
 

NCzekamy na wakacje 

Wszyscy z utęsknieniem  czekamy na wakacje i należny nam urlop, aby odetchnąć od codziennych obowiązków i nabrać 

sił do sprostania kolejnym wyzwaniom w naszym życiu.  

Z tej okazji  życzymy Wszystkim miłego i aktywnego wypoczynku; aby były to chwile radosne i niezapomniane, spędzone 

z najbliższymi  i przyjaciółmi; pełne twórczych refleksji i pasji; a także zachwytu nad pięknem istnienia i otaczającej nas przyrody 

– dającej ukojenie ludzkim troskom i pozwalającej na nabranie głębokiego oddechu w pędzącym nurcie codziennych wydarzeń. 

Wójt – Marek Albrecht, Z-ca Wójta – Dariusz Wawrzyniak,  

Przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Kupaj oraz Radni Gminy Szczytniki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

WYWIADY 

WÓJT PRYWATNIE 

 I SŁUŻBOWO 

 
O priorytetach dla gminy, inwestycjach, 

spędzaniu wolnego czasu opowiada Wójt 

Marek Albrecht w wywiadzie  Krzysztofa 

Pietrzykowskiego. 

Czytaj  s. 2-3 

 

WYDARZENIA 

 

INWESTYCJE  W  KROWICY 
W połowie lipca oddano do użytku 

nowo wybudowaną, blisko 

dwukilometrową drogę asfaltową 

w Krowicy Zawodniej. Droga ta 

służyć będzie głównie zamieszkałym 

tam mieszkańcom. Cieszyć może fakt, 

że w tym przepięknie położonym 

rejonie, tuż przy skraju lasu, powstają 

nowe domy, osiedlają się młode 

rodziny. 

 
                                            Czytaj s. 8 
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KONKURSY 

ZAŚPIEWAŁY  

PO ANGIELSKU 
I Finał Festiwalu Piosenki 

Obcojęzycznej odbył się 5 czerwca 

w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. 

Organizatorkami konkursu były 

Agnieszka Cieplucha i Anna Kornacka-

Paszek, doradcy metodyczni ODN 

Kalisz.  

                                         Czytaj  s. 17 

Wakacje szybko minęły… 
Wakacje szybko minęły, tak jak wszystko co przyjemne; 

 a przed nami kolejny rok nauki  i pracy bogaty w liczne wyzwania i wydarzenia. 

Drodzy Uczniowie, z tej okazji życzymy Wam, abyście w waszej szkole czuli się dobrze 

i bezpiecznie. Niech szkoła będzie dla Was takim miejscem, do którego z chęcią uczęszczacie 

oraz z pasją zdobywacie nową wiedzę i umiejętności. Życzymy Wam kreatywności 

i konsekwencji w  rozwijaniu swoich zainteresowań, a także pięknych szkolnych przyjaźni. 

Drogim Przedszkolakom życzymy wiele radości i uśmiechów podczas wspólnej zabawy, 

pożytecznie spędzanego czasu w gronie rówieśników  

oraz świetnych i rozwojowych  pomysłów. 

Niech nowy rok szkolny inspiruje Dyrektorów, Grono Pedagogiczne i Pracowników 

do podejmowania nowych przedsięwzięć dydaktycznych i wychowawczych przynoszących 

satysfakcję osobistą i zawodową oraz należne uznanie społeczne. 

Natomiast Rodzicom życzymy, aby mogli cieszyć się z sukcesów swoich dzieci odnoszonych 

w nauce, sporcie i innych pożytecznych dziedzinach; a także aby byli w pełni zadowoleni 

ze współpracy z placówkami oświatowymi w naszej gminie. 

Szanowni Mieszkańcy i Przyjaciele naszej gminy, niech kolejny rok spełni zarówno nasze 

zwyczajne oczekiwania jak  i wzniosłe marzenia; a podjęty trud nauki i pracy przyniesie wiele 

sukcesów oraz przekonanie, iż od każdego z nas, przynajmniej trochę, zależy szczęście innych 

i możliwość budowania lepszej przyszłości – obfitującej w życzliwość, uczciwość 

 i wzajemny szacunek. 

Wójt Marek Albrecht, Zastępca Wójta Dariusz Wawrzyniak, 

 Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kupaj oraz Radni Gminy Szczytniki  
 

 

DOŻYNKI GMINNO -PARAFIALNE  

Z KS. AUGUSTYNEM KORDECKIM 

Święto plonów obchodzili rolnicy z gminy Szczytniki w Iwanowicach w dniu 8 września. 

Tegoroczne Dożynki Gminno -Parafialne miały szczególny wymiar. W 2013 przypada 410 

rocznica urodzin i 340 rocznica śmierci słynnego zakonnika Ks. A. Kordeckiego 

urodzonego w Iwanowicach. Stąd też widowisko „Nasz Kordecki - młodość i tradycja" 

przygotowane przez młodzież i dorosłych mieszkańców gminy, które stanowiło 

ukoronowanie projektu „Młodość i tradycja –ks. Kordecki naszym mentorem” 

realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach od początku roku.                                         

Czytaj s. 10-12 

 

http://www.szczytniki.ug.gov.pl/
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WYWIAD Z WÓJTEM GMINY SZCZYTNIKI – PANEM MARKIEM ALBRECHTEM 

(Nasz Wójt służbowo i prywatnie) 
 

 
- Panie Wójcie, skończył się już sezon wakacyjny. 

Otrzymaliśmy od Pana piękne życzenia w czerwcu.  A jak 

Pan spędził swój urlop? 

- W czasie wakacji miałem bardzo krótki urlop. Jeden dzień 

poświęciłem na pieszą pielgrzymkę wraz z grupą oliwkową na 

Jasną Górę, poza tym wraz z żoną udało nam się także 

wyjechać na kilka dnia nad morze. Co do życzeń, to cieszę się, 

że się podobały. 

- Wiele osób docenia Pana starania dotyczące licznych 

inwestycji w naszej gminie. Czy jest to trudne zadanie, aby 

prowadzić tak wiele inwestycji w jednakowym czasie? 

- To daje satysfakcję, że mieszkańcy i osoby z innych terenów 

doceniają moje starania oraz cieszą się z  wykonanych 

i prowadzonych inwestycji. Muszę przyznać, że realizowanie 

wielu inwestycji w tym samym czasie jest trudnym zadaniem. 

Jeśli jednak chce się czegoś dokonać i mamy odpowiednią 

motywację,  to daje nam to siłę do pokonywania  

napotykających  nas problemów. Uważam, że bardzo istotna 

jest motywacja ze strony mieszkańców. 

- Jak ocenia Pan zaangażowanie mieszkańców w sprawy 

naszej gminy? 
- Wielu mieszkańców angażuje się w sprawy gminy; 

pomagają, mają cenne pomysły, co jest widoczne np. przy 

organizacji dożynek czy innych gminnych uroczystości. 

Wkładają dużo wysiłku w podjęte zadania, są otwarci i chętni 

do współpracy. 

- Czy chciałby Pan mieszkać w innej gminie? 

- Nigdy o tym nie myślałem, ponieważ tutaj mam rodzinę, 

dom, dużo przyjaciół. Jestem z tym środowiskiem 

emocjonalnie związany,  tutaj pracuję, znam problemy 

mieszkańców spotykając się z nimi na co dzień. Gdybym miał 

wybór miejsca zamieszkania, na pewno pozostałbym w naszej 

gminie. 

- Panie Wójcie, jakie sprawy uważa Pan za priorytetowe 

w naszej gminie? 
- Dla mnie największymi priorytetami w gminie są inwestycje, 

a także sprawy dotyczące oświaty i opieki zdrowotnej. Trafne 

inwestycje służą mieszkańcom, poprawiając jakość ich życia. 

Wysoki poziom nauczania i wychowania daje młodemu 

pokoleniu możliwość odpowiedniego startu na progu 

dorosłości i budowania lepszej przyszłości. Dobra opieka 

zdrowotna daje każdemu z nas poczucie bezpieczeństwa, że 

w trudnych chwilach nie będziemy pozostawieni sami sobie, 

lecz uzyskamy fachową pomoc. 

- Czy mógłby Pan podzielić się z nami swoimi 

przekonaniami dotyczącymi priorytetów w życiu 

osobistym? 

- Moim priorytetem, nie tylko w życiu osobistym, jest 

dotrzymywanie danego słowa, uczciwość, szczerość 

i rzetelność. 

- Jak według Pana powinno się spędzać swój wolny czas? 

- Uważam, że wolny czas powinno się spędzać aktywnie, 

w zależności od tego co kto lubi - może to być np. spacer czy 

jazda na rowerze.  

- Po prawie trzyletniej pracy na swoim dotychczasowym 

stanowisku, czy nie żałuje Pan swojej decyzji, że podjął się 

Pan kandydowania na Wójta? 

- Nie, nie żałuję swojej decyzji, którą podjąłem przecież 

w pełni świadomie. Szczerze jednak przyznaję, że nie 

spodziewałem się aż tyle pracy, pochłaniającej  większość 

mojego codziennego czasu. Po prawie trzech latach pracy na 

obecnym stanowisku jestem dumny, że udało się i udaje się na 

bieżąco, przy współpracy radnych, mieszkańców i innych 

zaangażowanych osób,  realizować tak wiele inwestycji. Jest 

to duży sukces dla mnie i z pewnością dla wszystkich 

mieszkańców. 

- Co uznaje Pan za swój dotychczasowy największy sukces 

w pracy na rzecz naszej gminy? 

- Myślę, że jest to umiejętność pozyskiwania środków 

pozabudżetowych na realizację różnorodnych zadań w gminie.  

- Co w Pana pracy przynosi Panu największe zadowolenie? 

- Największe zadowolenie czuję wtedy, gdy mieszkańcy są 

zadowoleni z podejmowanych przeze mnie decyzji. 

-  Kto jest dla Pana największym autorytetem? 

- Niewątpliwie jest to Jan Paweł II – wspaniały człowiek, 

który został obdarzony wielką mądrością; wzór pracowitości, 

orędownik pokoju, obrońca godności ludzkiego życia. 

