązany zagospodarować kompost we własnym zakresie. 

 

WYDARZENIA 

 

W OBRONIE POLSKIEJ ZIEMI 
 Dnia 8 lutego 2013 roku odbył się protest rolników, 

który polegał  na powolnym przejechaniu kolumny około 40 

ciągników z Marchwacza do Opatówka i z powrotem.  

Był to wyraz solidarności z rolnikami z Pomorza 

Zachodniego, którzy od kilku tygodni walczyli przeciwko 

wyprzedaży polskiej ziemi w obce ręce. Protestem tym 

chcieliśmy zwrócić uwagę również na brak przejrzystości 

w obrocie i sprzedaży ziemi z zasobów Skarbu Państwa 

w naszym regionie. Wśród postulatów jakie zostały 

przedstawione, znalazły się również następujące sprawy 

i problemy:  

- sprzeciw wobec podwyższeniu przez rząd wieku 

emerytalnego,  

- zwrócenie uwagi na gwałtowny spadek cen  na artykuły 

rolne (np. trzoda chlewna, drób, mleko i inne), 

 - bardzo poważne kłopoty ze zbytem warzyw i roślin 

okopowych, 

- bardzo wysokie koszty produkcji rolnej (rosnące ceny oleju 

napędowego, nawozów, środków ochrony roślin, a także pasz), 

- sprzeciw wobec planowanego wprowadzenia podatku 

dochodowego w rodzinnych gospodarstwach rolnych, co może 

doprowadzić do likwidacji ubezpieczeń rolniczych KRUS. 

 W proteście uczestniczyło wielu rolników z naszej 

gminy, których swoją obecnością wsparł Zastępca Wójta 

Gminy Szczytniki Pan Dariusz Wawrzyniak. 

Za odwagę i pokazanie, że polska wieś istnieje i żyje, 

wszystkim uczestnikom protestu należą się słowa uznania 

i podziękowania.                       (Paweł Domagała) 

 

X ROCZNICA PROTESTÓW 

ROLNICZYCH 

„Najważniejszą sprawą jest to, żeby polska ziemia pozostała 

w polskich rękach. To nie jest sprawa tylko rolników, to 

sprawa całego narodu, wszystkich Polaków, bo ziemia to 

miejsce niepodległości i wolności. Polskiej ziemi trzeba 

bronić. Polska ziemia powinna pozostać w rękach polskich 

rolników. Brońcie tej ziemi. Będzie to bardzo trudne, ale ktoś 

musi bronić Polski i ziemi. Znowu wy, ludzie pracy na roli” - 

mówił Biskup Senior Stanisław Napierała, który 

przewodniczył uroczystej mszy św.  sprawowanej w intencji 

Ojczyzny i Rolników w X Rocznicę Protestów Rolniczych 

w Marchwaczu i Cieni Drugiej.

 

  

Uroczystości te odbyły się w niedzielę 17 lutego 2013 roku. 

Podczas nabożeństwa, które odbyło się w kościele  

parafialnym w Rajsku, swój głos zabrali również rolnicy: 

,,Chcemy przez chwilę wrócić do tamtych dni, do dni walki 

o Polskę, o Polską Ziemię, o przyszłość naszych dzieci, 

o pomyślność całej naszej Ojczyzny. Do dziś dobrze 

pamiętamy Cienię Drugą. To tam kazano strzelać do polskich 

rolników, kazano strzelać do polskiego chleba. Co nam dały 

protesty? Nauczyły nas własnego myślenia, odrębnego od 

głównego przekazu medialnego. Powstała w nas siła, która 

każe nam czuwać każdego dnia, patrzeć na Ojczyznę i w razie 

potrzeby stanąć w jej obronie. Chcemy iść z podniesioną 

głową, wiedząc, że to jest Nasz Kraj. Wiedząc, że jest to nasza 

ukochana ziemia, Polska Ziemia. I dopóki to my będziemy tu, 

na tej ziemi, w tym wydzielonym zakątku Polski, nie oddamy jej 

nikomu. Nie pozwolimy by ktoś obcy przewracał skiby Polskiej 
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Ziemi. A  nasze dzieci nauczymy, by nie szły po łaskę do 

obcych, by przed obcymi nie zginały karków i kolan, by tak jak 

my, pozostawiły światełko nadziei następnym pokoleniom 

Polaków.” Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów 

przy tablicy pamiątkowej w Cieni Drugiej. Kwiaty w imieniu 

władz gminy Szczytniki w Cieni jak i w Marchwaczu składali 

Wójt Marek Albrecht i Przewodniczący Rady Gminy Andrzej 

Kupaj; obecny był również Zastępca Wójta Dariusz 

Wawrzyniak oraz radni.  Po mszy św. uczestnicy obchodów 

udali się do Marchwacza, gdzie złożono kwiaty przy obelisku, 

następnie w Zespole Szkół odbyła się część oficjalna. 

Głównym punktem była akademia, przygotowana przez 

nauczycieli i uczniów tej szkoły.  

 
Treść przedstawienia oparta była na walce i przywiązaniu do 

ziemi Michała Drzymały. Występ młodych artystów wzruszył 

obecnych na sali, parlamentarzyści obiecali zaprosić uczniów 

z Marchwacza do Sejmu, by tam wykonali swoje 

przedstawienie. 

Uroczystości rocznicowe, oprócz rolników, swoją 

obecnością uświetniło wielu zaproszonych gości.  

 
Przybyli europosłowie i posłowie - Janusz Wojciechowski 

(gość specjalny), Andrzej Grzyb, Adam Rogacki, Jan 

Dziedziczak, Piotr Walkowski, Andrzej Dera, Witold 

Tomczak. Obecne były władze województwa, władze 

powiatu, wójtowie i radni gmin, delegaci izb rolniczych, 

przedstawiciele związków i organizacji rolniczych, sołtysi, 

dyrektorzy szkół, nauczyciele i wychowawcy oraz  młodzież. 

Bardzo licznie reprezentowane były delegacje pocztów 

sztandarowych, obecne były ,,Solidarność”, Izby Rolnicze, 

,,Samoobrona”, Żołnierze Armii Krajowej ze Związku 

Piłsudczyków, Szkoły z Iwanowic i Marchwacza, Ochotnicze 

Straże Pożarne. Za tę postawę, za obecność, za pokazanie 

jedności i wspólnoty wszystkim pocztom sztandarowych 

serdecznie dziękujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy choćby 

w najmniejszy sposób przyczynili się do zorganizowania tych 

uroczystości. Możemy być dumni, że bez wielkich nakładów 

i środków, potrafimy co jakiś czas, wspólnie pokazać, jak 

bardzo jesteśmy przywiązani do swojej ziemi, do pamięci 

i tradycji. Możemy pokazać jak bardzo kochamy Ojczyznę, 

także tę naszą małą - lokalną.          (Paweł Domagała) 

 

 

Słowa Wójta wypowiedziane w Marchwaczu 

z okazji X Rocznicy Protestów Rolniczych 

W X Rocznicę Protestów Rolniczych pragnę złożyć wszystkim 

Rolnikom wyrazy głębokiego uznania za trud ich pracy, dzięki 

której nie brakuje nam tego co najważniejsze w życiu - chleba 

powszedniego. Praca Rolników zasługuje na szczególny 

szacunek, gdyż bez tej pracy nie byłby możliwy zarówno 

rozwój człowieka jaki i rozwój różnych dziedzin życia 

gospodarczego. Niestety, polscy Rolnicy nie są odpowiednio 

wspierani i doceniani, o czym świadczy ich niezadowolenie 

i protesty, które miały miejsce w Marchwaczu i Cieni Drugiej. 

 
Nasza polska żywność – zdrowa i smaczna – cieszy się 

popularnością na całym świecie.  Niedopuszczalne jest 

ograniczanie produkcji rolnej za cenę importu, które prowadzi 

Polskę do uzależniania się od obcych krajów. Z powodów 

ekonomicznych Rolnicy często są zmuszeni  do sprzedawania 

swoich gospodarstw i migrowania do miast, gdzie też jest 

trudno znaleźć zatrudnienie. Ileż mądrości zawiera 

powiedzenie „Tyle wolności - ile własności”. Przymusowa 

sprzedaż ziemi, pozbawiająca Rolników własności, odbiera im 

możliwość podejmowania suwerennych decyzji, ograniczając 

ludzką wolność. Apeluję, aby Rolnicy mieli zagwarantowane 

godziwe warunki pracy i płacy za swoje produkty rolne, mogli 

godnie żyć i nie musieli szukać dodatkowych form 

zarobkowania. Polscy Rolnicy powinni być niezależnymi 

producentami mającymi prawo, podobnie jak inne grupy 

zawodowe, do korzystania z szerokich dóbr kultury.   

Nasza polska wieś, stając się na przestrzeni dziejów 

prawdziwą ostoją tradycji rodzinnych i patriotyzmu - jest 

godna naśladowania. Rolnicy nie tylko ciężko pracują na roli, 

ale także kochają ojczystą ziemię i są do niej bezgranicznie 

przywiązani, traktując ją jako swoją Matkę. Historia naszego 

kraju wskazuje na  wiele bohaterskich postaci Rolników, 

którzy broniąc własnej ziemi, bronili jednocześnie naszej 

Ojczyzny przed uzależnieniem od obcych mocarstw. 

Świetlanym przykładem może być Michał Drzymała, który 
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ze wszystkich sił podjął walkę o polskość ziemi. Pomimo 

nacisków oraz gróźb nie ustąpił i nie sprzedał swojej ziemi 

obcym. Dzięki takim postaciom przetrwaliśmy jako naród 

i możemy żyć w swojej Ojczyźnie jako jej prawowici 

gospodarze. 

Szanowni Rolnicy, przekazuję Wam najserdeczniejsze 

podziękowania za Waszą niestrudzoną pracę, niezłomność 

charakteru oraz  heroiczną walkę o utrzymanie polskiej ziemi 

i możliwość produkowania polskiej żywności. Życzę Wam, aby 

spełniło się przesłanie Jana Pawła II: „Niechże polskie 

rolnictwo wyjdzie z wielokrotnego zagrożenia i przestanie być 

skazane na walkę o przetrwanie”. Jednocześnie zapewniam, iż 

w  Waszej słusznej walce o utrzymanie polskiej ziemi i godne 

życie jestem z Wami!                Wójt Gminy Szczytniki 

                                    Marek Albrecht 

 

 

OBCHODY 68. ROCZNICY 

POMORDOWANIA MIESZKAŃCÓW 

MARCHWACZA 

W sobotę 26 stycznia o godz. 11.00 rozpoczęły się przy 

Mogile w Marchwaczu Obchody 68. Rocznicy 

Pomordowania Mieszkańców Marchwacza.  

W uroczystościach udział wzięli: Poseł Adam Rogacki, 

Barbara Nowak radna Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego, reprezentujący władze samorządu 

powiatowego - Benedykt Owczarek Wiceprzewodniczący 

Rady i Stanisław Błaszkowiak - radny, władze samorządu 

gminnego - Marek Albrecht Wójt Gminy Szczytniki, Andrzej 

Kupaj Przewodniczący Rady Gminy oraz radni Danuta 

Świątek i  Paweł Domagała. Uroczystość uświetniły swoją 

obecnością delegacje Zarządu Gminnego OSP                          

z Komendantem Jerzym Majasem, poczty sztandarowe OSP    

z Iwanowic i Krowicy Zawodnej, delegacja OSP z Radliczyc, 

poczet sztandarowy i liczna grupa uczniów i nauczycieli          

z Zespołu Szkół w Marchwaczu z Dyrektor Honoratą 

Szymańską, rodziny pomordowanych oraz mieszkańcy 

Marchwacza i okolicznych miejscowości.  

 

Na specjalne wyróżnienie zasługuje grupa maratończyków      

z Kaliskiego Towarzystwa Sportowego "Supermaraton", która 

już przed godz. 9.00 wyruszyła sprzed kaliskiego teatru, aby 

pomimo mrozu i śniegu na trasie dobiec na uroczystości. 

Inicjatorem biegania dla uczczenia pamięci pomordowanych 

był Piotr Maciejewski. W tym roku w 14 już edycji biegu na 

19-kilometrowej trasie towarzyszyli mu: Mariusz Kurzajczyk, 

Marek Frontczak, Liwio Szumała, Mieczysław Mikołajewski, 

Tadeusz Tomeczek, Damian Bugajny i Andrzej Wolniak. 