Pozostawił, nie tylko dla Polaków, wiele wartościowych 

i niezapomnianych dzieł. 

- Jakie zmiany według Pana są najpilniejsze w naszej 

gminie? 
- Uważam, że wszystkie zmiany należy wprowadzać 

stopniowo i na pewno są one potrzebne w każdej dziedzinie 

życia. Trudno więc mówić o jednej najpilniejszej zmianie. 

Bardzo ważna jest sprawa badania opinii społeczeństwa 

w kwestii dokonywanych zmian, tak aby w miarę możliwości 

prawnych i finansowych spełnić oczekiwania społeczne. 

- Jeśli mogę, to chciałbym Pana spytać czy myśli Pan 

o przyszłości w sposób optymistyczny, czy raczej 

pesymistyczny? 

- Jestem przede wszystkim realistą, ale zawsze „patrzę 

w przyszłość” optymistycznie i uważam, że zależy ona, 

przynajmniej trochę, od każdego z nas. 
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- Uważam, że wiele osób cieszy fakt, iż przywiązuje Pan 

dużą wagę do oświaty i wysokiego poziomu kształcenia 

młodego pokolenia. Gdyby uczył Pan w szkole, jakie 

najważniejsze przesłanie chciałby Pan przekazać uczniom? 

- Starałbym się przekonać młode pokolenie, że warto 

wykorzystać obecne warunki do nauki, których kiedyś 

uczniowie nie mieli i z pasją zdobywać nową wiedzę oraz 

umiejętności, gdyż wszystko się może w życiu przydać. Jest to 

cenniejsze od spraw materialnych i nigdy nie ulega 

„zniszczeniu”. 

- Jakie najważniejsze wartości ceni Pan u osób, z którymi 

Pan współpracuje? 

- Cenię bardzo uczciwość, obowiązkowość, 

odpowiedzialność, punktualność, pracowitość i lojalność. 

- Jakie cechy według Pana powinna mieć osoba pracująca 

na kierowniczym stanowisku? 

- Osoba pracująca na takim stanowisku powinna być 

sprawiedliwa, stanowcza, opanowana, zorganizowana, 

konsekwentna, kreatywna, powinna umieć podejmować trudne 

decyzje, posiadać umiejętność argumentowania oraz 

motywowania innych. Powinna być przykładem dla tych, 

którymi kieruje. 

- Czy łatwo pogodzić na Pana stanowisku pracę zawodową 

z życiem rodzinnym? 

- Jest to niezwykle trudne zadanie, gdyż często sprawy 

zawodowe zabierają również czas, który powinien być 

przeznaczony dla rodziny. Jestem więc  ogromnie wdzięczny 

mojej Żonie i całej Rodzinie za wyrozumiałość i bezcenne 

wsparcie w podejmowanych przeze mnie działaniach.  

- Czy lubi Pan oglądać telewizję i jakie są Pana ulubione 

programy? 

- Lubię oglądać to co mnie interesuje, a więc oprócz 

wiadomości  - programy historyczne i przyrodnicze. 

- Jakie książki lub czasopisma lubi Pan najbardziej 

czytać? 
- Oprócz codziennych gazet, podobnie jak w przypadku 

programów – książki o tematyce historycznej i przyrodniczej. 

- Czy może nam Pan powiedzieć, jaką szkolną lekturę 

przeczytał Pan z największym entuzjazmem? 

- Pamiętam, że była to „Lalka”, którą czytałem z zapałem 

w każdej wolnej chwili, nawet w nocy. Urzekły mnie losy 

bohaterów tej powieści, opisane bardzo realistycznie  przez 

cenionego przeze mnie Bolesława Prusa. 

- Dba Pan o infrastrukturę sportową w naszej gminie. 

A jaki jest Pana ulubiony sport z lat szkolnych i czy ma 

Pan czas obecnie na uprawianie jakiejkolwiek dyscypliny 

dla własnej przyjemności? 

- Pamiętam z czasów szkolnych, że  ze nasz wychowawca był 

zapalonym amatorem uprawiania sportu i wyjazdów. Dzięki 

niemu wyjeżdżaliśmy co roku -  latem na obozy wędrowne, 

a zimą na narty.  Do dzisiaj bardzo lubię jeździć na nartach, 

i ta właśnie pasja pozostała mi  z lat szkolnych.  Często 

brakuje mi czasu na  uprawianie jakiegokolwiek sportu, na 

szczęście  zimą tego roku udało mi się wraz z żoną 

i przyjaciółmi  przynajmniej wyjechać na narty. 

- A czego Pan najbardziej nie lubi w relacjach 

międzyludzkich? 

- Najbardziej nie lubię  obłudy, kłamstwa i oszustwa. 

- Jaka jest Pana ulubiona potrawa i ulubione ciasto? 

- Lubię tradycyjne polskie potrawy, a z ciast najbardziej 

makowiec i placek drożdżowy z kruszonką. 

- Czy ważniejsze według Pana jest „mieć” czy „być”? 

- Ważniejsze jest „być”,  ponieważ to co określamy jako  

„mieć” ma za zadanie służyć temu co rozumiemy pod 

pojęciem „być”.  Jak mówi przysłowie same „Pieniądze 

szczęścia nie dają”, natomiast pracujemy na nie po to, aby 

móc godnie żyć i realizować się w wymiarze osobowym. 

- Czy mógłby Pan zdradzić swoje największe marzenie 

zawodowe i osobiste? 

- Mam dużo marzeń; ale przede wszystkim pragnąłbym, aby 

każdy mieszkaniec naszej gminy miał pracę, i to dobrą pracę, 

a rodzina była zawsze dla każdego największym wsparciem, 

czego Państwu z całego serca życzę. 

- Serdecznie dziękuję za rozmowę i poświęcony czas! 

 (Wywiad miał zaszczyt przeprowadzić   

Krzysztof Pietrzykowski) 

 

__________________________________________________________________________ 

KALENDARIUM WÓJTA 
Inwestycje drogowe:   

 zakończono inwestycję na drodze w Krowicy Zawodniej 

o dł. 1,795 km i w miejscowości Tymieniec – 0,33 km; łączny 

koszt inwestycji to ponad 432 tys. zł, wiosną na drogę w Krowicy 

Zawodniej otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych w kwocie 189.000 zł,  

 późno w tym roku, ze względu na aurę, zakończyły się 

naprawy pozimowe dróg, w sumie „załatano” 500 m
2
 dziur - 

koszt napraw przekroczył 43.050 zł, 

 w czerwcu otrzymaliśmy dodatkowe środki w kwocie 

182.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – zgodnie 

z wcześniejszymi ustaleniami Rada przeznaczyła je na drogę 

Kuczewola – Rudunki, droga ma długość 1,425 km, będzie 

utwardzona nawierzchnią asfaltową, przetarg został już 

ogłoszony; termin wykonania do  31 października 2013 r.,   

zadanie miało być wykonane w 2014, natomiast obecne jego 

wykonanie pozwoli na przyspieszenie  realizacji w 2014 roku 

kolejnej drogi podanej do dofinansowania tj. Radliczyce – 

Trzęsów,  

 podpisałem umowę na wykonanie nawierzchni asfaltowych 

na drogach w miejscowościach Grab – Marchwacz 0,84 km 

i Murowaniec – 0,61 km, termin wykonania do 30 września 

2013 r.,  

 ogłoszono przetarg na drogę kamienną w  Guzdku 

i Szczytnikach, termin wykonania 30 październik 2013 r., 

 po wyborze ofert na powyższe drogi przystąpimy do 

realizacji ostatniej zaplanowanej w tym roku drogi kamiennej 

Niemiecka Wieś - Pamiątków, droga ze względów finansowych 

została podzielano na dwa etapy- w 2013 i 2014; zamknięcie 

przetargów na wyżej podane drogi pozwoli odpowiedzieć na 

pytanie czy uda się zrealizować obydwa etapy jeszcze w tym 

roku,  

 wkrótce ruszy drugi etap budowy chodnika w Krowicy 

Zawodniej  przy drodze powiatowej,  na zadanie otrzymaliśmy 
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z Powiatu 40 tys. zł; jest to kontynuacja inwestycji jeszcze 

z ubiegłego roku, na którą Gmina także przeznaczyła 40 tys., 

 także niedługo rozpocznie się budowa chodnika przy drodze 

powiatowej w Kuczewoli, na zadania Gmina otrzymała 20 tys. 

z Powiatu i sama również przeznaczyła na ten cel 20 tys., 

Inwestycje w szkołach – czas wakacji to czas remontów w 

szkołach: 

 Zakończono termomodernizację budynku szkoły 

w Iwanowicach, w ramach termomodernizacji dokonano 

ocieplenia ścian budynku styropianem, stropy ocieplono wełną 

mineralną, uzupełniono instalację o zawory termostatyczne, 

wymieniono zniszczone drzwi od strony boiska,  całość szkoły 

łącznie z częścią gimnazjalną nabrała nowych barw. 

Zakończono także prace na boisku - sztuczna nawierzchnia do gry 

w koszykówkę i siatkówkę, firma dodatkowo na mój wniosek 

sprezentowała szkole myjkę ciśnieniową, na boisku, wydłużono 

także łapacz piłek ze względu na bliskość betonowego płotu. Za 

boiskiem ze środków Rady Rodziców powstanie nowa skocznia 

w dal – termin realizacji do połowy września. W szkole została 

przygotowana specjalna klasa dla oddziału zerowego 

przeniesionego z przedszkola, pozwoli nam to na przyjęcie 

wszystkich chętnych dzieci do przedszkola.  

Szkoła zainstalowała także monitoring wizyjny, co powinno 

poprawić bezpieczeństwo w obiekcie i wokół szkoły;  natomiast 

w budynku przedszkola dokonano naprawy i pomalowania całej 

elewacji;  w szkole w Sobiesękach zaplanowano remont pieca.   