Razem z nimi biegła Aleksandra Lis mieszkanka Marchwacza, 

a 2 godziny wcześniej, z uwagi na inne obowiązki, trasę          

z Kalisza do Marchwacza przebiegł piszący tę relację Robert 

Lis. Razem w styczniowym Biegu do Marchwacza 

uczestniczyło 10 osób.  Po przywitaniu gości i wystąpieniu 

Wójta Gminy Szczytniki Marka Albrechta apelem 

pomordowanych oddano cześć pochowanym w zbiorowej 

Mogile w Marchwaczu i odmówiono w ich intencji modlitwę. 

Następnie osoby i delegacje przybyłe na uroczystości złożyły 

wieńce i zapaliły znicze. Obok już wymienionych, kwiaty na 

Mogile zostały złożone od europosła Andrzeja Grzyba, od 

posła Józefa Rackiego, od Wiesława Wawrzyniaka - 

właściciela Gospodarstwa Rolnego w Marchwaczu, od Rady 

Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Marchwaczu i od wszystkich mieszkańców Marchwacza.  

 

Uczestnicy uroczystości udali się następnie do Zespołu Szkół 

w Marchwaczu, gdzie celebrowana była Msza św. w intencji 

pomordowanych, której przewodniczył ks. Paweł Nasiadek      

z Parafii Rajsko. W wygłoszonej homilii ks. Wikariusz 

podkreślił, że pamięć o tak tragicznych wydarzeniach jest 

ważna i potrzebna, ale nie po to, aby pobudzać się do 

nienawiści wobec sprawców tej zbrodni, ale po to, by okrutne 

doświadczenia historii uczyły nas otwartości na drugiego 

człowieka. Z naszej strony to wielki obowiązek, aby 

wydarzenia takie, jak w Marchwaczu z okresu II wojny 

światowej, już nigdy nie miały miejsca. Mszę św. ubogacił 

śpiewem liturgicznym nasz organista Ignacy Drużbiak. Po 

Mszy św. miała miejsce akademia, podczas której grupa 

uczniów pod kierunkiem Krzysztofa Pietrzykowskiego 

zaprezentowała pieśni i wiersze, podkreślające pamięć 

wydarzeń w Marchwaczu i ważną rolę patriotyzmu w naszym 

życiu. Występujący uczniowie zebrali zasłużone brawa. 

Oficjalną część obchodów zakończył koncert Orkiestry Dętej 

przy OSP w Iwanowicach, która od początku, podobnie jak 

biegacze, towarzyszy wszystkim uroczystościom. Orkiestra 

pod batutą swojego kapelmistrza Marka Kubery 

zaprezentowała m.in. ciekawą aranżację melodii wojskowych, 

czym wzbudziła duży aplauz zebranych słuchaczy. Na 

zakończenie obchodów na uczestników obok słodkości, 

owoców, herbaty i kawy, czekała smaczna grochówka, 

przygotowana przez Restauracje "Polanin" w Szczytnikach. 

Organizatorzy pragną w tym miejscu podziękować wszystkim 
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przybyłym gościom i delegacjom za uświetnienie tych 

uroczystości, ks. Pawłowi Nasiadkowi za sprawowaną Mszę 

św. I wygłoszoną homilię, Urzędowi Gminy w Szczytnikach     

i Zarządowi Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"     

w Szczytnikach za pomoc finansową oraz wszystkim, którzy 

przyczynili się w sprawnym jej przygotowaniu           

i przeprowadzeniu.                        (Robert Lis) 

 

SZKOLENIE LIDEREK ROZWOJU 

LOKALNEGO 

Panie z terenu naszej gminy brały udział w Szkole Liderek 

Rozwoju Lokalnego, której organizatorem byli: 

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich, Departament Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego.  

Cały wyjazd odbył się dzięki Lokalnej Grupie Działania 

„Długosz Królewski". W dniach 28-29 września 2012 

w Rokosowie odbyło się pierwsze spotkanie nt. Liderowanie 

to działanie, nie stanowisko. Warsztat inspirującego 

przywództwa. Następne spotkanie miało miejsce również 

w Rokosowie w dniach 23-24 listopada 2012 r.- tematem 

było: Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich - 

podstawy funkcjonowania, formy, zakładanie, podstawy 

księgowości. Natomiast kończąca ten blok szkoleniowy 

konferencja odbyła się 8 grudnia 2012 r. w Poznaniu. 

          (Sołtys Wsi Kościany - Lipka Donata Kowalska) 

 

UDZIAŁ NASZYCH SAMORZĄDOWCÓW    

W ŚWIĘCIE POWIATU KALISKIEGO 
Dnia 26 stycznia 2013 r., tradycyjnie jak co roku,  powiat 

kaliski obchodził swoje święto. W uroczystości, która została 

zorganizowana w sali koncertowej UAM w Kaliszu; wzięli 

udział również nasi samorządowcy: Wójt Gminy Szczytniki – 

Pan Marek Albrecht, Zastępca Wójta – Pan Dariusz 

Wawrzyniak, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Andrzej 

Kupaj oraz Radni Gminy Szczytniki. Uczestnicy wyrazili 

swoja aprobatę dla organizatorów  za dobre przygotowanie 

tegorocznego święta.   (UG)  
 

MARCHWACZ SOŁECTWEM 
Dnia 10 grudnia 2012 r. w budynku Zespołu Szkół                  

w Marchwaczu odbyły się wybory sołtysa wsi Marchwacz.     

W wyniku wyborów został wyłoniony pierwszy sołtys wsi 

Marchwacz – Pan Henryk Majchrzak, który otrzymał 

gratulacje od przybyłych mieszkańców oraz od obecnych na 

wyborach Radnych Gminy Szczytniki – Pani Danuty Świątek   

i Pana Pawła Domagały. Jednocześnie za bardzo dobrą 

współpracę podziękowano Pani Stanisławie Kasprzak - 

dotychczasowemu sołtysowi Krowicy Zawodniej                      

i Marchwacza, a obecnie Krowicy Zawodniej. 

Gratulujemy Panu Henrykowi Majchrzakowi i życzymy 

owocnej współpracy zarówno z mieszkańcami wsi jak            

i z władzami gminy!    (UG) 

 

100-LECIE URODZIN MIESZKANKI 

GMINY SZCZYTNIKI 

W dniu 27 listopada 2012 roku Pani Pelagia Spisz - 

mieszkanka Sobiesęk Trzecich z gminy Szczytniki obchodziła 

100-lecie urodzin.  

 
Z tej okazji Jubilatkę odwiedziła delegacja z gminy Szczytniki:  

Wójt - Pan Marek Albrecht, Przewodniczący Rady Gminy – 

Pan Andrzej Kupaj  oraz Zastępca Kierownika Urzędu Stanu 

Cywilnego - Pani Dorota Marucha. Na uroczystość przybył 

również radny wsi - Pan Roman Siciarek i delegacja 

Ochotniczej Straży Pożarnej z Sobiesęk Trzecich. Jubilatce 

złożono życzenia, wręczono listy gratulacyjne od Premiera RP 

i Władz Gminnych oraz kwiaty i upominki. Nie zabrakło także  

tortu z napisem 100 lat oraz toastu za zdrowie Jubilatki.     

(Dorota Marucha) 

KULTURA 

 

HISTORYCZNY WYSTĘP 

ORKIESTRY DĘTEJ OSP 

IWANOWICE W GOŁUCHOWIE 
  We wtorek 12 lutego 2013 roku odbyło się  

w Gołuchowie spotkanie strażaków z Południowej 

Wielkopolski z Jego Ekscelencją Biskupem Kaliskim 

Edwardem Janiakiem. Organizatorem spotkania był
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  Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 

Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka 

druh Krzysztof Grabowski. Na spotkanie zostali zaproszeni 

Prezesi Oddziałów Powiatowych i Gminnych,  Komendanci 

Gminni ZOSP RP, Komendanci Powiatowi PSP oraz 

Powiatowi Kapelani Strażaków subregionu kaliskiego tj.  

z powiatów: pleszewskiego, kaliskiego, kępińskiego, 

ostrzeszowskiego, ostrowskiego, krotoszyńskiego 

i jarocińskiego. Spotkanie zostało podzielone na dwa etapy. 

Pierwsze spotkanie „robocze” odbyło się w Ośrodku Kultury 

Leśnej w sali „Obora”. W tym spotkaniu wziął udział m.in. 

Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP z Poznania druh 

Andrzej Jankowski, który omówił najważniejsze sprawy 

związane z funkcjonowaniem zarządu i biur terenowych. 

Następnie część uroczysta z udziałem Księdza Biskupa 

Edwarda Janiaka odbyła się w sali gobelinowej 

gołuchowskiego zamku. W spotkaniu uczestniczyli również 

Krzysztof Grabowski- Wiceprezes Zarządu Oddziału 

Wojewódzkiego ZOSP, jednocześnie członek zarządu 

województwa  wielkopolskiego oraz starostowie: kaliski – 

Krzysztof Nosal i pleszewski – Michał Karalus. 

Po wystąpieniach gości jako gwiazda wieczoru wystąpiła 

z koncertem orkiestra dęta OSP Iwanowice pod dyrekcją 

Marka Kubery.  

 
Magia miejsca oraz wspaniała akustyka pomieszczenia (ściany 

wyłożone gobelinami, drewniany, belkowy sufit) z pewnością 

przyczyniły się do , iż był to naprawdę piękny i bardzo udany 

występ naszych muzyków. Samo zaproszenie na takie 

spotkanie już jest wielkim wyróżnieniem, a co dopiero 

możliwość zagrania w pięknych salach zamkowych 

„u księżnej Izabelli Czartoryskiej”. Później dowiedzieliśmy 

się, że orkiestra OSP Iwanowice jest pierwszą orkiestrą dętą, 

która zagrała w reprezentacyjnej sali gobelinowej zamku 

w Gołuchowie. Z pewnością jest to historyczne wydarzenie, 

które na długo zapadnie w pamięci strażaków i muzyków 

z Iwanowic. Galeria zdjęć znajduje się na stronie 

www.radiorodzina.kalisz.pl, zakładka: Spotkanie Bp Edwarda 

Janiaka ze Strażakami z naszej diecezji.        (Jerzy Majas) 

 

 

ZIMOWY KONCERT MŁODYCH 

TALENTÓW Z GOK 
 

Ponad 400 osób na widowni i ponad 130 młodych  ludzi na 

scenie to najkrótszy bilans specjalnego koncertu młodych 

talentów gminy Szczytniki skupionych w sekcjach 

Gminnego Ośrodka Kultury, który to koncert odbył się 

w sobotę 16 lutego w Sali ZS w Iwanowicach.  
Swoje talenty prezentowali młodzi artyści z 5 grup 

tanecznych, kilkunastoosobowej grupy wokalnej, 2 grup 

gitarowych i 3 grup plastycznych. W sumie podczas 90 - 

minutowego koncertu zaprezentowano zarówno prace 

plastyczne jak i najświeższe układy taneczne i stroje grup oraz 

umiejętności wokalne i muzyczne. A widownię stanowiła 

grupa niezwykle stresująco działająca na występujących - 

bowiem byli to członkowie rodzin, znajomi i przyjaciele. 

 
 Koncert rozpoczęła grupa rockowa z ZS w Iwanowicach 

LUCK’n’LOUD bardzo ciepło przyjęta przez wszystkich 

zgromadzonych. Następnie już na prawdziwej scenie, 

w pełnym świetle prezentowali się uczestnicy zajęć 

muzycznych, tanecznych i wokalnych w kolejności: 

- grupa gitarowa II w skladzie Klaudia Suchecka, Patrycja 

Sztrapf, Paulina Neweta, Jessica Celer, Wiktoria Trzęsowska 

i Piotr Mania// - grupa gitarowa I w składzie: Sonia Matela, 

Anna Czarnecka, Paulina Woźniak, Kinga Śniegula, Angelika 

Sztandera, Justyna Zimna, Filip Wietrzyk, Filip Militowski 

i Marcin Graczyk//  - najmłodszy kwartet wokalny: Oliwia 

Byczewska, Małgorzata Łaska, Weronika Kaszuba i Anna 

Przepiórka // - duet wokalny Aleksandra Wietrzych i Daria 

Bączyk// - solistki Nadia Leszka, Gabriela Bączyk, Anna 

Mikołajczyk, Natalia Laskowska, Iza Łaska, Ewa Siewieja, 

Anna Czarnecka, Anna Płóciennik, Karolina Mielcarek oraz 

Marta Nielaba// - jedyny śpiewający „mężczyzna” Michał 

Raczyk// - grupy taneczne: najmłodsza stażem Fantazja, 

najmłodsza wiekiem Różyczki, par mieszanych Explozja, 

najstarsze – Impuls oraz breakdanc’owa Old School Flava. 