 Na ukończeniu jest także termomodernizacja budynku szkoły 

w Marchwaczu, tutaj  ocieplono ściany i strop szkoły, wykonano 

nową elewację, zakończono także prace na boisku - sztuczna 

nawierzchnia do gry w koszykówkę i siatkówkę, gdzie także na 

mój wniosek firma sprezentowała szkole dmuchawę do zbierania 

liści. Dodatkowo dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców 

i włączeniu się w prace Pracowników oddano do użytku nową 

toaletę dla oddziału przedszkolnego. Szkoła, znana z wielu 

nowych inicjatyw, jako pierwsza zaopatrzyła się w system 

alarmowy oraz wewnętrzny i zewnętrzny monitoring wizyjny 

rozprzestrzeniając swój pomysł na inne placówki w gminie. 

 Na ukończeniu są także prace związane z termomodernizacją 

starej części szkoły w Szczytnikach, w ramach której ocieplono 

ściany i stropy, wymieniono centralne ogrzewanie, oczywiście 

całość elewacji zmieniła barwę. Od września dzieci będą się już 

mogły uczyć w nowych klasach znajdujących się w łączniku z 

salą gimnastyczną, dzieci będą już także mogły korzystać 

z nowych toalet, przygotowano także małą stołówkę. Do budynku 

szkoły przeniesiona zostanie biblioteka gminna, na parterze 

łącznika będzie także wygospodarowane pomieszczenia dla 

GOK-u. Przedszkole natomiast „dorobiło” się ocieplenia, nowej 

elewacji, podjazdu dla niepełnosprawnych i ogrodzenia placu 

zabaw; wszystkie prace na terenie przedszkola były wykonane 

przez pracowników szkoły, w najbliższym czasie zostanie także 

uporządkowania placu przy przedszkolu.  

 Remonty nie ominęły szkoły w Stawie, w budynku szkoły 

została przygotowana klasa dla oddziału zerowego – znajduje się 

ona na piętrze budynku blisko toalet przystosowanych dla 

maluchów i z wyjściem na małą salę, gdzie maluchy mogą 

poćwiczyć korzystając z pomocy dydaktycznych pozyskanych, 

tak jak w pozostałych szkołach, w ramach programu „Radosna 

szkoła”. Dzięki temu poprawią się warunki naszych milusińskich 

w pomieszczeniach przedszkola. Dzieciom zapewniono 

bezpieczne przejście, połączono przedszkole ze szkołą przejściem 

poprzez szatnię, która przy okazji uległa znacznemu 

powiększeniu. Całość jest wyłożona panelami ściennymi, schody 

zostały wyłożone płytkami antypoślizgowymi.  Powiększona 

została także jedna z klas szkoły podstawowej o pomieszczenie 

zaplecza, ukończono także prace związane z remontem stołówki 

tj. wykończono schody, założono kratę zabezpieczającą zejście,  

w trakcie jest jeszcze wykończenie zaplecza kuchennego.  

 W szkole w Radliczycach  zostały odmalowane klasy przy 

dużym zaangażowaniu rodziców, przygotowano także na piętrze 

pomieszczenie na świetlicę, szkoła wzbogaciła się także o system 

monitoringu wizyjnego. Pomimo tego, że jest to nowa szkoła 

i w związku z tym nie wymaga kapitalnych remontów, to jednak 

należy sobie zdawać sprawę z konieczności dbania o jej zaplecze 

i dalsze utrzymanie w tak dobrym stanie.  W ramach więc 

„Małych projektów”  Gmina złoży wniosek na plac zabaw;  

liczymy, że tym razem uda się pozyskać środki na to zadanie.  

Pragnę podkreślić,  iż w Zespołach Szkół został już wykonany 

i jeszcze zostanie wykonany ogrom prac i w związku z tym 

szczególnie dziękuję naszym Dyrektorom za  współpracę 

i zaangażowanie. Niewybaczalne byłoby, aby  nie wspomnieć 

o Paniach sprzątaczkach, które ten cały „bałagan” po remontach 

musiały posprzątać i Panom, którzy jak zostało wspomniane 

wcześniej, znaczną część prac wykonali we własnym zakresie. 

Pragnę także podziękować Nauczycielom, którzy często pomimo 

urlopów poświęcali swój czas dla szkół i oczywiście wszystkim 

Rodzicom, którzy swoją pracą i wsparciem finansowym 

przyczynili się do zmian. Dziękuję również Radnym za owocną 

współpracę w zakresie planowanych inwestycji. Bez tych 

wszystkich osób i ich zaangażowania nie byłoby możliwe 

zrealizowanie  zaplanowanych prac.  

O szczegółach realizacji inwestycji jeszcze będę Mieszkańców 

informować, natomiast  zapraszam wszystkich Rodziców, którzy 

jeszcze nie mieli okazji tego uczynić,  do odwiedzenia Szkół 

swoich dzieci. 

Pozostałe zadania:  

 w tracie realizacji jest termomodernizacja budynku Ośrodka 

Zdrowia w Stawie – ocieplono ściany i stropy, dokonano 

wymiany okien i w trakcie jest wymiana centralnego ogrzewania,  

przygotowano także projekty modernizacji środka obiektu, w tym 

przebudowę jednego z mieszkań na dwa mniejsze, obecnie 

jesteśmy na etapie przygotowywania procedury przetargowej,  

 14.06.2013 r. dokonałem odbioru  prac, polegających  na  

remoncie pomnika wraz z jego otoczeniem w Stawie, zakres 

obejmował rozebranie zniszczonej posadzki oraz remont z płyt 

granitowych, ułożenie chodnika z kostki kamiennej, odnowienie 

mosiężnych liter i mieczy, odnowienie ogrodzenia; na powyższe 

Gminie Szczytniki przyznano dofinansowanie z PROW w ramach 

działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  

z Lokalnej Grupy Działania „Długosz Królewski” w wysokości 

20 924,42 zł.; całkowita wartość robót wg protokołu  odbioru: 

32 234,03 zł;  wykonawcą był: Zakład Budowlano-Murarski 

Jolanta Filipiak Staw, 

 w czerwcu, o czym nie informowałem wcześniej, oddano do 

użytku studnię głębinową w Szczytnikach po naprawie awaryjnej;  

już w maju pojawiły się problemy z wodą, przyczyną była bardzo 

poważna awaria; studnia obecnie jest jak nowa: ponownie 

przewiercona z nowym filtrem,  wydajność uległa zwiększeniu 

i mam nadzieję, że problemy związane z brakiem wody ponownie 

nie wystąpią, 

 zakończyła pracę Komisja w sprawie szkód w zasiewach – 

przyjęto ponad 350 wniosków, dla porównania w Opatówku 

przyjęto nieco ponad 20 wniosków,  dodatkowo mieszkańcy 

zwrócili się z pismem, mówiącym o krzywdzącym traktowaniu 

rolników posiadających produkcję zwierzęcą, które zostało 

przekazane Wojewodzie, otrzymaliśmy  odpowiedź  

z Ministerstwa Rolnictwa, którą przekazano sołtysom,  
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 w trakcie realizacji jest umowa podpisana z Urzędem 

Marszałkowskim w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska 

Wieś” dla miejscowości Krowica Pusta, boisko zostało 

wyrównane i obsiane trawą, zamówione zostały bramki i łapacze  

piłek oraz plac zabaw, które w najbliższym czasie zostaną 

dostarczone,   

 zaakceptowany i już ogłoszony na stronie internetowej jest 

kolejny etap wymiany oświetlenia dotyczący Mroczek  Wielkich 

(gdzie mieszkańcy od kilku miesięcy zgłaszają ciągłe awarie, 

które pomimo napraw niestety się powtarzają), Staw, Gorzuchy, 

Lipka, Kościany, Radliczyce i Tymieniec,  

 w Urzędzie Gminy pojawiły się nowe estetyczne tablice – 

zakupione w ramach  realizowanego programu CAFF, a przed 

urzędem nowe stojaki na rowery, są na razie dwa lecz planowany 

jest zakup jeszcze dwóch,   

 wystąpiono do Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony 

Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu o wydanie 

wytycznych konserwatorskich dotyczących rozbiórki budynku 

(po starym Ośrodku Zdrowia) w Iwanowicach, 

 w związku z wnioskami o przydział wolnego lokalu 

w Iwanowicach, Zarządzeniem Wójta powołano  Zespół  

do opiniowania wniosków o najem lokali mieszkalnych, w skład 

komisji wchodzą pracownicy Urzędu Gminy, GOPS-u 

i przedstawiciel Rady Gminy, w najbliższym czasie zostanie 

podjęta decyzja o przydziale mieszkania,  

 w ramach procedur  związanych z wydaniem decyzji 

o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na 

budowie zespołu paneli fotowoltanicznych,  w Urzędzie Gminy 

w dniu 02  września o godz. 15:00 pok. nr 2 odbyła się rozprawa 

administracyjna z udziałem zainteresowanych stron,  

 w związku z podjęciem przez Starostwo Powiatowe 

przedsięwzięcia usuwania azbestu i materiałów zawierających 

azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2013,  Urząd Gminy 

w Szczytnikach przekazał wnioski złożone przez mieszkańców 

gminy - 13 wniosków: odbiór, pakowanie transport i utylizacja 

wyrobów zawierających azbest z nieruchomości oraz 17 

wniosków: demontaż, odbiór, pakowanie transport i utylizacja 

wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych; 