Przy wejściu na koncertową salę oraz podczas trwania całego 

koncertu zgromadzona publiczność mogła także podziwiać 

prace plastyczne – pejzaże, martwą naturę i grafiki 

uczestników trzech grup wiekowych zajęć plastycznych 

odbywających się w Ośrodku. Po występie dzieci i młodzieży 

z GOK-u w Szczytnikach dla ich zaproszonych gości  - na 

scenie pojawił się gość specjalny dla występujących. To 

ciesząca się coraz większym zainteresowaniem w kraju grupa 

Hip Hopowa Najlepszy Przekaz w Mieście , zwycięzcy jednej 

z ostatnich edycji programu Must Be The Music telewizji 

Polsat. 

Podczas godzinnego koncertu nie brakowało pisków radości, 

wspólnego śpiewu i na koniec wspólnego zdjęcia. A na koniec 

jeszcze kolejna godzina zdjęć autografów i wspólnych 

rozmów. 

Specjalne podziękowania należą się instruktorom grup: 

- grup tanecznych Fantazja, Impuls i Explozja - Arlecie 

http://www.radiorodzina.kalisz.pl/
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Piotrkowskiej// - grupy tanecznej Różyczki – Agacie 

Mrozińskiej// - grupy tanecznej OLD SCHOOL FLAVE – 

Błażejowi  Wałeckiemu// - grup wokalnych i gitarowych -  

Monice Kuberze –Janiak/ -grup plastycznych - Jaromirowi 

Sowie oraz Dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkól 

i strażakom jednostki OSP w Iwanowicach za dużą pomoc 

przy organizacji koncertu.                 (Mariusz Janiak) 

FERIE ZIMOWE  

Z RĘKODZIELNICTWEM 
Propozycję spotkania z tradycją  rękodzielnictwa w trzech 

formach artystycznych zaproponował uczniom szkół 

gminy Szczytniki w okresie ferii Gminny Ośrodek 

Kultury. Głównym celem przeprowadzenia takich warsztatów 

było  krzewienie lokalnego dziedzictwa kulturowego,  ale 

także zagospodarowanie  i organizacja czasu wolnego dzieci 

i młodzieży. Spotkanie  z tradycją i udział w warsztatach 

z  rękodzielnictwa, służy także podnoszeniu i doskonaleniu 

wiedzy i umiejętności uczestników warsztatów i rozbudzeniu 

ich zainteresowań tradycją i kultura ludową. Podczas 

dwutygodniowych spotkań dzieci i młodzież mieli okazję 

poznać warsztat malowania witraży na szkle, szydełkowania 

artystycznego i tworzenia kwiatów i ozdób z bibuły. 

W codziennej dobrowolnej pracy przy tworzeniu własnych 

„dzieł sztuki” uczestniczyło prawie 50 młodych artystów 

skupionych w trzech salach  - Zespołów Szkół w Stawie 

i Iwanowicach oraz Gminnym Ośrodku Kultury 

w Szczytnikach.  

 
Zajęcia prowadziły Panie będące niekwestionowanymi 

artystkami w swoich dziedzinach. Pomimo tego, iż jest to dla 

nich  tylko hobby, w bardzo ciekawy sposób  potrafiły swoją 

wiedzę i warsztat techniczny przekazać i zainteresować nim 

młodzież. Prace wykonane przez młodzież częściowo będzie 

można zobaczyć w gablotach Gminnego Ośrodka Kultury 

umieszczonych na terenie gminy. Część prac została 

oczywiście także zabrana do domów zaraz po wykonaniu, by 

także domownicy i znajomi mogli  podziwiać, czego nauczyli 

się uczestnicy warsztatów i poznać technikę ręcznego 

wykonania owych prac. Niezwykle udany, radosny 

i efektywny „feryjny” cykl warsztatów z rękodzielnictwa 

zakończył się zapewnieniem  ze strony organizatora, że takie 

warsztaty będą w przyszłości cyklicznie powtarzane i to 

zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych 

mieszkańców gminy. 

Cały projekt „ Ferie z tradycją - warsztatów 

rękodzielnictwa artystycznego” został zrealizowany dla LGD 

„Długosz Królewski” w ramach działania „Małe Projekty” osi 

4 LEADER  Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

(Mariusz Janiak) 

 

 

 

WARSZTATY MUZYCZNE Z GRUPĄ 

BIG CYC W SZCZYTNIKACH 
Atrakcyjną ofertę podniesienia swoich umiejętności 

muzycznych zaoferuje już na początku kwietnia wszystkim 

młodym muzykom z regionu Gminny Ośrodek Kultury 

w Szczytnikach. Odbędą się bowiem wtedy warsztaty 

muzyczne dla muzyków - amatorów  zespołów muzycznych 

grających wszelkie odmiany r’n’rollowego brzmienia. 
Warsztaty poprowadzą muzycy znanego i lubianego zespołu 

BIG CYC. Cala grająca czwórka grupy spotka się na 

osobnych, indywidualnych, kilkugodzinnych warsztatach 

z młodymi muzykami, by przekazać im swoje doświadczenie 

muzyczne, zdradzić sekrety swojego instrumentu, nauczyć jak 

poprowadzić dalej swoją edukację muzyczną i rozwijać swój 

talent. 

 
Do udziału w warsztatach, które są bezpłatne zapraszani są 

wszyscy młodzi ludzie z powiatu kaliskiego i gminy Błaszki 

grający amatorsko na perkusji, gitarze elektrycznej, basie 

i instrumentach klawiszowych. Osobne warsztaty wokalne dla 

młodych wokalistów i wokalistek odbędą się w miesiącu maju. 
Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmuje Gminny 

Ośrodek Kultury Popów 54/1 tel. 627625037 lub 604 724465. 

Ilość miejsc w poszczególnych grupach muzycznych jest 

ograniczona. Uczestnicy warsztatów będą mieli także okazję 

do zaprezentowania całej swojej grupy w 20 - minutowych 

programach na scenie  podczas imprezy GRAMROCK 

Przegląd Młodzieżowych Zespołów Rockowych,  odbywającej 

się w ramach dorocznego „Szczytnickiego Lata” 30 czerwca 

w Szczytnikach. 
Tam także w roli jurorów i konsultantów dla występujących 

grup pojawią się muzycy zespołu BIG CYC już w pełnym 

składzie,  a wieczorem zagrają w Szczytnikach jeden ze 

swoich jubileuszowych koncertów 25-lecia zespołu. 
Projekt warsztatów muzycznych  i koncertu 

„GRAMROCK – Regionalny Przegląd Amatorskiego 
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Młodzieżowego Ruchu Muzycznego” został zrealizowany dla 

LGD „ Długosz Królewski” w ramach działania „Małe 

Projekty” osi 4 LEADER  Wdrażanie Lokalnych Strategii 

Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013.    (Mariusz Janiak) 
 

GMINNY DZIEŃ KOBIET 

W RADLICZYCACH 
Prawie 400 pań z gminy Szczytniki uczestniczyło 

w gminnych obchodach Dnia Kobiet, jakie odbyły się 

w sali OSP w Radliczycach. 

Doskonałą zabawę przygotował kabaret ze śląska, który bawił 

popularnymi piosenkami, konkursami i skeczami. 

W doskonałej atmosferze, pełnej humoru i zabawy panie 

spędziły wieczór 8 marca. Tak rekordowa ilość uczestniczek 

tradycyjnego marcowego spotkania świadczy o coraz większej 

aktywności Pań w życiu gminy i niezmiernie ważnej pracy na 

rzecz gminy Szczytniki. 

Tym razem spotkanie odbywało się pod hasłem Babskiego, 

śląskiego Combra, co miało także swój skutek w postaci kary 

dla mężczyzn obecnych na sali, którzy zostali zamknięci w 

dyby i otrzymali „specjalne baty” za wałęsanie się po babskiej 

imprezie. Nie oszczędzono nikogo. Baty dostali między 

innymi Wójt i w-ce Wójt Gminy, Radny Powiatowy Benedykt 

Owczarek, Prezes GS SCH Jan Wawrzyniak, Dyrektor GOK 

i strażacy grzecznie obsługujący biesiadujące Panie. 

Biesiada śląskiego Combra z Kapelą KAMRATY trwała 

prawie 4 godziny i przyniosła sporo humoru śląskiego, 

dowcipnych konkursów dla Pań oraz wspólnego 

biesiadowania i śpiewania. 

Zanim jednak na scenie pojawili się artyści z Górnego Śląska, 

goście mogli zobaczyć występy gimnazjalistek i gitarzystek 

z ZS w Radliczycach oraz niezwykle ciepło przyjęty mini 

koncert kapeli jeszcze bez nazwy z Marchwacza i Krowicy. 

Kapela, w składzie której znalazła się perkusja, saksofon, 

akordeony została zasilona wokalnie przez W-ce 

Przewodniczącego Rady Powiatu Benedykta Owczarka. 

Przyjęcie przez żeńską publiczność było niezwykle 

żywiołowe. Emocji, braw i okrzyków radości nie brakowało 

także przy kolejnym występie wokalnym. Dla Pań piosenkę 

„Za zdrowie pań” Edwarda Hulewicza zaśpiewał bowiem sam 

Wójt Gminy Marek Albrecht. 

Po występach wokalnych, życzeniach i upominkach 

rozpoczęła się już wspólna biesiada, w trakcie której śpiewali 

i bawili się już wszyscy uczestnicy gminnych obchodów Dnia 

Kobiet. 

W dorocznej imprezie organizowanej przez Wójta Gminy 

Szczytniki, Gminny Ośrodek Kultury oraz strażaków z OSP 

w Radliczycach i Gminną Spółdzielnię „SCH” w Szczytnikach 

znalazły się Panie, które aktywnie uczestniczyły w życiu 

gminy - z KGW, sołtyski i przedstawicielki sołectw gminy, 

nauczycielki i pracownice jednostek oświatowych, ośrodków 

zdrowia, Gminnej Spółdzielni GS, straży i działaczki OSP, 

radne i żony radnych gminy, pracownice urzędu gminy 

i jednostek samorządowych. W uroczystościach oprócz pań, 

włodarzy gminy uczestniczyła również radna sejmiku 

województwa Wielkopolskiego Barbara Nowak. Jak zwykle 

doskonałe domowe wypieki przygotowały Panie z KGW 

w Kuczewoli. 

Panie z gminy Szczytniki uczestniczyły również 

w Powiatowym Dniu Kobiet 

zorganizowanym w Opatówku. 

Gwiazdą sobotniego wieczoru 

w dniu 9 marca był Michał 

Wiśniewski z zespołem. 

Najpopularniejsze utwory 

dawnego zespołu "Ich Troje" 

bawiły publiczność. Blisko dwa 

tysiące pań świętowało swój 

dzień przy znanych wszystkim 

utworach: "A wszystko to...", 

"Powiedz", "Tango straconych", 

"Babski świat", "Zawsze z Tobą 

chciałbym być". Niespodzianką 

wieczoru był zagubiony 

chłopczyk (w tej roli Wójt 

Sebastian Wardęcki), który 

szukał swojego taty... ( w tej roli 

Starosta Krzysztof Nosal). 

Humorystyczny występ wójta rozweselił zebranych gości do 

łez.  (wp, mj) 
 

 

KOŁO POLSKIEGO ZWIĄZKU 

EMERYTÓW,  RENCISTÓW 

I INWALIDÓW  W SZCZYTNIKACH 
To już trzeci rok naszej działalności. Jest nas coraz więcej. 

Gromadzimy w swoich szeregach przedstawicieli z prawie 

wszystkich miejscowości naszej Gminy, a także  spoza niej. 
Spotykamy się najczęściej w  budynku Zespołu Szkół             

w Szczytnikach oraz Restauracji „Polanin” w Szczytnikach. 

Na początku stycznia 2013 r. zorganizowaliśmy w Restauracji 

„Polanin” spotkanie opłatkowe. Szczególnie miłym                  

i uroczystym momentem było podzielenie się opłatkiem 

połączone z serdecznymi życzeniami zdrowia, pomyślności 

i szczęścia w Nowym 2013 Roku. Spotkanie przebiegło           

w pełnej ciepła i życzliwości atmosferze. Wieczór zakończył 

się wspólnym kolędowaniem.  W „tłusty czwartek”, zgodnie     

z tradycją ,aby rok był szczęśliwy, każdy musi zjeść co 

najmniej jednego pączka. Członkowie naszego Koła tradycji 
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przestrzegają i  spotykają się w tym dniu. Pani dyrektor 

Zespołu Szkół w Szczytnikach jest nam bardzo życzliwa, 

zawsze możemy skorzystać z  gościnnych progów kierowanej 

przez nią szkoły. Tam też się spotkaliśmy, pączków                 

i faworków pojedliśmy, pośpiewaliśmy, było miło i wesoło.  