Starostwo Powiatowe w Kaliszu pismem z dnia 25 lipca 

poinformowało, że wszystkie wnioski dotyczące odbioru, 

transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest 

z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Szczytniki 

zostały zaopiniowane pozytywnie, natomiast w przypadku 

wniosków złożonych na demontaż, odbiór, pakowanie transport 

i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów 

budowlanych pozytywnie zaopiniowano 8 wniosków, 

 w miesiącu sierpniu Wojewoda Wielkopolski  wydał decyzję 

stwierdzającą nabycie przez Gminę Szczytniki własności 

nieruchomości – działek stanowiących drogi gminne 

w miejscowości Pośrednik, złożono wniosek do Sądu 

Rejonowego o założenie  Księgi Wieczystej dla powyższych 

działek,  

 za II okres szkolny w roku szkolnym 2012/2013 przyznałem 

ogółem 121 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjów realizujących obowiązek szkolny, 53 uczniom 

przyznano stypendia motywacyjne za wyniki w nauce ze średnią 

ocen nie niższą niż 5,25 oraz 68 uczniom stypendia za osiągnięcia 

w sporcie co najmniej na szczeblu gminnym, wśród 

wyróżnionych znalazło się jedenastu uczniów o podwójnych 

osiągnięciach, wszystkim stypendystom gratuluję sukcesów 

i życzę dalszych nie mniejszych osiągnięć,  

 wdrożenie ustawy śmieciowej - w trybie przetargowym 

została wyłoniona firma EKO z Kalisza, koszt wywozu śmieci na 

okres od 01 lipca do 31 marca 2015 to kwota 724.816,51 zł, 

miesięcznie to kwota – 34.515,07 zł.,  zatwierdzony 

harmonogram wywozu, zgodnie z umową powinien zostać 

dostarczony przez firmę (znajduje się także na stronie 

internetowej urzędu), dodatkowe worki przekazywane były 

sołtysom, obecnie powinny już docierać bezpośrednio do każdego 

mieszkańca, wprowadzono wszystkie deklaracje do systemu 

informatycznego, dokonano wirtualizacji kont czyli przypisano 

każdemu składającemu deklarację indywidualne konto, co przy 

księgowaniu znacznie uprości ten proces i zapewni szybką 

weryfikację dokonanych wpłat,  przy okazji dokonano 

wirtualizacji kont dla odbiorców wody i wkrótce zostanie 

dokonana wirtualizacja kont podatkowych; dlatego prosimy 

wszystkich Mieszkańców, szczególnie tych dokonujących wpłat 

poprzez bankowość elektroniczną, o weryfikację numerów kont, 

przy wdrażaniu ustawy śmieciowej nie obyło się oczywiście bez  

niedociągnięć, za które mogę tylko przeprosić, część z nich 

wyniknęła ze strony wykonawcy umowy; mam jednak nadzieję, 

że powoli sytuacja się ustabilizuje, nadal oczekujemy na Państwa 

uwagi w tym zakresie, pragnę podziękować wszystkim 

sołtysom, którzy nam pomagali w tym trudnym procesie 

wdrożenia ustawy, dzięki Wam ten proces przebiegł tak 

sprawnie, dziękuję oczywiście także  pracownikom referatu 

infrastruktury i księgowości zaangażowanych we wdrożenie 

ustawy,    

 na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce „Jak 

załatwić sprawę”  dla każdego referatu pozakładane są tzw. Karty 

usług, czyli krótka informacja o najczęściej załatwianych przez 

mieszkańców sprawach, na karcie znajduje się informacja 

o podstawie prawnej, trybie załatwiania tj. np. jakie dokumenty 

należy załączyć, terminach i osobach odpowiedzialnych, karty 

dostępne są także na stanowiskach pracy, taka „ściąga” ma za 

zadanie ułatwić mieszkańcom wypełnianie wniosków,  

 dokonano rewitalizacji strony BIP – Urzędu Gminy – strona 

jest czytelniejsza, poprawiono szatę graficzną,    

 dokonano zakupów pomocy dydaktycznych za kwotę 

59.095,00 zł i laptopów za kwotę 8.603,85 zł w ramach projektu 

„Indywidualizacja nauczania wyznacznikiem sukcesu dzieci”  

realizowanych w naszych szkołach,  

 przyjęto wstępne założenia do projektu zwiększenia 

oświetlenia w Gminie, zakres został indywidualnie ustalony 

z każdym z Radnych, niestety wstępny szacunek wykracza poza 

planowane 130 tys. zł  i osiąga kwotę prawie 200 tys. zł,   

 w związku z krytyczny stanem wód gruntowych po 

intensywnych opadach, prace koparki skupiały się na udrażnianiu 

rowów i przepustów przykładowo w miejscowościach: 

Szczytniki, Marcjanów, Główczyn, Iwanowice, Joanka, Krzywda, 

Staw, Lipka, Kolonia Marchwacz, Chojno, Pośrednik, Sobiesęki 

Pierwsze;  praktycznie nie było miejscowości gdzie nie zaszłaby 

konieczność interwencji, dlatego proszę o możliwe planowanie 

prac i zgłaszanie ich do UG do pani Grażyny Sowa;  koparka 

także wyrównywała drogi w Mroczkach, Marcjanowie, Chojnie, 

Pośredniku, Radliczycach, Główczynie, Danielu, Sobiesękach 

oraz została wykorzystana w szeregu awariach wodociągu,     

 OSP w Stawie w roku bieżącym miała zaplanowane środki 

w kwocie 50 tys. złotych na remont budynku strażnicy w celu 

dostosowania go do wymogów Krajowego Systemu 

Ratownictwa, czyli dobudowania garażu na jeden samochód; 

wobec trudności związanych z brakiem  określenia planowanych 

wymiarów garażu, a w związku z tym wielkości przekazania 

gruntu przez GS w Radliczycach na rzecz rozbudowy, zadanie 

z racji terminów nie może zostać w tym roku wykonane, Zarząd 

OSP zwrócił się z wnioskiem do Rady Gminy o przesunięcie 
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środków na rok 2014 i Rada wyraziła na to zgodę, Zarząd OSP 

przygotował także wstępny kosztorys i projekt rozbudowy garażu 

na kwotę 371 tys. zł. - obejmujący budowę garażu na dwa 

stanowiska i zaplecze, łączna planowana powierzchnia 

rozbudowy to 202m
2, 

 Zarząd OSP poza środkami Gminy 

w kwocie 50 tys. zł liczy na pozyskanie środków z KRS, LGD 

„Długosz Królewski”  i zaangażowanie Mieszkańców Stawu 

w rozbudowę. 

 

 

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI UCHWALONO JEDNOGŁOŚNIE  
 

Na sesji w dniu 28 czerwca 2013 Rada Gminy podjęła jednogłośnie Uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy – 

Markowi Albrechtowi, oceniając pozytywnie wykonanie budżetu za rok 2012.     

Wójt  Gminy Marek Albrecht na Sesji Rady Gminy Szczytniki przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2012, 

w skład którego weszło:  sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych gminy, informacja o stanie 

mienia gminy oraz wykonanie wydatków majątkowych. Sprawozdania  pozytywnie zostały zaopiniowany przez Komisję 

Rewizyjną,  która wnioskowała do Rady o udzielenie absolutorium. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał 

uchwałę, także pozytywnie opiniując wykonanie budżetu i nie wnosząc zastrzeżeń.  

Dane finansowe przedstawiają się następująco:  dochody budżetowe zrealizowano na kwotę 21.963.967,85zł - 99,74% planu, 

a wydatki na poziomie 23.563.750,34 zł - 96,37% planu.  Był to kolejny budżet proinwestycyjny, suma wszystkich wydatków 

majątkowych wyniosła – 4.564.399 zł,  co stanowi 19,37% wszystkich wydatków. Radni złożyli gratulacje Wójtowi i wszystkim 

współpracownikom, życząc dalszej równie owocnej pracy w roku bieżącym i przyszłym.   

Wójt Marek Albrecht podziękował Radnym za udzielenie absolutorium oraz wszystkim Pracownikom Urzędu Gminy za 

zaangażowanie przy wykonaniu budżetu za rok 2012.  (UG) 

 

 

SESJE RADY GMINY SZCZYTNIKI  
 
W okresie od 10 maja do 30 sierpnia 2013 r. Rada Gminy 

Szczytniki obradowała na  czterech  sesjach. Obrady prowadził 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj. W sesjach  udział brali 

wszyscy radni zapewniając 100% frekwencję. Każdorazowo Rada 

zapoznała się  z informacją o pracy Wójta  oraz poszczególnych 

Komisji Rady, w okresie międzysesyjnym, zapoznawała się 

z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz odpowiedziami 

udzielanymi przez Pana Wójta lub jego Zastępcę. 

Oprócz wprowadzania zmian do budżetu gminy i wieloletniej 

prognozy finansowej: 

Przedmiotem obrad   w dniu  10 maja 2013 r. były 

następujące sprawy (przypomnienie): 

2)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Prokuratora 

Rejonowego w Kaliszu na uchwałę Rady Gminy Szczytniki  - 

Pismo Nr Pa 87/12 z dn. 15 kwietnia 2013 r. - Skarga Prokuratora 

Rejonowego w Kaliszu na Uchwałę Nr XVIII/96/96 /153/05 

Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 czerwca  1996 r. w sprawie 

zasad podłączenia nieruchomości do urządzeń zbiorowego 

zaopatrzenia wsi w wodę oraz na Uchwałę Nr XV/90/2000 z dnia 

17 marca 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/96/96.   - 

radca prawny Pani Maria Kołakowska-Marciniak – omówiła 

sprawę, odczytała projekt odpowiedzi na skargę i przedstawiła 

projekt uchwały w powyższej sprawie, Rada jednogłośnie podjęła 

uchwałę. 

3)Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego 

zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4621P 

w m. Krowica Zawodnia w zakresie chodnika” - Wójt Pan Marek 

Albrecht przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, Rada 

jednogłośnie podjęła uchwałę. 

1)Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zgłoszenia sołectwa 

Marchwacz do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”-  

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt 

uchwały w powyższej sprawie, Rada jednogłośnie podjęła 

uchwałę.  

2)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy 

Miejscowości Krowica Pusta”. Zastępca Wójta Pan Dariusz 

Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały  w powyższej sprawie, 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.  

3)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy 

Miejscowości Radliczyce” - Zastępca Wójta Pan Dariusz 

Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.  

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.  

4)Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w 2013 r. na przebudowę dróg gminnych.  - 

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła  projekt 

uchwały w powyższej sprawie,  Rada jednogłośnie podjęła 

uchwałę.  

5)Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu  

długoterminowego w 2013 r. na budowę sali gimnastycznej wraz 

z zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół 

w Szczytnikach. Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch 

omówiła  projekt uchwały  w powyższej sprawie,  Rada 

jednogłośnie podjęła uchwałę.  

6)Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Szczytniki oraz określenia granic ich obwodów. Zastępca 

Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak  omówił  projekt uchwały  

w powyższej sprawie. Poinformował, że zmiana polega na 

dopisaniu oddziałów przedszkolnych do szkół celem zwiększenia 

liczby miejsc w poszczególnych przedszkolach, Rada 

jednogłośnie podjęła uchwałę.  

7)Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony 

przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich 

części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Zastępca Wójta 

Pan Dariusz Wawrzyniak  omówił  projekt uchwały w powyższej 

sprawie, Rada jednogłośnie podjęła uchwałę. 

8)Rozpatrzenie skargi mieszkańców Mroczek Wielkich dotyczącą  

dowozu uczniów  z m. Mroczki Wielkie do Zespołu Szkół 

w Stawie. Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Kupaj 

zapoznał Radę z treścią powyższej skargi. Po zapoznaniu się 

Rady z  odpowiedzią Pana Wójta na skargę oraz wypowiedziami 
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radnych, Przewodniczący Rady  przedstawił projekt uchwały 

w sprawie uznania skargi za bezzasadną i zarządził głosowanie, 

w wyniku którego Rada większością głosów podjęła uchwałę  

o uznaniu skargi za bezzasadną (głosowało 15 radnych, za -11, 

wstrzymało się – 4). 

Przedmiotem obrad  w dniu 11 czerwca 2013 r. była sprawa  

podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach 

konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu 

terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów 

funkcjonalnych. Inspektor Urzędu Gminy Pani Grażyna Sowa 

omówiła  projekt uchwały w powyższej sprawie, Rada 

jednogłośnie podjęła uchwałę.  

Przedmiotem obrad  w dniu  28 czerwca  2013 r. były 

następujące sprawy: 

9)Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań 

finansowych Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki 

Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Szczytnikach z/s Ośrodka Zdrowia w Iwanowicach 

z filią w Stawie za 2012 r. Skarbnik Gminy Pani Małgorzata 

Bloch  omówiła sprawozdania i przedstawiła projekty uchwał 

w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.  

10)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  rocznego 

sprawozdania finansowego Gminy Szczytniki za 2012 r. Skarbnik 

Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła roczne sprawozdanie 

finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Szczytniki za 2012 rok, przedstawiła projekt uchwały 

w powyższej sprawie.  Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.  

11)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi. Przewodniczący Rady stwierdził, że w ustawowym 

terminie  radni otrzymali  materiały -  sprawozdania   

z wykonania budżetu gminy za 2012 r. wraz z informacją o stanie 

mienia komunalnego, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie 

roczne z wykonania planów finansowych SPZOZ, 

samorządowych instytucji kultury. Następnie   poinformował, że  

Komisja Rewizyjna   na czterech posiedzeniach dokonała oceny 

oraz analizy wykonania budżetu za 2012 r., informacji o stanie 

mienia komunalnego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej, sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdań  z realizacji planów finansowych instytucji kultury 

i Samodzielnego Publicznego składu Opieki Zdrowotnej  

i sformułowała  wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta 

Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta za 2012 r. Powyższy 

wniosek został za jego pośrednictwem przesłany do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej do zaopiniowania. Następnie zapoznał Radę 

z Uchwałą Nr SO – 0954/57/2/Ka/2013  Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 maja  

2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Szczytniki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 r. 

wraz  z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy 

Szczytniki i objaśnieniami. Zwrócił się do Rady o podjęcie 

dyskusji w sprawie powyższych sprawozdań  z wykonania 

budżetu gminy za 2012 r. – otworzył dyskusję nad 

sprawozdaniami. Następnie  Przewodniczący Rady   zapoznał  

Radę z treścią wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium. Poinformował Radę, że w okresie międzysesyjnym 

Komisja Rewizyjna dokonała analizy sprawozdań z wykonania 

budżetu gminy za 2012 r. Odczytał Uchwałę Nr  1/2013   Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Szczytniki z dnia 15 maja 2013 r. 

w sprawie  wniosku  Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi 

za 2012 r. Powyższy wniosek za pośrednictwem 

Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki  został przesłany do 

zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Skład 

orzekający RIO Uchwałą. Nr SO-0955/35/2/Ka/2013 z dnia 29 

maja 2013 r. wyraził opinię, iż wniosek Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Szczytniki w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

absolutorium za 2012 r. jest  uzasadniony i zapoznał Radę       

z treścią w/w uchwały Składu Orzekającego RIO. W imieniu 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Przewodniczący Rady Gminy 

zgłosił wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 

2012 rok. Wobec braku  uwag w powyższej sprawie 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Szczytniki  o udzielenie Wójtowi 

Gminy absolutorium za 2012 r., w wyniku, którego w głosowaniu 

jawnym  Rada Gminy  przyjęła wniosek podejmując jednogłośnie 

uchwalę - udzielając Wójtowi Gminy absolutorium. Wójt Pan 

Marek Albrecht – podziękował za udzielenie absolutorium, za 

wspólną pracę na rzecz wykonania budżetu gminy za 2012 rok, 

skierował także wyrazy wdzięczności do Skarbnika Gminy Pani 

Małgorzaty Bloch, swojego Zastępcy Pana Dariusza 

Wawrzyniaka oraz pracowników Urzędu Gminy, którzy włożyli 

wiele wysiłku w realizację budżetu. 

12)Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę 

Szczytniki do Partnerstwa w celu współpracy przy przygotowaniu 

i realizacji projektu składanego do dofinansowania  w ramach 

konkursu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zastępca 

Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak poinformował, że firma 

prowadząca CAF przygotowuje się do prowadzenia kolejnego 

projektu, którego celem będzie modernizacja zarządzania  

w administracji gminnej, do końca nie są znane warunki 

finansowania tego projektu, jeżeli warunki finansowania  będą 

mało korzystne to odstąpi od wejścia w ten projekt. Rada 

jednogłośnie podjęła uchwałę. 

13)Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania  

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Szczytnikach z/s Ośrodka Zdrowia w Iwanowicach 

z filią w Stawie  za  okres od 01 stycznia 2013 r. do 17 kwietnia 

2013 r. Przewodniczący  Rady omówił  projekt uchwały 

w powyższej sprawie.  Rada większością głosów  podjęła 

uchwałę (głosowało 15 radnych, za -13,  przeciw – 1, wstrzymało 

się – 1). 

Przedmiotem obrad  w dniu  30 sierpnia  2013 r. były 

następujące sprawy : 

14)wyznaczenia spośród radnych kandydata na członka zespołu 

opiniującego warunki mieszkaniowe wnioskodawców 

ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego – spośród 

zgłoszonych kandydatów Rada większością głosów wyznaczyła 

radnego Pana Kazimierza Bączyka,  

15)podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego 

zadania publicznego  w zakresie  „Przebudowy drogi powiatowej 

nr 4623P na odcinku Kuczewola – Szczytniki w zakresie 

chodnika” - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił 

projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie podjęła 

uchwałę, 

16)podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych    

i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach, przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Szczytniki - Zastępca Wójta Pan 

Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały w powyższej 

sprawie. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę, 

17)podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w m. 

Iwanowice. Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił 

projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada jednogłośnie podjęła 

uchwałę.   (UG Mirosław Kowalski) 
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NOWE INWESTYCJE W KROWICY 
 

W połowie lipca oddano do użytku nowo wybudowaną, 

blisko dwukilometrową drogę asfaltową w Krowicy 

Zawodniej. Droga ta służyć będzie głównie zamieszkałym 

tam mieszkańcom. Cieszyć może fakt, że w tym 

przepięknie położonym rejonie, tuż przy skraju lasu, 

powstają nowe domy, osiedlają się młode rodziny.  

Budowa drogi częściowo dofinansowana była z Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych działającego przy Urzędzie 

Marszałkowskim w Poznaniu. Warto dodać, że nie jest to 

jedyna nowa inwestycja w Krowicy. W czerwcu został 

wybudowany pierwszy odcinek chodnika wzdłuż drogi 

powiatowej, natomiast na wrzesień lub październik 

zaplanowany jest drugi etap budowy tego chodnika - dalszy 

ciąg. Inwestycja ta współfinansowana jest przez Urząd Gminy 

Szczytniki i Starostwo Powiatowe w Kaliszu. Z inwestycji 

drogowych należy wymienić również zaplanowaną na 

wrzesień budowę drogi asfaltowej łączącą Krowicę Pustą - 

Grab i Marchwacz. Około 700 - metrowy odcinek drogi 

pokryty będzie z funduszy własnych gminy.  

 
W okresie wakacyjnym wybudowano nowe boisko 

wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół 

w Marchwaczu, które służyć będzie uczęszczającym tam 

dzieciom oraz w wolnych chwilach okolicznym mieszkańcom. 

Prace te finansowane były ze środków Urzędu Gminy 

Szczytniki i Stowarzyszenia Długosz Królewski. Nie była to 

jednak jedyna inwestycja w tutejszym Zespole Szkół. 

W sierpniu przeprowadzono  termomodernizację szkoły 

w Marchwaczu, polegała ona na całkowitym ociepleniu 

budynku, w tym dachu, a także położeniu nowej elewacji. 

Była to największa inwestycja w historii szkoły 

w Marchwaczu. Prace te finansowane były częściowo przez 

Urząd Gminy Szczytniki oraz Narodowy i Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska. Kolejną inwestycją, obecnie 

przeprowadzaną jest budowa boiska do piłki nożnej i placu 

zabaw na zagospodarowanym terenie tuż opodal stawu 

w Krowicy Pustej. Inwestycja ta jest współfinansowana przez 

Urząd Marszałkowski w Poznaniu z programu „Pięknieje 

Polska Wieś”. Warto dodać, że jest to bardzo prestiżowy 

program i uzyskanie dofinansowania z tego programu jest 

bardzo trudne. Tym bardziej cieszy fakt, że projekt złożony 

przez mieszkańców Krowicy Pustej był jednym z najwyżej 

ocenionych projektów. W projekcie tym wymagany jest 

jednak bardzo duży wkład i praca własna mieszkańców. 

 
  

W miesiącu lipcu wymieniono również nowe lampy przy 

oświetleniu ulicznym, które lepiej doświetlają drogę 

i pozwalają na bezpieczniejsze poruszanie się pieszo. 