Każde spotkanie jest okazją do wspólnego zaplanowania  tego, 

co będziemy robić dalej. W miesiącu maju organizujemy 

wycieczkę autokarową, jednodniową dla członków naszego 

Koła, ale nie tylko. Trasa wycieczki: Tarnowskie Góry (gdzie 

zwiedzimy Zabytkową Kopalnię Srebra oraz Muzeum Chleba 

w pobliskim Radzionkowie) i Piekary Śląskie (Sanktuarium 

Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej z Cudownym 

Obrazem Matki Boskiej Piekarskiej). Jeżeli ktoś byłby 

zainteresowany  wyjazdem razem z nami może  skontaktować 

się z Panem Jerzym Przepiórką.     (Mirosława Krążyńska) 

 

 

SPOTKANIA KOŁA EMERYTÓW  

I RENCISTÓW W MARCHWACZU 
Koło Emerytów i Rencistów pod patronatem Pani Grażyny 

Albrecht  w okresie zimowym spotkało się dwa razy. Pierwszy 

raz na wigilii, która odbyła się dnia 19 grudnia 2012 r. Słowo 

Boże skierował do nas ksiądz Paweł Nasiadek, który 

powiedział, że teraz my parafianie jesteśmy jego rodziną, 

szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia. Po złożeniu 

sobie życzeń zasiedliśmy do wspólnej kolacji. Podczas 

wspólnej wieczerzy kolędy przygrywała nam grupa 

akordeonistów, mogliśmy także wysłuchać koncertu kolęd 

w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Marchwaczu. 

 
Po raz drugi spotkaliśmy się na balu karnawałowym dnia 

2 lutego 2013 r. Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Marek 

Albrecht z małżonką, Dyrektor ZS w Marchwaczu  Honorata 

Szymańska, Zastępca Wójta Dariusz Wawrzyniak oraz Radny 

Powiatu Kaliskiego Benedykt Owczarek. Do tańca 

przygrywała nam nasza kochana orkiestra akordeonistów 

w towarzystwie perkusji i saksofonu. Na naszym balu 

gościliśmy także emerytów z Mroczek oraz Stawu. Zabawom 

i żartom nie było końca. Wieczór upłynął w miłej atmosferze 

i szkoda nam było wracać do domu.      (Danuta Świątek) 

 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY                   

W RADLICZYCACH 
Dnia 16 grudnia 2012 r. w Domu Strażaka                  

w Radliczycach odbył się coroczny kiermasz świąteczny 

zorganizowany przez Zespół Szkół w Radliczycach.               

W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Szczytniki Pan 

Marek Albrecht z Małżonką, Zastępca Wójta Pan Dariusz 

Wawrzyniak, Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan 

Andrzej Kupaj, Radni Gminy Szczytniki: Pani Jadwiga 

Strembicka, Pan Paweł Domagała i Pan Maciej Ziółkowski, 

sponsorzy, rodzice uczniów oraz mieszkańcy okolicznych 

miejscowości. Uczestnicy kiermaszu nie tylko obejrzeli 

„Jasełkę” w wykonaniu dzieci szkolnych, ale mieli także  

możliwość posłuchania pięknych kolęd i pastorałek 

zaśpiewanych oraz zagranych przez uczniów Zespołu Szkół 

w Radliczycach. Zaproszeni goście złożyli wszystkim 

życzenia świąteczne, a Pan Wójt i Radni Gminy Szczytniki 

obdarowali dzieci słodyczami. Podczas kiermaszu można było 

nabyć ozdoby świąteczne przygotowane przez uczniów 

Zespołu Szkół w Radliczycach. Obecni na uroczystości mogli 

także skosztować świątecznych wypieków wykonanych przez 

rodziców uczniów.  

Podczas całej uroczystości panował wyjątkowy, świąteczny 

nastrój; a na pożegnanie uczestnicy kiermaszu  wyrazili 

nadzieję na ponowne spotkanie na takiej imprezie                    

w przyszłym roku.                (Bogusława Domagała) 

 

KOLĘDOWANIE W SOBIESĘKACH 

TRZECICH 
Dnia 11 stycznia w Sobiesękach Trzecich odbyło się 

świąteczne kolędowanie. Wzięli w nim udział uczniowie ze 

szkoły podstawowej w Sobiesękach Drugich, Orkiestra OSP 

Iwanowice oraz gościnnie wystąpił zespół młodzieżowy 

przygotowany przez Ks. Wikariusza Piotra Machałę. 

 
Wszyscy zaprezentowali piękne kolędy, dzieci przedstawiły 

świąteczną inscenizację. Spotkanie zgromadziło wielu 

mieszkańców, rodziców oraz dziadków, dla których w części 

poświęcony był program artystyczny. Obecny był także 

Ks. Kanonik Paweł Jabłoński Proboszcz naszej parafii, 

przedstawiciele władz gminnych, Dyrektorzy szkół, 

nauczyciele.               (Iwona Skowrońska) 

 
 

BAL KARNAWAŁOWY 

W SZCZYTNIKACH 
Rada Rodziców Zespołu Szkół w Szczytnikach zorganizowała 

zabawę karnawałową, która odbyła się 2 lutego 2013 r.  w sali 

OSP w Marcjanowie. W imprezie uczestniczyło 56 par, w tym 

zaproszeni goście: Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht 

wraz  z małżonką,  Zastępca Wójta Gminy Szczytniki Dariusz 

Wawrzyniak wraz z małżonką,  Przewodniczący Rady Gminy 

Szczytniki Andrzej Kupaj wraz z małżonką, Radni Gminy
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 Szczytniki: Tadeusz Buchwald i Krzysztof Zawadzki wraz 

z małżonkami.  

Dzięki życzliwości sponsorów, rodziców, nauczycieli                

i pracowników Zespołu Szkół  w Szczytnikach oraz 

uczestników imprezy udało się zebrać kwotę 7.862,29 zł, która 

w całości została przeznaczona na potrzeby szkoły. W imieniu 

społeczności szkolnej serdecznie dziękuję za udział                

w zabawie, ogromne  zaangażowanie w przygotowanie 

imprezy i wsparcie szkoły.  

                                                    (Anna Przybylska) 

 

 

BAL KARNAWAŁOWY OSP 

 W SOBIESĘKACH TRZECICH 
OSP w Sobiesękach Trzecich zorganizowała bal 

karnawałowy, który odbył się dnia 9 lutego 2013 r.  

w świetlicy wiejskiej.    W imprezie uczestniczyły 52 pary, 

w tym: Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki – Pan 

Andrzej Kupaj wraz  z małżonką, Radni Gminy Szczytniki: 

Pan Roman Siciarek i Pan Kazimierz Bączyk wraz 

z małżonkami. W balu wzięli także udział członkowie 

Orkiestry Dętej OSP z Iwanowic. Dzięki życzliwości 

uczestników balu udało się zebrać kwotę 1800 zł, która 

w całości została przeznaczona na potrzeby OSP Sobiesęki 

Trzecie. 

 
 W imieniu OSP serdecznie dziękuję za udział             

w zabawie, ogromne  zaangażowanie w przygotowanie 

imprezy, szczególnie mieszkankom wsi Sobiesęki Trzecie, 

które wszystkie prace wykonały w czynie społecznym.  

(Prezes OSP Sobiesęki Trzecie Henryk Skowroński) 

 

BAL KARNAWAŁOWY  

W MARCHWACZU 
Dnia 9 lutego 2013 r. odbył się, corocznie organizowany, bal 

karnawałowy w Zespole Szkół w Marchwaczu. Organizatorem 

imprezy była Rada Rodziców szkoły na czele                           

z Przewodniczącą – Panią Barbarą Nowak. W przygotowanie 

balu czynnie włączyli się także nauczyciele, pracownicy 

obsługi i uczniowie szkoły. Pozyskano licznych sponsorów. 

W uroczystości wzięło udział 49 par. Swoją obecnością  

zaszczycili nas: Wójt Gminy Szczytniki – Pan Marek Albrecht 

z Małżonką, Zastępca Wójta – Pan Dariusz Wawrzyniak          

z Małżonką oraz Radni Gminy Szczytniki – Pan Paweł 

Domagała z Małżonką i Pan Tadeusz Buchwald z Małżonką. 

Godny podkreślenia jest fakt, iż w balu uczestniczyło wielu 

rodziców uczniów, a także liczni absolwenci szkoły                

w Marchwaczu. 

Organizatorzy zadbali o wyśmienitą oprawę kulinarną              

i muzyczną. Szczególnym powodzeniem cieszyły się ciasta 

domowego wypieku w wykonaniu niezawodnych Mam 

uczniów  naszej szkoły. W trakcie balu można było nabyć 

cegiełki na rzecz szkoły, natomiast przed północą wśród 

nabywców cegiełek odbyło się losowanie atrakcyjnych 

upominków. Nagrodę główną stanowił robot kuchenny. 

Przeprowadzona loteria została zarejestrowana, zgodnie           

z przepisami, w Urzędzie Celnym przez dyrektora szkoły. 

Zabawa we wspaniałych nastrojach trwała do „białego rana”    

i z pewnością pozostawiła po sobie wiele niezapomnianych 

wrażeń. Pozyskany dochód z balu w kwocie 5238 zł 

zaplanowano przeznaczyć na pilne potrzeby szkolne, w tym na 

zakup oprogramowania komputerowego dla uczniów.  

Serdecznie dziękuję organizatorom, uczestnikom, sponsorom 

i tym wszystkim, dzięki którym możliwe było zorganizowanie 

tegorocznego balu karnawałowego w Zespole Szkół               

w Marchwaczu!             (Honorata Szymańska) 

 

 

SPORT 

SUKCES STRAŻAKÓW 

ZE SZCZYTNIK 
  Dużym sukcesem zakończył się start drużyny 

reprezentującej gminę Szczytniki na II Halowym Turnieju 

Piłki Nożnej drużyn OSP Powiatu Kaliskiego o Puchar Prezesa 

Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kaliszu druha 

Krzysztofa Nosala, który odbył się w ubiegłą sobotę (2 lutego) 

w Liskowie. Drużyna w składzie: Leszka Mateusz, Sowiński 

Igor, Kreczmer Kamil, Mikołajczyk Mateusz, Wojtczak 

Patryk, Wojtczak Bartosz, Kozłowski Jarosław, Zimny Kamil, 

Majas Piotr i Łajs Mariusz zdobyła III miejsce. 

 

 
W turnieju, który odbył się już po raz drugi startowało 10 

drużyn reprezentujących gminy powiatu kaliskiego oraz 

miasto Kalisz. Drużyny zostały podzielone na 4 grupy. Nasza 

drużyna trafiła do grupy z Rajskiem reprezentującym gminę 

Opatówek oraz  z Godzieszami Wielkimi. W grupie drużyny 

grały każdy z każdym, a z grupy wychodziła jedna drużyna. 
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W pierwszym meczu naszej grupy  OSP Rajsko wygrało 4:0 

z reprezentacją Godziesz. W drugim meczu grupowym nasza 

drużyna zmierzyła się z Rajskiem. Po zaciętym pojedynku 

wygraliśmy 2:1. W ostatnim meczu do awansu do półfinału 

wystarczał nam remis. Jednak nasi chłopcy nie odpuszczali 

i wygrali 2:0. W półfinale trafiliśmy na bardzo mocną drużynę 

z Kokanina (późniejszy tryumfator turnieju) reprezentującą 

gminę Żelazków.  

Mecz zaczął się bardzo dobrze dla naszej drużyny. Już 

w pierwszych minutach objęliśmy prowadzenie. Niestety 

pozostałe bramki strzelali już tylko rywale. Przegraliśmy 1:4. 

W walce o trzecie miejsce pewnie pokonaliśmy drużynę 

z Brzezin 4:2. W finale drużyna z Kokanina pokonała OSP 

Mycielin zdobywając I miejsce i Puchar Prezesa druha 

Krzysztofa Nosala. Drużyna z Kokanina uzyskała również 

prawo do reprezentowania powiatu kaliskiego na zawodach 

wojewódzkich, które odbędą się w Grodzisku Wielkopolskim. 

Turniej był bardzo dobrze przygotowany i przebiegał 

sprawnie. Uczestnicy mogli się posilić przygotowanym przez 

organizatorów posiłkiem oraz po skończonych zmaganiach 

sportowych skorzystać z pryszniców. Naszym zawodnikom na 

miejscu kibicowali: Naczelnik OSP Radliczyce Leszek Pluta 

oraz Komendant Gminny Jerzy Majas.      (Jerzy Majas) 

 
 

II Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn 

OSP Gminy Szczytniki 

 

W sobotę 26 stycznia 2013 roku odbył się w Iwanowicach – 

II Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn OSP Gminy 

Szczytniki. Wystartowało 6 zespołów reprezentujących OSP: 

Iwanowice, Szczytniki, Krowicę Zawodnią, Radliczyce, 

Główczyn i Staw, w sumie 51 zawodników.  

W pierwszej fazie turnieju drużyny zostały podzielone 

(w losowaniu) na dwie grupy po trzy drużyny. W grupach 

grano systemem każdy z każdym. Następnie dwie zwycięskie 

drużyny z każdej z grup rywalizowały ze sobą systemem 

pucharowym o zwycięstwo. Najlepsza okazała się drużyna ze 

Szczytnik, która jednocześnie zdobyła prawo reprezentowania 

gminy Szczytniki w turnieju powiatowym, który odbędzie się 

2 lutego w Liskowie. Drugie miejsce zdobyła drużyna 

z Radliczyc, a trzecie ze Stawu. Każda drużyna otrzymała 

okolicznościowe dyplomy. Ponadto trzy pierwsze drużyny 

otrzymały puchary. Prowadzona była również klasyfikacja na 

najlepszego strzelca turnieju. Najlepszym „snajperem” okazał 

się Michał Wielowski z OSP Staw zdobywając 16 bramek. 

Michał otrzymał „Złoty but” – puchar dla najlepszego strzelca. 

Puchary oraz nagrody w turnieju ufundowali: gmina 

Szczytniki, Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht, 

Komendant Gminny OSP Jerzy Majas, Prezes OSP Krowica 

Zawodnia Arkadiusz Jakubek oraz Prezes OSP Sobiesęki 

Trzecie Henryk Skowroński. Sędzią zawodów był Pan 

Kaczała. Pragniemy podziękować Pani Janinie Nowak 

dyrektorowi  Zespołu Szkół w Iwanowicach za pomoc 

w zorganizowaniu turnieju i udostępnienie sali oraz Panu 

Igorowi Sowińskiemu za przygotowanie turnieju pod 

względem sportowym. Dziękujemy również Pani Annie 

Stasiak i dziewczętom, które prowadziły sekretariat zawodów: 

Martynie Jakóbczak, Aleksandrze Ludwiczak oraz Darii 

Sobierajczyk. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału 

Gminnego OSP w Szczytnikach.         (Jerzy Majas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIŁKARZE NA START!!! 
Przed nami start rundy rewanżowej, zarówno w klasie 

„B” piłkarskich rozgrywek, w których występuje nasza 

drużyna seniorska jak i w „A” klasie Juniora Starszego, gdzie 

wzmagania wznowią młodzicy. Zimowy okres 

przygotowawczy rozpoczął się dla piłkarzy dość wcześnie, bo 

już 11 stycznia zawodnicy wrócili do treningów, aby budować 

formę na jakże ważną rundę jesienną. Należy przypomnieć, że 

seniorzy są obecnie liderami swoich rozgrywek, aspirując  tym 
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samym do awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Juniorzy 

natomiast będą starali się budować swoje doświadczenie na 

zapleczu piłki seniorskiej jakim niewątpliwie jest liga Juniora 

Starszego, wszystko po to, aby móc w najbliższym czasie 

podjąć rywalizację o miejsce w składzie pierwszego zespołu. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zaangażowanie 

zawodników obydwu drużyn, czego potwierdzeniem jest duża 

frekwencja na treningach,  jak również podczas rozgrywanych 

meczy kontrolnych. Sytuacja taka niewątpliwie cieszy 

i powinna wpłynąć na wysoką formę naszych piłkarzy. Trzeba 

przyznać, iż trenerzy Chlebowski i Augustyniak mają  przed 

zbliżającą się rundą wielu równorzędnych zawodników, dzięki 

czemu rywalizacja o miejsce w składzie zapowiada się 

emocjonująco. Zimowy okres przygotowawczy to specyficzny 

czas gdzie bardzo dużą wagę przywiązuje się do 

przygotowania siłowego, motorycznego i kondycyjnego 

zawodników, a więc treningi nienależą do najlżejszych 

i najprzyjemniejszych. Tym bardziej cieszy fakt dużej 

mobilizacji w szeregach obu drużyn. Przerwa zimowa to 

również gorący okres w życiu organizacyjnym klubu. 

W związku ze zmianą sposobu finansowania działalności 

sportowej, zarząd stanął przed zadaniem unormowania 

sytuacji prawnej klubu. Kolejną kwestią było uzyskanie 

dotacji z budżetu gminy na naszą działalność w roku 2013, co 

dzięki  współpracy na linii klub -władze gminy udało się 

zakończyć sukcesem. Wiele czasu również należało poświęcić 

na załatwienie spraw związanych z zakontraktowaniem 

nowych piłkarzy, a takowi się pojawili, jak również dopięcie 

podstawowych spraw tj. badań, ubezpieczeń i szeregu innych 

aspektów administracyjnych. Wszystko to jednak zaczyna 

nabierać odpowiednich kształtów, co świadczy o nowej 

jakości w zarządzaniu klubem. Dużym problemem natomiast 

jest poszukiwanie alternatywnego obiektu, na którym będzie 

można rozgrywać spotkania po ewentualnym awansie, gdyż 

jak powszechnie wiadomo obecne boisko nie spełnia 

wymogów licencyjnych. Miejmy jednak nadzieję, że wszystko 

uda się zorganizować tak, aby móc spokojnie myśleć 

o nowym sezonie 2013/2014. Niestety nasz obiekt, a bardziej 

jego brak staje się już tematem numer jeden w piłkarskim 

świadku niemal całego okręgu, gdyż od wielu lat stoimy w tej 

materii w miejscu i nikt nie potrafi znaleźć złotego środka jak 

uporać się z tym problemem. Tak więc osoby, które chciałby 

w tej sprawie pomóc lub też mają pomysł jak pozbyć się 

odwiecznego bólu głowy proszone są o kontakt z władzami 

klubu. Jeżeli chodzi o najbliższe plany związane 

z modernizacją  boiska, trzeba zaznaczyć, iż wkrótce zostaną 

przeprowadzone prace polegające na wymianie ogrodzenia 

wokół  całego obiektu, tym samym będzie możliwe 

przesunięcie płyty od stanowiących zagrożenie obiektów 

w postaci murku okalającego pomnik oraz budynku OSP. 

Zostaną również zamontowane stanowiska rezerwowych. 

W planach są również prace mające na celu doprowadzenie do 

szatni klubowych niezbędnych mediów. Nadal jednak 

problemem będzie stan płyty boiska i jego wielkość, a tego 

problemu w obecnej lokalizacji nie jesteśmy w stanie 

rozwiązać. 

Niemniej jednak zbliża się pełna emocji runda 

rewanżowa. Pierwsze mecze naszych drużyn odbędą się 

13 i 14 kwietnia. Wszystkich serdecznie zapraszamy do 

wspierania naszych ekip,  jak również do czynnego wspierania 

działalności klubu.  Wszystkie bieżące informacje dotyczące 

działalności klubu, terminarze rozgrywek, relacje z meczów 

sparingowych oraz ligowych, jak również zmiany personalne 

w obu drużynach można obserwować na naszej stronie 

internetowej:www.szczytszczytniki.futbolowo.pl.  Poniżej 

zamieszczamy tylko terminarz rozgrywek  drużyny 

seniorskiej, gdyż nie posiadamy jeszcze terminarzu ligi 

juniorów, który w miarę możliwości dostępny będzie na naszej 

stronie internetowej.    (Mateusz Leszka) 

 

 

1 3  K O L E J K A  -  1 4 . 0 4 . 2 0 1 3  

14:00 Jaskiniowiec Rajsko - Szczyt Szczytniki  

 

1 4  K O L E J K A  -  2 1 . 0 4 . 2 0 1 3  

13:00 Szczyt Szczytniki - Sparta Russów  

 

1 5  K O L E J K A  -  2 8 . 0 4 . 2 0 1 3  

13:00 Szczyt Szczytniki - Pelikan Nowy Karolew 

 

1 6  K O L E J K A  -  0 1 . 0 5 . 2 0 1 3  

11:00 Liskowiak Lisków -  Szczyt Szczytniki  

 

1 7  K O L E J K A  -  0 5 . 0 5 . 2 0 1 3  

13:00 Szczyt Szczytniki - Wicher Mycielin 

 

1 8  K O L E J K A  -  1 2 . 0 5 . 2 0 1 3  

15:00 Panda Pamięcin - Szczyt Szczytniki  

 

1 9  K O L E J K A  -  1 9 . 0 5 . 2 0 1 3  

13:00 Szczyt Szczytniki - Korona Che łmce  

 

2 0  K O L E J K A  -  2 6 . 0 5 . 2 0 1 3  

11:00 Szczyt Szczytniki - KS Kościelna Wieś  

 

2 2  K O L E J K A  -  0 9 . 0 6 . 2 0 1 3  

11:00 KS Kamień -  Szczyt Szczytniki  

 
 

 

SZKOLNE  ZAWODY   SPORTOWE 
 

PIŁKA  RĘCZNA   dziewcząt i chłopców 

GIMNAZJUM  - 

Turniej odbył się 22.10.2012 r. w Marchwaczu. 

W zawodach wzięło udział 5 zespołów – 3 dziewcząt i 2 

chłopców. Razem 52 uczniów (30 dz. i  22 chł.) Klasyfikacja: 

Dziewczęta: 

I    miejsce  Gim.  Szczytniki 

II   miejsce  Gim.  Iwanowice 

III  miejsce  Gim.  Staw 

Chłopcy: I    miejsce  Gim.  Staw 

II   miejsce  Gim.  Iwanowice 

 

HALOWY  TURNIEJ  PIŁKI  NOŻNEJ – SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

I    miejsce  Sz.P.  Marchwacz  

II   miejsce  Sz.P. Szczytniki 

III  miejsce  Sz.P. Staw 

IV  miejsce  Sz.P. Iwanowice 

http://www.szczytszczytniki.futbolowo.pl/
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V   miejsce  Sz.P. Radliczyce 

Do eliminacji powiatowych awans uzyskała Szkoła 

Podstawowa w Marchwaczu  (zwycięzcy turnieju). 

 

SZACHY 

GIMNAZJUM  i  SZKOŁA PODSTAWOWA 

Gimnazjum: 

Dziewczęta 

I    miejsce   Karolina  Szamatuła Gimnazjum  Staw       

II   miejsce   Klaudia Banach       Gimnazjum  Iwanowice 

Chłopcy  

I    miejsce  Majas Michał               Gimnazjum   Iwanowice 

II   miejsce  Ostrowski Jakub          Gimnazjum  Staw       

III  miejsce  Malewski Mikołaj       Gimnazjum   Staw 

 

Szkoła  Podstawowa: 

Dziewczęta 

I miejsce  Powązka Anita Szkoła Podstawowa  Staw 

II miejsce  Rosiak Angelika Szkoła Podstawowa  Iwanowice 

III  miejsce  Łańduch Agnieszka SP  Marchwacz 

Chłopcy 

I    miejsce  Cierniak Filip Szkoła Podstawowa   Iwanowice 

II   miejsce  Cierniak Jakub   SP   Iwanowice 

III  miejsce  Przybył Arkadiusz  SP Szczytniki 

 

Klasyfikacja drużynowa: 

Gimnazjum: I  miejsce  Gimnazjum  Staw 

II miejsce  Gimnazjum  Iwanowice 

Szkoła  Podstawowa: I   miejsce    Sz. P.  Iwanowice                                              

II  miejsce   Sz. P.  Staw                                                        

III miejsce   Sz. P.  Szczytniki 

IV miejsce   Sz. P.  Radliczyce                                              

 

PIŁKA  RĘCZNA –SZKOŁA  PODSTAWOWA 

Dziewczęta: I miejsce  Sz.P.  Iwanowice    

II   miejsce  Sz.P.  Staw 

III miejsce  Sz. P.  Radliczyce 

Chłopcy: I miejsce  Sz.P.  Iwanowice    

II   miejsce  Sz.P.  Staw 

III miejsce  Sz. P.  Radliczyce 

 

SZACHY - POWIAT 

GIMNAZJUM  i  SZKOŁA PODSTAWOWA 

Zawody odbyły się w dn.18.12.2012 r. w Gimnazjum 

w Stawie. W turnieju szachowym wzięło udział 26 uczniów ze 

Szkół Podstawowych i 24 z Gimnazjum. Razem  50 uczniów. 