Planowana jest także nowa nakładka asfaltowa na drodze 

powiatowej w Krowicy Zawodniej w stronę sklepu. 

Za tak wielką ilość inwestycji, które służyć będą 

mieszkańcom, dzieciom i całym rodzinom z tego rejonu 

gminy chcemy serdecznie podziękować wszystkim tym, 

którzy przyczynili się i poparli te projekty. Panu Wójtowi 

Gminy- Markowi Albrechtowi- za przychylność, za 

znalezienie środków finansowych, za stworzenie klimatu dla 

nie tylko tych- ale i dla innych inwestycji w całej gminie. Za 

dotrzymanie słów i obietnic, że inwestycje na terenie gminy 

dotrą tam, gdzie przez całe lata nikt o tych zapomnianych 

miejscach nie pamiętał. Słowa podziękowania należą się 

również Zastępcy Wójta- Panu Dariuszowi Wawrzyniakowi, 

który podsuwa nam coraz to nowe pomysły do realizacji oraz 

czuwa nad profesjonalnym przygotowaniem projektów. 

Dziękujemy Pracownikom Urzędu Gminy, którzy swój czas 

poświęcają na długie, żmudne wyliczenia, aby przy 

składanych wnioskach o wszelkie dofinansowania nie 

zabrakło przysłowiowej kropki. Ogromne podziękowania 

należą się koleżankom i kolegom - Radnym, którzy wykazali 

wiele dobrej woli i poparli te ogromne inwestycje dla 

wspólnego dobra naszej gminy. (Radny Paweł Domagała) 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI GMINY SZCZYTNIKI 

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 
Tryb postępowania w sprawie awansu zawodowego 

nauczyciela określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - 

Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674        

z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania 

stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.           

z dnia 26 marca 2013 r., poz. 393). 

Ww. przepisy określają cztery kategorie stopni awansu 

zawodowego nauczycieli: 1/ nauczyciel stażysta, /2/ 

nauczyciel kontraktowy,/ 3/ nauczyciel mianowany, /4/ 

nauczyciel dyplomowany. 
W stosunku do każdej z tych kategorii awansu przeprowadza 

się odpowiednie postępowanie: 



„WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE”- BEZPŁATNY INFORMATOR GMINY SZCZYTNIKI                           SPRAWY GMINNE      

www.szczytniki.ug.gov.pl                                         STRONA 9                                                             www.szczytnikigok.pl 

1/ dla nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień 

nauczyciela kontraktowego postępowanie kwalifikacyjne 

przeprowadza dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest 

zatrudniony i odbywa staż; 
2/ dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień 

nauczyciela mianowanego postępowanie egzaminacyjne 

przeprowadza organ prowadzący. Komisję egzaminacyjną 

powołuje Wójt Gminy; natomiast 
3/ dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o stopień 

nauczyciela dyplomowanego postępowanie kwalifikacyjne 

przeprowadza organ sprawujący nadzór pedagogiczny - 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu. 

Komisję kwalifikacyjną powołuje Wielkopolski Kurator 

Oświaty. 
Każdy kolejny stopień awansu poprzedzony jest odpowiednim 

stażem, który nauczyciel musi odbyć, aby taki stopień uzyskać 

oraz złożeniem wniosku o przeprowadzenie postępowania 

kwalifikacyjnego bądź egzaminacyjnego do odpowiedniego 

organu. Nauczyciel może złożyć wniosek w dwóch terminach: 

do 30 czerwca lub 31 października danego roku, z tym że 

postępowanie musi być zakończone przy pierwszym terminie 

do 31 sierpnia, natomiast przy drugim terminie do 31 grudnia 

danego roku. W roku szkolnym 2012/2013 do awansu 

przystąpiło ogółem 12 nauczycieli: 3 na stopień nauczyciela 

kontraktowego, 8 na stopień nauczyciela mianowanego i 1 na 

stopień nauczyciela dyplomowanego. 
Stopień nauczyciela kontraktowego otrzymały: pp. 

Katarzyna Juszczak – ze ZS w Szczytnikach, Paulina Wenzel  

i ks. Paweł Nasiadek – ze ZS w Marchwaczu; 
Stopień nauczyciela mianowanego otrzymały: pp. Ewelina 

Biesiada i Marzena Łysek – ze ZS w Marchwaczu, Anna 

Dymarczyk – ze ZS w Szczytnikach; p. Bartosz Olender           

i Marzena Michalak – ze ZS w Stawie; Agnieszka Pogorzelec 

– ze ZS w Iwanowicach oraz Nadia Grabowska i Karolina 

Kisiurska – ze ZS w Radliczycach; 
Egzaminy zostały przeprowadzone w dniu 15 i 23 lipca 2012r. 

w Urzędzie Gminy w Szczytnikach. 
Stopień nauczyciela dyplomowanego otrzymała p. Bernadeta 

Krymarys – ze ZS w Stawie. 
(Grażyna Kuchnicka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH  
 

Realizując postanowienia art. 90g ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  z 2004 

r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),  w oparciu 

o decyzje dyrektorów zespołów szkół 

prowadzonych przez Gminę Szczytniki, za II 

okres w roku szkolnym 2012/2013 zostało 

przyznane ogółem 121 stypendiów dla uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjów realizujących 

obowiązek szkolny       w tych zespołach.  

53 uczniom przyznano stypendia motywacyjne za wyniki w nauce ze 

średnią ocen co najmniej 5,25 oraz 68 uczniom stypendia za 

osiągnięcia w sporcie co najmniej na szczeblu gminnym. Wśród 

wyróżnionych znalazło się jedenaścioro uczniów o podwójnych 

osiągnięciach. Są to: 1. Wiktoria Nowak – ZS Iwanowice – kl. V  SP – 

śr. ocen – 5,36  / 2. Natalia Laskowska – ZS Iwanowice – kl. VI SP – 

śr. ocen – 5,50 / 3. Izabela Łaska – ZS Iwanowice – kl. VI  SP – śr. 

ocen – 5,25 / 4. Joanna Kaczmarek – ZS Iwanowice – kl. III Gm. - śr. 

ocen – 5,78 / 5. Agnieszka Łańduch – ZS Marchwacz – kl. VI SP – śr. 

SZANOWNI MIESZKAŃCY! 

Od miesiąca lipca br. realizujemy wprowadzanie zmian, które obowiązują gminę w związku z faktem, iż w 2011 roku 

Sejm znowelizował ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na mocy tej ustawy z dniem 1 lipca 2013 r. wszedł 

w życie nowy system odbierania odpadów komunalnych, którego organizatorem jest każda gmina w Polsce. Zgodnie z wymogami 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na sesji w dniu 21 grudnia 2012 r. Rada Gminy Szczytniki podjęła stosowne 

uchwały, które określiły: 

 regulamin  utrzymania porządku i czystości  na terenie Gminy Szczytniki zgodnie z wymogami obowiązującej ustawy; 

 wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą każdy właściciel nieruchomości 

zamieszkałej był zobowiązany wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy najpóźniej do dnia  31.03.2013 r.; 

 stawki opłaty od mieszkańca w następujących wysokościach: 

 10,00 zł  od mieszkańca, gdy odpady nie są zbierana w sposób selektywny; 

   6,00 zł  od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny; 

   5,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane selektywnie oraz dodatkowo właściciel nieruchomości złoży deklarację 

o kompostowaniu odpadów zielonych i odpadów ulegających  biodegradacji. 

 uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi co kwartał, w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca bieżącego 

kwartału,  począwszy od lipca 2013 roku; 

 częstotliwość odbioru odpadów komunalnych na raz w miesiącu; 

 zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów za uiszczaną przez mieszkańców opłatę. 

Pomimo trudności organizacyjnych wynikających ze zmiany przepisów, staramy się zapewnić Mieszkańcom jak 

najlepszą obsługę w tym zakresie. Dziękuję wszystkim za zrozumienie i współpracę w tej kwestii, a także za terminowe 

regulowanie obowiązujących opłat.  W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Urzędem Gminy, w którym wyjaśnień na ten 

temat udzielają  pani Nowak lub pani Śniegula (parter, pokój nr 2) – nr  tel. 627625001, wew. 37. 

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht 
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ocen – 5,42 / 6. Emilia Durman – ZS Marchwacz – 

kl. III Gm. -  śr. ocen – 5,83 / 7. Paulina Wojtczak – 

ZS Szczytniki – kl. V SP – śr. ocen – 5,72 / 8. 

Katarzyna Kuchnicka – ZS Szczytniki – kl. IV SP – 

śr. ocen – 5,50 / 9. Filip Ludwiczak – ZS Staw – kl. 

IV SP – śr. ocen – 5,50 / 10. Wiktoria Gaj – ZS Staw – kl. V SP – śr. 

ocen – 5,64 / 11. Kinga Lubecka – ZS Staw – kl. V SP – śr. ocen 5,27 

 Wysokość stypendium kształtuje się w kwocie – 150 zł, natomiast        

w przypadku podwójnych osiągnięć – 200 zł.   (Grażyna Kuchnicka) 

 

WYDARZENIA 

 

DOŻYNKI GMINNO - PARAFIALNE Z KS. AUGUSTYNEM KORDECKIM 

 

Święto plonów obchodzili rolnicy z gminy Szczytniki 

w Iwanowicach w dniu 8 września. Tegoroczne Dożynki 

Gminno - Parafialne miały szczególny wymiar. W 2013 

przypada 410 rocznica urodzin i 340 rocznica śmierci 

słynnego zakonnika Ks. Kordeckiego urodzonego 

w Iwanowicach. Stąd też widowisko „Nasz Kordecki - 

młodość i tradycja" przygotowane przez młodzież 

i dorosłych mieszkańców gminy, które stanowiło 

ukoronowanie projektu „Młodość i tradycja – ks. 

Kordecki naszym mentorem” realizowanego przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach od początku 

roku. 

Uroczystości dożynkowe rozpoczęła msza święta w intencji 

rolników odprawiona przez ks. Kanonika Pawła Jabłońskiego 

- proboszcza parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

w Iwanowicach. Po niej w tradycyjnym barwnym korowodzie 

władze gminy wraz ze starostami dożynek i zaproszonymi 

gośćmi przeszli na plac 

w Iwanowicach.  