W zawodach wzięły udział: 

Szkoły  Podstawowe                          Gimnazja 

Sz. P.  Koźminek  I                        Gim.  Staw 

Sz. P.  Koźminek  II                       Gim.  Iwanowice 

Sz. P.  Staw                                    Gim. Koźminek 

Sz. P.  Iwanowice                          Gim. Wola Droszewska       

Sz. P.  Opatówek                           Gim.  Korzeniew 

Sz. P.  Marchwacz      

                               

Klasyfikacja indywidualna: 

Gimnazjum: 

Dziewczęta 

I    miejsce   Szamatuła  Karolina     Gimnazjum  Staw       

II   miejsce   Lingowska  Paula         Gimnazjum  Koźminek 

III  miejsce  Ławniczak  Klaudia      Gim.  Wola Droszewska 

Chłopcy:   I miejsce  Majas Michał  Gimnazjum   Iwanowice 

II   miejsce  Jaroma Tobiasz              Gimnazjum   Koźminek      

III  miejsce  Rott Fryderyk                Gimnazjum   Wola 

Droszewska 

         Szkoła  Podstawowa: 

Dziewczęta  I    miejsce  Nowicka  Natalia SP Koźminek 

II   miejsce  Pogorzelec Weronika  SP  Koźminek 

III  miejsce  Powązka    Anita  SP  Staw 

 

KOSZYKÓWKA    
Dziewczęta: I    miejsce  Gim.  Iwanowice 

II   miejsce  Gim.  Staw 

III  miejsce  Gim.  Szczytniki 

Chłopcy: I    miejsce  Gim.  Iwanowice 

II   miejsce  Gim.  Staw 

III  miejsce  Gim.  Marchwacz 

 

SIATKÓWKA   GIMNAZJUM   

Dziewczęta:  I    miejsce  Gim.  Iwanowice 

II   miejsce  Gim.  Staw 

Chłopcy: I    miejsce  Gim.  Iwanowice 

II   miejsce  Gim.  Staw 

III  miejsce  Gim.  Radliczyce 

 

  SIATKÓWKA –SZKOŁA  PODSTAWOWA 

Dziewczęta: I    miejsce  Sz.P.  Szczytniki    

II  miejsce  Sz.P.  Staw 

Chłopcy: I    miejsce  Sz.P.  Staw  

II   miejsce  Sz.P.  Szczytniki 

 

WARCABY 

Gimnazjum: 

Dziewczęta 

I    miejsce   Szamatuła Karolina   Gimnazjum  Staw       

II   miejsce   Rybicka Justyna Gimnazjum  Marchwacz 

III  miejsce   Domagała Oliwia  Gimnazjum  Radliczyce 

Chłopcy  

I    miejsce  Zalewski Konrad        Gimnazjum  Staw 

II   miejsce  Krymarys Piotr           Gimnazjum  Staw       

III  miejsce  Majas Michał             Gimnazjum   Iwanowice 

Szkoła  Podstawowa: 

Dziewczęta 

I miejsce Łańduch Agnieszka Szkoła Podstawowa  Marchwacz 

II   miejsce  Lubecka Kinga    Szkoła Podstawowa  Staw 

III  miejsce  Powązka Anita    Szkoła Podstawowa  Staw 

Chłopcy 

I    miejsce  Cierniak Jakub  Szkoła Podstawowa   Iwanowice 

II   miejsce  Musiałowicz Robert  Szkoła Podstawowa  Staw 

III  miejsce  Cierniak  Filip Szkoła Podstawowa   Iwanowie 

 

INDYWIDUALNE  MISTRZOSTWA  POWIATU   

         W  WARCABACH   KLASYCZNYCH   -   

 SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH  I  GIMNAZJALNYCH 

 

Klasyfikacja indywidualna: 

SZKOŁY PODSTAWOWE: 

 -  dziewczęta 

1 miejsce   Łańduch Agnieszka  - Marchwacz 

2 miejsce   Powązka Anita - Staw
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3  

4 miejsce   Stoicka Klaudia     - Chełmce 

 -   chłopcy 

1. miejsce Cierniak Jakub        - Iwanowice 

2. miejsce Grabiński Jakub      - Chełmce 

3. miejsce Cierniak Filip          - Iwanowice 

Gimnazjum: 

-  dziewczęta 

1. miejsce  Szamatuła Karolina       - Staw 

2. miejsce   Domagała Oliwia          - Radliczyce 

3. miejsce   Durman Emilia             - Marchwacz 

-  chłopcy 

1. miejsce Wyborny Dawid            - Tłokinia 

2. miejsce Kmiecik Sebastian         - Tłokinia 

3. miejsce Majas Michał                 - Iwanowice 

                                          (Kazimierz Augustyniak) 

 

KONKURSY 
 

 

FINAŁ GMINNEGO KONKURSU 

PLASTYCZNEGO „ZAPOBIEGAĆ 

POŻAROM” 
Na podstawie regulaminu „Konkursu Plastycznego” w dniu 

05 grudnia 2012 r. przeprowadzono ocenę prac 

konkursowych. Jury oceniło 138 prac o tematyce pożarniczej 

w czterech kategoriach wiekowych. 

Jury w składzie:Henryk Skowroński – przewodniczący jury 

Anna Stasiak – sekretarz, ZG ZOSP; Małgorzata Pikińska – 

członek, Arkadiusz Jakubek – członek,  

postanowiło przyznać następujące miejsca i wyróżnienia: 

Przedszkola i Szkoła Podstawowa kl. „0” grupa I 

I  miejsce –  Jakub Górski – 2006, ZS w Szczytnikach, 

op. Lena Sowa 

II miejsce – Dominik Doruch - 2006, ZS w Iwanowicach 

Oddział Przedszkolny w Sobiesękach  Drugich, op. Ewa 

Martużalska 

 III  miejsce –  Justyna Jeżykowska - 2007– ZS w Stawie, 

op. Jolanta Witaszczyk 

Wyróżnienia: 

Malwina Gołębiowska - 2006, ZS w Iwanowicach,  

op. Małgorzata Sierońska 

Filip Jakóbczak – 2006, ZS w Iwanowicach, op. Małgorzata 

Sierońska  

 Szkoła Podstawowa kl. I – III   grupa II 

I  Miejsce -  Filip Antoniak - 2003, ZS w Szczytnikach, 

op. Emilia Wielowska 

II  Miejsce – Liliana Gajewska, 2004, ZS w Marchwaczu, 

op. Małgorzata Gajewska 

III  Miejsce – Natalia Dusza – 2003,  ZS w Radliczycach, 

op. Grażyna Olejnik  

III Miejsce – Emilia Kowalczyk – 2003,  ZS w Radliczycach, 

op. Grażyna Olejnik  

Wyróżnienia: Daria Niewiadomska – 2005, ZS 

w Szczytnikach, op. Marzena Królikowska/ Kamil 

Mikołajczyk - 2004, ZS w Radliczycach, op. Grażyna Olejnik 

Szkoła Podstawowa kl. IV – VI   grupa III 

I  Miejsce -  Aleksandra Bider  – 2001, ZS w Radliczycach, 

op. Rafał Paczkowski 

II  Miejsce – Agnieszka Łańduch – 2000, ZS w Marchwaczu, 

op. Agnieszka Szczęsna 

III  Miejsce – Katarzyna Kuchnicka – 2002,  

ZS w Szczytnikach, op. Jaromir Sowa 

Wyróżnienia: Filip Ludwiczak – 2002, ZS w Stawie, 

op. Janina Antczak/ Marcin Filipiak – 2001, ZS w Stawie, 

op. Janina Antczak/ Wiktoria Gaj - 2001, ZS w Stawie, 

op. Janina Antczak/ Aleksandra Gibus – 2002, ZS 

w Iwanowicach, op. Jaromir Sowa 

Gimnazjum grupa IV 

I Miejsce – Błażej Sowa - 1999, ZS w Szczytnikach, 

op. Jaromir Sowa 

II Miejsce – Kasia Żeglicka -  1999, GOK w Szczytnikach, 

op. Jaromir Sowa 

III Miejsce – Alicja Dziedzic – 1998, ZS w Stawie, op. Rafał 

Paczkowski 

Wyróżnienia: 

Klaudia Roszczyk – 1999, ZS w Iwanowicach, op. Jaromir 

Sowa, / Joanna Chojnacka - 1998, ZS w Stawie, op. Rafał 

Paczkowski/ Ola Michałkiewicz – 1998, ZS w Stawie, 

op. Rafał Paczkowski            (Anna Stasiak) 

 

 

KONKURS DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

 W STAWIE 
  Przedszkole przy Zespole Szkół w Stawie zorganizowało 

konkurs pod hasłem: „Choinka – symbol Świąt Bożego 

Narodzenia”. Konkurs zaadresowany był do dzieci  

przedszkolnych. Celem konkursu było umożliwienie 

przedszkolakom zaprezentowania swoich talentów 

plastycznych, jak również kultywowanie tradycji 

bożonarodzeniowej. Konkurs trwał do 19.12.2012 r. 

W konkursie wzięły udział następujące placówki oświatowe: 

- Przedszkole „ Tęcza” przy Zespole Szkół   w Szczytnikach; 

- Przedszkole przy Zespole Szkół w Iwanowicach; 

- Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół w Iwanowicach, 

Filia w   Sobiesękach Drugich 

- Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół w Radliczycach; 

- Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół w Radliczycach, 

Filia w   Mroczkach; 

- Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół w Marchwaczu; 

- Przedszkole przy  Zespole Szkół w Stawie. 

Oceny nadesłanych prac dokonała komisja konkursowa 

w składzie:  - T. Bąkowska – dyrektor Zespołu Szkół 

w Stawie; E. Żubrowska – nauczyciel Przedszkola w Stawie; 

J. Antczak – nauczyciel plastyki Zespołu Szkół w Stawie. 

Przy ocenie prac dzieci komisja konkursowa wzięła pod uwagę 

następujące kryteria:  -walory artystyczne i estetyczne pracy; 

 -samodzielność wykonania;   -pomysłowość. 

 Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w Zespole 

Szkół w Stawie w dniu 03.01.2013 r., na które zostały 

zaproszone dzieci biorące udział w konkursie oraz ich 

nauczyciele. Spośród uczestników konkursu wyłonionych 

zostało trzech laureatów i trzy wyróżnienia. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali dyplomy, a nauczyciele podziękowania 

za pomoc w przygotowaniu  dzieci. Dziękujemy wszystkim 

dzieciom i opiekunom za udział w konkursie!                                                  
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      Wyniki i nagrodzone prace można obejrzeć na gminnej 

stronie internetowej.         (Jolanta Witaszczyk) 

 

 

UDZIAŁ UCZNIÓW Z NASZEJ GMINY 

W FESTIWALOWYM KOLĘDOWANIU 

W RAJSKU 
W Święto Trzech Króli odbył się w kościele parafialnym 

w Rajsku VI Festiwal Polskich Kolęd i Pastorałek. 

Organizatorem Festiwalu był Parafialny Oddział Akcji 

Katolickiej wraz z Księdzem Proboszczem.  

 

Zaproszenie do udziału w festiwalu skierowane było do dzieci 

i młodzieży ze szkół położonych na terenie parafii oraz do 

muzykujących rodzin, a przygotowane kolędy lub pastorałki 

zaprezentować miały przynajmniej 3-osobowe zespoły. 

Organizatorom tym samym zależało na udziale jak 

największej liczby uczestników.  

W niedzielne popołudnie po ostatniej Mszy św. ostatecznie 

swoje umiejętności zaprezentowało 5 zespołów muzycznych 

ze szkół w Radliczycach, w Rajsku i w Marchwaczu, w tym 

3 w kategorii szkół podstawowych i 2 w kategorii gimnazjów.  

Zespoły zaprezentowały różnorodne pomysły na wykonanie 

wybranych przez siebie dwóch kolęd. Było więc 

wykorzystanie różnego rodzaju instrumentów muzycznych, 

elementów tanecznych w strojach ludowych, czy oryginalnych 

aranżacji poszczególnych kolęd. Występy cechowało ogromne 

zaangażowanie wszystkich wykonawców i bardzo podobały 

się licznie zebranym słuchaczom. Szczególne wrażenie zrobiło 

wykorzystanie wielu instrumentów muzycznych, jak: gitara, 

skrzypce, cymbałki, dzwoneczki, trójkąty, bębenki, czy 

sięgnięcie w jednym przypadku po nieznany tekst pastorałki.  

Ostatecznie jury w składzie: Pani Maria Tomiec- 

reprezentująca Parafialny Zespół Charytatywny, ks. Grzegorz 

Kamzol - Proboszcz Parafii Rajsko i Pan Ignacy Drużbiak - 

organista, przyznało w kategorii szkół podstawowych 

pierwszą nagrodę dla zespołu muzycznego z klas I i II 

z Zespołu Szkół w Rajsku, w składzie Anna Dziedzic, 

Natalia Zgarda, Sylwia Tomczak, Tatiana Kasprzak, 

Kacper Bieniaszczyk, Piotr Małolepszy i Mikołaj Janik 
(opiekunem grupy była Pani Agata Wegner ), za wykonanie 

kolęd Wśród nocnej ciszy i Pójdźmy wszyscy do stajenki, drugą 

dla Zespołu ”Ćwierćnutki” z Zespołu Szkół w Marchwaczu 

i trzecią dla tria ze szkoły w Rajsku.  Natomiast w kategorii 

szkół gimnazjalnych przyznano dwie równorzędne pierwsze 

nagrody dla zespołów muzyczno-instrumentalnych: 

z Zespołu  Szkół w Radliczycach w składzie: Anna 

Mikołajczyk, Paulina Mencel, Aleksandra Bider, Natalia 

Kubczak i Alicja Olejnik (opiekunem zespołu była Pani 

Alicja Jakubek ), za wykonanie piosenki Jest taki dzień oraz 

kolędy Lulajże Jezuniu oraz z Zespołu Szkół w Marchwaczu 

w składzie: 

Joanna 

Becker, 

Patrycja 

Chlebowska, 

Anna 

Czechowska, 

Emilia 

Durman, 

Anna 

Frątczak, 

Michał 

Kaczmarek, 

Filip 

Łukaszczyk, 

Kamil 

Matysiak, 

Justyna 

Rybicka, 

Piotr 

Szereda 

i Marcin 

Witkowski (opiekunem zespołu była  Pani Agnieszka 

Pogorzelec), za wykonanie kolęd Cicha noc i Jezus 

Malusieńki. 

Każdy uczestniczący w Festiwalu zespół otrzymał dyplom 

i nagrodę rzeczową wraz ze słodkościami, a Festiwal 

zakończyło wspólne wykonanie kolędy Wśród nocnej ciszy.                         

(Robert Lis) 

 
 

GMINNY KONKURS KOLĘD  

I PASTORAŁEK DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

W MARCHWACZU 
Dnia 10 stycznia 2013 r. w Zespole Szkół w Marchwaczu 

odbył się II Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek dla Przedszkolaków. 

Konkurs został zorganizowany przez nauczycielki Oddziału 

Przedszkolnego: p. Agnieszkę Szczęsną i p. Paulinę Wenzel.  

Głównym celem konkursu było pobudzanie inicjatyw muzycznych 

tradycyjnego śpiewania kolęd i pastorałek, a także budzenie 

i rozwijanie umiejętności muzycznych, przygotowanie do 

publicznych wystąpień oraz integracja dzieci. Gości przywitali 

najmłodsi uczniowie szkoły w Marchwaczu – dzieci z oddziału 3-4 

latków. Maluchy zaprezentowały pastorałkę pt. „Ogrodniczek”. 

W konkursie uczestniczyły dzieci z przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych na terenie gminy Szczytniki. Występy młodych 

wokalistów oceniała komisja konkursowa nauczycieli Zespołu Szkół 

w Marchwaczu w składzie: p. Honorata Szymańska – Dyrektor 
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szkoły, przewodnicząca komisji; p. Katarzyna Lewandowska – 

nauczyciel religii; p. Agnieszka Pogorzelec – nauczyciel muzyki; 

ks. Paweł Nasiadek 

Laureaci: Aleksandra Matusiak – Zespół Szkół w Radliczycach 

(opiekun p. Emilia Strzelec) Albert Siewieja - Zespół Szkół 

w Iwanowicach (opiekun p. Ewa Ziółkowska, p. Joanna Łaska) 

Kacper Kurczewski – Szkoła Filialna w Sobiesękach Drugich 

Zespołu Szkół w Iwanowicach (opiekun p. Ewa Martużalska) 

Wyróżnienia: 

Mateusz Olejnik – Zespół Szkół w Marchwaczu (opiekun 

p. Agnieszka Szczęsna) 

Krzysztof Garncarek – Zespół Szkół w Stawie (opiekun p. Jolanta 

Witaszczyk). 

 
W trakcie obrad komisji dzieci i ich opiekunowie zaproszeni 

zostali na słodki poczęstunek, ufundowany przez Radę 

Rodziców Zespołu Szkół w Marchwaczu.  Później przyszedł 

czas na rozmowy i wspólną zabawę. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a laureaci 

nagrody książkowe. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!                                                                               

(Paulina Wenzel) 

 

 

JĘZYKOWE ZMAGANIA UCZNIÓW 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
22 lutego w Zespole Szkół w Stawie po raz pierwszy odbyły 

się gminne eliminacje do Powiatowego Konkursu Języka 

Angielskiego. W językowych zmaganiach wzięły udział 

trzyosobowe drużyny z 5 szkół podstawowych z terenu gminy 

Szczytniki.  

 

Uczniowie klas 4-6 musieli zmierzyć się z siedmioma 

konkurencjami sprawdzającymi znajomość słownictwa, czy 

kultury i geografii krajów anglojęzycznych. Pierwsze miejsce 

zajęła drużyna ze Stawu, drugie - uczniowie z Iwanowic, 

a trzecie szkoła w Marchwaczu. Dodatkowo udział 

w konkursie wzięły szkoły w Szczytnikach i Radliczycach. 

W konkurencjach indywidualnych: Mistrz Gramatyki oraz 

Mistrz Słówek bezkonkurencyjna okazała się uczennica 

z podstawówki w Szczytnikach, Klaudia Suchecka. Zwycięska 

drużyna ze Stawu będzie reprezentować gminę w etapie 

powiatowym konkursu, który odbędzie się 11 marca 

w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Opiekę 

merytoryczną nad konkursem sprawowała metodyk Agnieszka 

Cieplucha z kaliskiego ODN, a nagrody ufundowało 

wydawnictwo Pearson. Natomiast gminny etap konkursu 

przygotowali nauczyciele: Marlena Krzesińska i Bartosz 

Olender.     (Bartosz Olender)   
 

 

 

KONKURS WIEDZY O UNII 

EUROPEJSKIEJ W MARCHWACZU 
 

Piątego marca bieżącego roku w Zespole Szkół w Marchwaczu 

przeprowadzony został pierwszy etap Konkursu wiedzy o Unii 

Europejskiej, którego organizatorem jest Stowarzyszenie 

„Długosz Królewski”. 

 
Patronat nad konkursem objął europoseł Pan Andrzej Grzyb. 

Etap ten miał wyłonić pięciu najlepszych uczestników z każdej 

gminy, objętej zasięgiem działania stowarzyszenia. 

Równolegle konkursy przeprowadzono więc na terenie gmin 

Błaszki oraz Brzeziny. Z naszej gminy w konkursie wzięli 

udział uczniowie ze wszystkich zespołów szkół. 

Po sprawdzeniu prac okazało się, że poziom wiedzy 

gimnazjalistów z terenu naszej gminy był bardzo 

wysoki, a rywalizacja niezwykle wyrównana. 

W porównaniu z innymi gminami - nasi 

gimnazjaliści uzyskali najwyższą punktację 

z przeprowadzonego konkursu. Ostatecznie 

do kolejnego, międzygminnego etapu konkursu 

zakwalifikowali się: 
1. Joanna Kaczmarek – Gimnazjum ZS 

w Iwanowicach - kl. III - 28 pkt 

i Emilia Durman - Gimnazjum ZS w Marchwaczu - 

kl. III – 28 pkt 

2. Aleksandra Kowalska – Gimnazjum ZS 

w Iwanowicach - kl. III - 27 pkt 

i Michał Jankowski - Gimnazjum ZS w Iwanowicach - kl. III – 

27 pkt 

3. Karolina Kudaś - Gimnazjum ZS w Stawie - kl. III - 26 pkt
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Opiekunowie laureatów konkursu to: ZS w Iwanowicach – 

Pan Stanisław Olender, ZS w Marchwaczu – Pan Krzysztof 

Pietrzykowski, ZS w Stawie – Pani Justyna Domagalska. 

Członkowie jury na czele z Panem Piotrem Świderskim - 

Burmistrzem gminy i miasta Błaszki, pogratulowali 

uczestnikom, opiekunom i organizatorom etapu gminnego. 

Dalszych sukcesów i satysfakcji w zdobywaniu wiedzy, 

życzył gimnazjalistom Wójt Gminy Szczytniki- Pan Marek 

Albrecht, uczestniczący w ogłaszaniu wyników konkursu. 

Dziękujemy Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Marchwaczu 

za ufundowanie poczęstunku dla uczestników konkursu! 

Laureatom i Nauczycielom gratulujemy!  

(Krzysztof Pietrzykowski) 

 

 

GMINNY MISTRZ KLAWIATURY 
 

14 lutego 2013 roku w Zespole Szkół w Iwanowicach odbył 

się konkurs „Gminny Mistrz klawiatury". Celem 

konkursu było: rozwijanie zainteresowań 

informatycznych, zachęcenie dzieci i młodzieży do 

doskonalenia umiejętności obsługi programów 

użytkowych, aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym,  integracja z rówieśnikami szkół gminy 

Szczytniki.  

Uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach: szkoła 

podstawowa (klasy IV-VI), gimnazjum (klasa I), gimnazjum 

(klasy II i III). 

Konkurs polegał na przepisaniu tekstu (jednakowego w danej 

kategorii) dowolną techniką w ciągu 15 minut. Dla szkoły 

podstawowej obowiązywały następujące elementy 

formatowania: marginesy, czcionka (rodzaj, styl, wielkość), 

odstępy między wierszami, wstawianie i formatowanie tabeli, 

justowanie, indeks górny, wstawianie i formatowanie obrazu: 

Klipart, Atokształt, WordArt. Dla gimnazjum dodatkowo: 

punktory i numeracja, nagłówek - stopka, kolumny, edytor 

równań, przypis.  

Po sprawdzeniu wszystkich prac komisja  przyznała 

następujące miejsca: 

w kategorii szkoła podstawowa 

  I miejsce:   Adrian Skonieczny, Zespół Szkół                         

w Radliczycach, n-l R. Paczkowski 

 II miejsce:   Adrian Młynek, Zespół Szkół w Iwanowicach, 

n -l M. Gaweł 

III miejsce:   Martyna Martużalska - Zespół Szkół                   

w Szczytnikach, n-l E. Maciaszek 

 w kategorii gimnazjum klasa I 

  I miejsce:    Julia Domagała, Zespół Szkół w Radliczycach, 

n-l R. Paczkowski 

II miejsce:    Dominika Janiak, Zespół Szkół w Szczytnikach, 

n-l E. Maciaszek 

III miejsce:   Dominika Suchecka, Zespół Szkół                       

w Marchwaczu, n-l A. Widawska 

w kategorii gimnazjum klasa II i klasa III: 

   I miejsce:   Aleksandra Kowalska, Zespół Szkół                    

w Iwanowicach, n-l E. Marchwacka 

 II miejsce:    Konrad Ignasiak, Zespół Szkół w Radliczycach, 

n-l R. Paczkowski 

III miejsce:    Joanna Chojnacka, Zespół Szkół w Stawie, 

 n-l   A. Widawska. 

Dyplomy i nagrody wręczyli:  Wójt Gminy Szczytniki pan 

Marek Albrecht i Z-ca Wójta pan Dariusz Wawrzyniak, 

podziękowania nauczycielom: Dyrektor Zespołu Szkół            

w Iwanowicach pani Janina Nowak. Wszystkim uczestnikom 

konkursu gratuluję sprawnego posługiwania się edytorem 

tekstu, szczególnie „Gminnym Mistrzom Klawiatury". 