Jak na dożynki 

przystało dzielono 

chlebem z tegorocznych 

zbóż. Przepięknie 

udekorowane bochenki 

chleba jako dary 

składały wszystkie 

sołectwa gminy 

Szczytniki. Wieniec dożynkowy w tym roku przygotowały 

Panie z Sołectwa  Główczyn, natomiast Chleby Dożynkowy  

Piekarnie z Iwanowic i Radliczyc. 

Część obrzędową dożynek rozpoczęła Kapela Ludowa Złote 

Kłosy i uczniowie tańczący poloneza.  

 
Starostami dożynek zostali Maria Chowańska i Józef 

Militowski. Pani Maria to mieszkanka miejscowości Mała 

Gmina. Jest matką dwójki dorosłych dzieci - Justyny i Jacka. 

Od 1991 roku wraz z mężem Zygmuntem prowadzi 20 - 

hektarowe gospodarstwo rolnicze. Kontynuując tradycję 

rodzinną zajmuje się produkcją roślinną i zwierzęcą. Jest 

właścicielką firmy – usługi pozarolnicze. Poza pracą kocha 

podróże. Starosta Dożynek Józef Militowski mieszka 

w Niemieckiej Wsi wraz z żoną Ewą, ojcem i sześciorgiem 

dziećmi. Prowadzi gospodarstwo rolne, które przejął po 

rodzicach. Ciągle je powiększa i modernizuje, zajmuje się 

uprawą zbóż, w dużej mierze kukurydzy oraz hodowlą bydła 

i trzody. Od 15 lat prowadzi również działalność handlową. 

Podczas uroczystości uhonorowano najbardziej zasłużonych 

rolników.  

  
Na wniosek Mieczysława Łuczaka Przewodniczącego Rady 

Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba przyznał 

odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” dla Jacka 

Kempskiego,  Sławomira Wasilewskiego, Jacka Woźnego, 

Pawła Przybylskiego, Zdzisława Sopockiego.  Odznaczenia 

w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczyli Wójt 

Marek Albrecht wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu 

Kaliskiego Mieczysławem Łuczakiem. 

 
Natomiast na wniosek Wójta Gminy Szczytniki Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał odznakę honorową 

„Zasłużony dla Rolnictwa” dla Ryszarda Łazarka, Stanisława 

Kałużnego, Wojciecha Niedźwiedź, Andrzeja Korach, 

Stanisława Leszki, Piotra Gerbera, Romana Kopcia.  
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Program artystyczny tegorocznego święta plonów obejmował 

szereg występów i koncertów: 

- widowisko słowno - muzyczne „Nasz Kordecki – młodość 

i tradycja” z udziałem dzieci i młodzieży ZS w Iwanowicach, 

kapeli ludowej Złote Kłosy i młodzieży z GOK-u, 

 
- występy kapeli Złote Kłosy i kapeli z Marchwacza, 

- koncert Orkiestry Dętej OSP w Szczytnikach, 

- koncert Jerzego Słoty z grupy VOX i ich największe 

przeboje, między innymi „Rycz Mała Rycz”, „Bananowy 

Song itp., 

- koncert wieczorny CARLOS RUI FERRERIA z zespołem. 

Były wokalista grupy BAD BOYS BLUE w pełnym składzie 

instrumentalnym, przypomniał największe przeboje tej 

supergrupy lat 80-tych i 90-tych. Cały band grał na żywo 

i doskonale rozbawił publiczność. 

W tym roku na Dożynkach można było dostrzec wielu gości, 

m.in.: Posła na Sejm Adama Rogackiego, Członka Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, 

radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Barbarę 

Nowak i Jana Mosińskiego, Starostę Krzysztofa Nosala 

i Wicestarostę Kaliskiego Andrzeja Dolnego oraz 

Przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego  Mieczysława 

Łuczaka, Jana Pazdeckiego asystenta posła Leszka 

Aleksandrzaka. Byli również samorządowcy sąsiadujący 

z gminą Szczytniki, w tym Wójtowie gminy Brzeziny, Błaszki 

i Opatówek. 

STOŁY BIESIADNE przygotowały wsie: Iwanowice, 

Niemiecka Wieś, OSP Iwanowice, Antonin i  Główczyn, 

Joanka, Staw, Lipka, Kościany, Tymieniec, Cieszyków, 

Ogrodnicy, Szczytniki, Marcjanów, Popów; Sobiesęki 

Trzecie. 

Delegacje z chlebami reprezentowały Sołectwa: Antonin,  

Borek, Iwanowice Pierwsze, Iwanowice Drugie, Joanka, 

Marchwacz, Marchwacz Kolonia,  Marcjanów, Niemiecka 

Wieś, Popów, Pośrednik, Radliczyce, Sobiesęki Pierwsze, 

Sobiesęki Trzecie, Staw, Szczytniki i Tymieniec. 

 

 

INFORMACJA WÓJTA O INWESTYCJACH 

PRZEKAZANA  

NA GMINNO – PARAFIALNYCH  

DOŻYNKACH W IWANOWICACH 
 

   W tym roku Gmina kontynuuje szereg inwestycji 

rozpoczętych w roku ubiegłym, z których największe to: 

termomodernizacja obiektów publicznych – projekt 

realizowany w partnerstwie ze starostwem powiatowym 

i gminami ościennymi . W ramach projektu zaplanowano 

następujące prace: docieplenia ścian, stropów i modernizacja 

centralnego ogrzewania do zrealizowania w budynkach Zespołu 

Szkół w Iwanowicach, Szczytnikach i Marchwaczu oraz Ośrodka 

Zdrowia w Stawie. Projekt jest dofinansowany przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska.  Kontynuowana jest budowa sali gimnastycznej przy 

Zespole Szkół w Szczytnikach wraz z łącznikiem z klasami 

szkolnymi,  planowany termin zakończenia inwestycji  to rok 

2014.  Realizowany jest program budowy boisk - w tym roku  

przy Zespołach Szkół w Iwanowicach i Marchwaczu;  są to 

boiska ogólnodostępne do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa 

ziemnego. Projekty są dofinansowane ze środków pozyskanych 

z LGD „Długosz Królewski”.   

Ubiegły rok to rok znaczących inwestycji drogowych - 

położono asfalt na 4,8 km w miejscowościach: Tymieniec, 

Mroczki Wielkie, Niemiecka Wieś-Joanka, Pośrednik, 

Radliczyce,  Główczyn,  na którą otrzymano dofinansowanie 

z FOGR-u w kwocie 190 tys. zł, utwardzono z kamienia drogi 

o długości 3,2 km w miejscowościach Kolonia Marchwacz, 

Sobiesęki Drugie, Główczyn i Szczytniki Wawry. Odwodniono 

i utwardzono żwirem parking przy cmentarzu w Iwanowicach, 

a także  w porozumieniu ze starostwem udrożniono przejazd 

drogą powiatową Iwanowice - Zajączki Bankowe na długości 5,4 

km;  w formie drogi asfaltowej 1,1 km i drogi kamiennej 4,3 km;  

na inwestycję pozyskano środki z FOGR-u w kwocie 500 tys. zł.  

Łącznie na terenie gminy w 2012 roku  dokonano przebudowy 

ponad 13 km dróg, a na rok bieżący plany są równie ambitne – 

6,1 km dróg; w tym asfalt – 3,5 km w miejscowościach 

Tymieniec, Krowica Zawodnia (drogi oddane są do użytku, na 

drogę w Krowicy Zawodniej otrzymano dofinansowanie 

z FOGR-u w kwocie 189 tys. zł),  Grab - Marchwacz, 

Murowaniec  oraz  drogi kamienne – 2,6 km w miejscowościach  

Guzdek, Antonin – Niemiecka Wieś, Szczytniki. Gmina  

Szczytniki otrzymała dodatkowe środki w kwocie 190 tys. zł 

z FOGR-u na następną drogę i będzie realizowana 

przebudowa drogi – Kuczewola – Rudunki 1,4 km w asfalcie 

– zadanie to było wstępnie planowane na rok 2014 – 

mieszkańcy będą mogli więc cieszyć się drogą rok wcześniej. 

 W zakresie przebudowy chodników w ubiegłym roku Gmina 

rozpoczęła, w porozumieniu z Powiatem Kaliskim, budowę 

chodnika przy drodze w Krowicy Pustej w dwóch etapach 

w łącznej długości 230 m (etap pierwszy jest  oddany).  W roku 

bieżącym planowany jest chodnik w Kuczewoli  (jesteśmy na 

etapie przygotowania projektu). W ubiegłym roku dokonano 

także rewitalizacji  Parku  w Iwanowicach – położono 

granitowe i piaskowe chodniki, obsadzono nową roślinnością, 

dokonano zabiegów pielęgnacyjnych drzew, założono nowe 

oświetlenie (z opóźnieniem  wynikającym z uzgodnień 

z energetyką) rozświetlające park wraz z  otoczeniem; w tym 

roku park został wyposażony w nowe ławeczki.    Nowe ławeczki 

pojawiły się także w parku w  Szczytnikach  (w tym miejscu 

pragnę podziękować mieszkańcom za zaangażowanie w ich 

wykonanie).  W ubiegłym roku zakończono także budowę 

wodociągu w Marchwaczu.  

 Podsumowując,  Gmina w ubiegłym roku zrealizowała 

inwestycje za łączną kwotę  ponad 4,5 mln złotych.  