(Elżbieta Marchwacka) 

 

CZY WARTO POŚCIĆ W PIĄTKI? 
Nikt z nas nie lubi narzuconych wyrzeczeń. Piątkowy post jest 

dla wielu osób absurdalnym przepisem, reliktem przeszłości, 

czymś co powinno się umieścić na półce z napisem 

„Archiwum”. Po co właściwie mamy pościć? Piątkowe 

powstrzymanie się od pokarmów mięsnych jest tak naprawdę 

dużą pomocą dla nas samych w ciągłej pracy nad sobą. Jest 

dobrowolnym powstrzymaniem się bądź ograniczeniem 

korzystania z jakiegoś dobra, najczęściej utożsamianym           

z jedzeniem np. mięsa. Post jest zawsze określony w czasie        

i bardzo konkretny. U progu Wielkiego Postu w Kościele 

słyszymy o męce Jezusa, o wyrzeczeniach, nawracaniu się,       

o potrzebie przemiany życia, szczerej spowiedzi. Robimy 

postanowienia, próbujemy zerwać z nałogami. Ale o co chodzi 

z tymi piątkami? Pytając katolików, często słyszymy, że 

żadnego piątkowego postu nie ma, że jeśli już, to jedynie 

tradycja, ale człowiek nowoczesny nie musi pościć. Przecież 

można się zdyspensować. Można się usprawiedliwić, że się 

zapomniało, albo że nic innego w domu nie było. Sam Jezus 

zwracał uwagę na połączenie postu i modlitwy.  Sam Jezus 

pościł nie tylko na pustyni. Czy to ma jeszcze sens? Jak 

najbardziej ma sens. Powstrzymanie się od spożywania mięsa 

w piątek to wyraz mojej miłości do Tego, który w piątek oddał 

życie za mnie na Krzyżu, abym ja mógł żyć. Więc jeśli ktoś 

podejmuje się takiego zadania, to czy ja nie mogę czegoś 

uczynić w imię wdzięczności. Post uczy mnie kochać, uczy 

mnie wdzięczności i skupia moją myśl na wydarzeniach, które 

dokonały się na Golgocie. Post to miłość – a miłość to 

wyrzeczenia, które nie sprawiają nam ciężaru.                                                                                                            

(Ksiądz Paweł Nasiadek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURENDA 
Informuję mieszkańców Gminy Szczytniki, iż przez teren 

naszej Gminy planowany jest przebieg kolei dużych prędkości. 

W załączeniu do kurendy przedłożone jest - „Obwieszczenie” 

informujące, że trwają prace nad „Studium wykonalności dla 

budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa – Łódź – 

Poznań/Wrocław”. 

Projekt przebiegu przez teren Gminy trasy kolei dużych 

prędkości jest dostępny do wglądu w Urzędzie Gminy 

w Szczytnikach - pokój nr 2. 

Jednocześnie informuję  wszystkich zainteresowanych, których 

nieruchomości znajdują się w obrębie planowanego przebiegu 

trasy inwestycji – o tym, że w tutejszym Urzędzie Gminy 

znajduje się do wypełnienia formularz (ankieta) dotyczący 

w/w inwestycji. 

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht 

 

 

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht 



„WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE”- BEZPŁATNY INFORMATOR GMINY SZCZYTNIKI                                         CIEKAWOSTKI        

www.szczytniki.ug.gov.pl                                         STRONA 23                                                             www.szczytnikigok.pl 

 

PROŚBA O POMOC 
 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 

zwraca się  do Państwa  z prośbą  o pomoc 

w zbieraniu środków finansowych na 

rehabilitację i leczenie naszej podopiecznej 

– Ewy Bednarskiej. 

 

Ewa urodziła się w 1993 r. z Mózgowym Porażeniem 

Dziecięcym. Wymaga stałej rehabilitacji i leczenia. Obecnie 

porusza się przy balkoniku, umie sama stać. Ewa ma duże 

szanse na samodzielne chodzenie. Dlatego najmniejsza 

podarowana kwota w znaczny sposób przyczynia się 

do poprawy stanu zdrowia. 

Być może zechcieliby Państwo przekazać darowiznę lub 1 % 

swojego podatku na rzecz naszej podopiecznej. 

Licząc na Państwa Dobroć, z góry dziękujemy za udzieloną  

pomoc.                                                                    

Konto do wpłat dowolnych darowizn: 

FUNDACJA DZIECIOM ”Zdążyć z Pomocą” 

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa 

Bank BPH SA, oddział w Warszawie 

nr: 61 1060 0076 0000 3310 0018 2660 

z dopiskiem: 3442 Bednarska Ewa -  darowizna na pomoc 

i ochronę zdrowia 

Można też przekazać 1% podatku. Wystarczy w rozliczeniu 

rocznym, w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% 

PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI 

POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” wpisać: 

KRS: 0000037904, a w polu "INFORMACJE 

UZUPEŁNIAJĄCE”: 3442 Bednarska Ewa 

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu 

podatkowym pozycji „Wyrażam zgodę”, aby Fundacja mogła 

otrzymać informację, kto w tym roku „Zdążył jej z Pomocą”. 

 

 

ZAPROSZENIE DO DZIAŁALNOŚCI 

W STOWARZYSZENIU „ROZWIJAMY 

SKRZYDŁA” 
W celu pozyskiwania funduszy na przedsięwzięcia 

edukacyjne, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, 

nauczyciele  oraz osoby związane z oświatą w Gminie 

Szczytniki założyli Stowarzyszenie „Rozwijamy skrzydła” 

w Szczytnikach z siedzibą w Iwanowicach, które  zostało 

wpisane do KRS dnia 09.02.2009 r. Głównym celem  

Stowarzyszenia w minionym okresie  było organizowanie 

wyjazdów letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu 

gminy Szczytniki. Od 2009 r. zorganizowano następujące 

wyjazdy: kolonie letnie „Lato nad morzem” w Jarosławcu 

w okresie od 06.07.2009 r.  do 17.07.2009 r.; kolonie letnie 

„Wakacje nad morzem” w Łebie w okresie od 20.07.2010 r. 

do 29.07.2010 r.; kolonie letnie „Wypoczynek nad morzem” 

w Kołobrzegu w okresie od 25.06.2011 r.  do  04.07.2011 r.; 

zimowisko w Piwnicznej Zdrój 2011 r.; kolonie letnie 

w Jarosławcu w okresie od 01.07.2012 do  09.07.2012 r. 

Stowarzyszenie corocznie starało się o pozyskiwanie środków 

zewnętrznych, a mianowicie o dofinansowanie do 

wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu 

województwa wielkopolskiego. Dzięki tym staraniom  m. in. 

pozyskano w 2010 r. dofinasowanie w kwocie 3375 zł do 

wypoczynku letniego „Wakacje nad morzem”, 

zorganizowanego w Łebie. 

Stowarzyszenie jest otwarte na nowe pomysły i poszerzenie 

swojej działalności także poza oświatę -  w zależności od 

oczekiwań społeczności gminnej. Na terenie Gminy Szczytniki 

jest wiele osób, które chętnie angażują się w działalność 

społeczną na rzecz innych. Osoby, które mają ciekawe 

pomysły, zapał i chęć do podjęcia aktywnej działalności  oraz 

pozyskiwania funduszy w ramach  ogłaszanych projektów 

w zakresie różnorodnych dziedzin życia społecznego, nie tylko 

związanych z oświatą, zapraszamy do zapisania się do naszego 

gminnego Stowarzyszeniu „Rozwijamy skrzydła”.  Niezbędne 

informacje i deklaracje wpisowe można uzyskać w siedzibie 

stowarzyszenia: Iwanowice, ul. Ks. A.  Kordeckiego 11, 

tel. 62 7626803. Najbliższe spotkanie członków 

stowarzyszenia zaplanowane jest w miesiącu kwietniu. 

CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

                       Zarząd Stowarzyszenia „Rozwijamy skrzydła”  

 

GIMNASTYKA DLA PAŃ 
 

        Zdrowie nasze i naszej rodziny w znacznej mierze 

zależy od nas samych, od naszego stylu życia. Niestety, 

niekorzystnie zmienione zwyczaje żywieniowe i coraz to 

bardziej siedzący tryb życia powodują duże zagrożenie dla 

naszego zdrowia, a w konsekwencji choroby i krótsze życie. 

Aktywność ruchowa sprzyja rozwojowi organizmu                    

i zachowaniu zdrowia. Jeśli chcesz wzmocnić mięśnie, 

rozciągnąć stawy, a co najważniejsze zachować zdrowie           

i kondycję, ćwicz systematycznie. Należy starać się być 

aktywnym fizycznie 30-60 minut dziennie.  

 
Jeśli trudno ci zmobilizować się do aktywności fizycznej 

w domu, zapraszamy na  gimnastykę dla pań. Zajęcia 

z gimnastyki odbywają się w Zespole Szkół w Marchwaczu 

w każdą środę, o godzinie 19.00. Uczestniczka zajęć 

potrzebuje luźny strój sportowy, zmienne obuwie oraz 

karimatę. 

W grupie ćwiczy się raźniej, większa jest też nasza 

motywacja! Bądź aktywna, ruszaj się!  
            Aneta Nowak nauczycielka ZS w Marchwaczu
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OGŁOSZENIA 

 

ZMIERZCH TELEWIZJI ANALOGOWEJ 
 

Przypominamy, że najpóźniej w maju 2013 roku nastąpi na 

naszym terenie wyłączenie tradycyjnych nadajników 

analogowych emitujących sygnał telewizyjny. W związku 

z powyższym, aby nadal cieszyć się możliwością oglądania 

ulubionych programów należy zakupić specjalny dekoder 

(STB) lub zintegrowany i zamknięty pod względem 

funkcjonalnym cyfrowy odbiornik telewizyjny (iDTV). Jeżeli 

posiadana do tej pory antena telewizyjna odbierała sygnał bez 

zakłóceń, to najprawdopodobniej nie będzie potrzeby jej 

wymiany. Sygnał cyfrowy jest bowiem nadawany w tym 

samym paśmie co telewizja analogowa.   (Zespół redakcyjny) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Rachunkowe 
Honorata i Piotr Waliś 

Doradztwo Gospodarcze, Consulting 
Kredyty, Leasingi, Pośrednictwo Finansowe. 

Dojazd do klienta. 
Kompleksowa i profesjonalna obsługa  

podmiotów gospodarczych, rolników i osób fizycznych. 
Chełmce 43A 

62-860 Opatówek 
Tel.: 516 174 904 

e-mail: biuro.walis@wp.pl 
 

Zadzwoń i umów się na spotkanie! 

 

KALENDARZ IMPREZ GMINNYCH NA 2013 ROK 

 

23 marca  

Finał XII Międzygminny Festiwal Piosenki Dziecięcej 

i Młodzieżowej - Opatówek  

3 maja 

Gminne Święto Strażaka i 50-lecie OSP w Marcjanowie 

17 maja  

Dzień ks. Kordeckiego Iwanowice 

2 czerwca 

 Gminny Dzień Dziecka  

30 czerwca 

 Szczytnickie Lato – GRAMROCK Przegląd 

Młodzieżowych Zespołów Rockowych z gmin powiatu 

kaliskiego Szczytniki  

8 września  

Dożynki Gminne oraz widowisko plenerowe „Nasz 

Kordecki -Młodość i Tradycja” - Iwanowice 

19 października 

 Pyrczok na ludowo  

11 listopada  

Gminne Święto Niepodległości 

27 grudnia 

Gminne Spotkanie Wigilijno-Noworoczne 

REDAKCJA 

Opracowanie i redagowanie „Wiadomości Szczytnickich”- Wioletta Przybylska i Krzysztof Pietrzykowski.  

Skład graficzny gazety- Wioletta Przybylska. 

Nadzór nad wydaniem pełni Zastępca Wójta Gminy Szczytniki Dariusz Wawrzyniak.  

Informator ten powstaje dzięki zaangażowaniu dyrektorów i nauczycieli szkół gminy Szczytniki, za co serdecznie im 

dziękujemy. Wszelkie uwagi do strony internetowej gminy oraz gminnego informatora przyjmujemy pod adresem 

gazetkagminna@gmail.com. Na tego maila można przesyłać również artykuły do gazetki - na zasadach określonych 

w Regulaminie gazetki gminnej.        Wesołych i spokojnych Świąt Wielkanocnych  

oraz spełnienia wszystkich planów i zamierzeń  

 życzy REDAKCJA 

Firma „Fasada” oferuje mieszkańcom możliwość zakupu 

i dostarczenie koszy na śmieci  o poj. 120 litrów i innych 

w wyznaczonym wcześniej terminie. Dokładny termin 

rozwożenia będzie podany kurendą przez sołtysa. 

Ze względu na duże zapotrzebowanie, zainteresowanych 

prosimy o jak najszybsze składanie zamówień  pod numerem  

tel.     694-807-455. 

Korzystna cena obowiązuje do końca marca 2013 r.  
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