   Gmina Szczytniki jak już informowałem wcześniej jest 

członkiem Stowarzyszenia LGD „Długosz Królewski”.  W tym 

roku kończy się perspektywa finansowa na lata 2008-2013, 

w ramach LGD Gmina zrealizowała trzy duże inwestycje – 

boiska w Stawie, Iwanowicach i Marchwaczu oraz szereg 

mniejszych tj. remont świetlicy w Sobiesękach Trzecich 

i odnowienie pomnika w Stawie. Ze środków bardzo aktywnie 

korzystają nasze straże, o czym świadczy liczba składanych 

wniosków:   Szczytniki - dwa wnioski na remont świetlicy 
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i ogrodzenia, Marcjanów - dwa wnioski na remont świetlicy 

i organizację 50-lecia, Iwanowice - wniosek na stroje dla 

orkiestry. Aktywnie z powyższych środków korzystał także 

Gminny Ośrodek Kultury,  pozyskując je na szereg imprez 

gminnych,  w tym dożynki w latach 2012, 2013 i tradycyjną  już 

czerwcową imprezę „Szczytnickie Lato”. Mam nadzieję, że 

następne lata 2014-2020 przyniosą nie mniejsze środki dla LGD, 

co pozwoli nam kontynuować rozpoczęte projekty.  

W tym roku także po raz pierwszy udało się mieszkańcom 

sołectwa Krowica Pusta pozyskać,  w ramach programu 

„Pięknieje Wielkopolska Wieś”,  dofinansowanie z Urzędu 

Marszałkowskiego w kwocie 28 tys. na przebudowę boiska 

sportowego i placu zabaw. Prace zostaną zakończone do połowy 

września bieżącego roku . (Wójt Gminy Marek Albrecht) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA 

SPONSORÓW, którzy rzeczowo i finansowo wsparli  

DOŻYNKI GMINNO - PARAFIALNE 2013 
1) Piekarnia Staropolska w Iwanowicach  

2) Pan Benedykt Owczarek  z Iwanowic 

3) Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Szczytnikach   

4) Ośrodek Zdrowia „Medycyna Rodzinna” Sp. z o.o.   

5) Sidrog Sp. z o.o. Paweł Mocny  z Domaniewa 

6) LIDIA Horti-Logistic Mirosław Gimla  z Opatówka 

7) J.W. Bartoszek & Nowak  S.j. ze Szczytnik 

8) Centrum Rolnicze AVENA Żarnecki & Łuczak  z Szulca 

9) Firma Handlowa DAWI p. Elżbiety Szczepaniak z Kuczewoli  

10) Zaopatrzenie Ogrodnicze MAJA  z  Łaszkowa 

11)Pan Remigiusz Kaźmierczak z Opatówka 

12)Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” z Radliczyc    

13)Agencja ubezpieczeniowa PZU Juszczak i Militowski  

ze Szczytnik 

14)Firma ALICANT Leszek Zasina z Sieradza 

15)Gospodarstwo Rolne Ewa i Józef Militowscy   

16)PPHU ARKAN Józef Militowski z Iwanowic 

17)Ubój i Sprzedaż Drobiu, Sprzedaż Mięsa i Wędlin Krzysztof 

Banasiewicz  ze Szczytnik 

18)Pan Rafał Świątek  z Rajska 

19)Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.  z Kalisza 

20)PHU Weterynaria Kupaj i Ziółkowski ze Szczytnik 

21)PHU Jurex Krzysztof Nowak ze Szczytnik  

22)Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej z Koźminka 

23)Piekarnia SEZAM z Radliczyc 

24)Usługi Budowlane Józef Biernat z Krowicy Zawodniej 

25)Zetor Sp. z o.o. z Kalisza 

26)Pan Roman Kopeć z Trzęsowa 

27)Bank BGŻ S.A. Oddział w Kaliszu 

28)Transport Osobowy Julian Jaszek z Koźminka 

29)De Heus Sp. z o.o. z Łęczycy 

30)AGAT Marciniak S.j. z Sędzimirowic 

31)Pan Marek Albrecht – Wójt Gminy Szczytniki 

__________________________________________ 

ODZNACZENI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE 

MAŁŻEŃSKIE 
    We wtorek 9 lipca 2012 r. w Restauracji "POLANIN"              

w Szczytnikach 11 par z terenu gminy odznaczono 

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W imieniu 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jubilatów odznaczył 

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht. Okazją do tego 

była 50. rocznica zawarcia związku małżeńskiego, 

a w przypadku dwóch par rocznica nawet ponad 60.  

 
Jubileusz obchodzili Państwo: 

Jadwiga i Tomasz Gmur/ Pelagia i Józef Karczmarek/ 

Zofia    i Kazimierz Kasprzak/ Marianna i Stanisław 

Kasprzak/ Wacława i Mieczysław Militowscy/ Irena i Jan 

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie                                                 

Dla darów Nieba,                                                                                        

Tęskno mi, Panie...” (Cyprian Kamil Norwid)  

 
PODZIĘKOWANIE 

Składam serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy 
aktywnie włączyli się w zorganizowanie tegorocznych 

Gminno - Parafialnych Dożynek w Iwanowicach,   
a także Sponsorom i Uczestnikom. 

Bardzo dziękuję za przygotowanie stołów biesiadnych: 
1) Sołectwa: Iwanowice Pierwsze i Iwanowice Drugie 
2) Sołectwo Niemiecka Wieś 
3) Sołectwa: Główczyn i Antonin 
4) Sołectwo Joanka 
5) Sołectwa: Staw, Kościany, Lipka, Tymieniec, 

Cieszyków 
6) Sołectwo Sobiesęki Trzecie 
7) Sołectwa: Szczytniki, Popów i Marcjanów 
8) KGW w Kuczewoli 
9) OSP Iwanowice 
10) Ogrodnicy z Gminy Szczytniki. 
Nie bez powodu wymownym symbolem dożynek jest nasz 

polski chleb, bo ileż trzeba ponieść trudu,  
aby zawsze było go pod dostatkiem.   

Naszą więc powinnością, szczególnie podczas uroczystości 
dożynkowych, jest docenić poniesiony dla nas wysiłek przez 

ludzi pracujących na roli. Dożynki dają okazję, aby w sposób 
szczególny wyrazić  głębokie uznanie i niezwykły szacunek dla 

Rolników za ich niestrudzoną pracę. Jest to także dany nam 
czas, aby radować się z obfitości plonów wydanych  

przez naszą Ojczystą Ziemię. 
Ogromnie cieszę się, że dzięki Państwa pomocy 

i zaangażowaniu, podtrzymanie tej pięknej polskiej tradycji 
stało się możliwe w naszej gminie również w tym roku. 

Z wyrazami wdzięczności 
Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht 
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Nowakowscy/ Zofia i Eugeniusz Strumpf/ Jadwiga 

i Edward Czereda/ Irena i Walenty Śniegula/ Czesława 

i Józef Walczak/ Elżbieta  i Zdzisław Winniccy. 

 

Oprócz medali małżonkowie otrzymali pamiątkowe 

dyplomy   z gratulacjami i życzeniami od Wójta Gminy, 

a także bukiety kwiatów. Wójt pogratulował Jubilatom 

długiego wytrwania w związku małżeńskim, złożył 

życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej 

pomyślności. Uroczystość zakończyła się spotkaniem 

przy kawie, herbacie i cieście. Jubilaci mieli okazję 

podzielić się wspomnieniami i doświadczeniami ze 

wspólnie przeżytych lat. Przed opuszczeniem lokalu 

pary stanęły do grupowego pamiątkowego zdjęcia. Nie 

zabrakło również zdjęć indywidualnych. W bieżącym 

roku 14 par z terenu gminy otrzymało takie odznaczenia.  

Jubilaci, którzy nie mogli przybyć na spotkanie, tj.: 

Stanisława i Henryk Pekińscy/ Janina i Jan Rak/ 

Julianna i Stanisław Sztrąpf odebrali medale 

w późniejszym terminie.     (Dorota Marucha)  

 

_____________________________________________ 

UCZNIOWIE Z GMINY SZCZYTNIKI 

W WARSZAWIE 
 
20 czerwca bieżącego roku trzynaścioro uczniów ze szkół 

w Iwanowicach, Marchwaczu i Stawie przebywało na 

wycieczce w Warszawie. Jej organizatorem było 

stowarzyszenie „Długosz Królewski” a biorący w niej udział 

uczniowie to finaliści konkursu wiedzy o Unii Europejskiej 

oraz młodzi artyści uświetniający gminne uroczystości 

środowiskowe.  

 
Program wycieczki był niezwykle bogaty i zakładał zwiedzanie 

starówki, Muzeum Powstania Warszawskiego, Łazienek oraz 

Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej. Spośród wielu atrakcji dnia 

największe wrażenie na młodych uczestnikach wycieczki 

wywarły ekspozycje Muzeum Powstania Warszawskiego. Bogate 

multimedialne prezentacje, filmy, wystylizowane sale 

wystawowe, przeniosły zwiedzających w świat okupowanej 

stolicy. Kulminacyjnym punktem wycieczki była wizyta 

w Parlamencie Rzeczpospolitej Polskiej, w którym to młodzież 

przysłuchiwała się obradom Sejmu, zwiedziła jego kuluary 

napotykając posłów z pierwszych stron gazet. W międzyczasie 

uczestnicy wycieczki mieli możliwość podpatrzenia rozwoju 

największej polskiej metropolii. Piesza wycieczka po starówce, 

Krakowskim Przedmieściu, panorama Powiśla z widokiem na 

Stadion Narodowy napełniły młodzież dumą z faktu bycia 

Polakiem. Opiekunami uczniów byli nauczyciele z terenu naszej 

gminy: Stanisław Olender oraz Krzysztof Pietrzykowski a także 

p. Anna Biernat. (Krzysztof Pietrzykowski) 

 

 
 

ORKIESTRA DĘTA OSP IWANOWICE PREZENTUJE NOWE INSTRUMENTY  

Orkiestra Dęta OSP Iwanowice reprezentująca Gminę Szczytniki zagrała na imprezie plenerowej „Szczytnickie Lato” tuż przed 

koncertem  jubileuszowej trasy 25-lecia zespołu BIG CYC.  Wraz z orkiestrą wystąpiła działająca zaledwie od kilku miesięcy grupa 

mażoretek „Iskierki”, którą  prowadzi pani 

Katarzyna Kubera.  

Koncert był okazją do zaprezentowania nowych 

instrumentów, które zakupiono w tym roku  

w ramach realizacji projektu „Kultywowanie 

miejscowych tradycji muzycznych poprzez 

zakup instrumentów dla orkiestry dętej 

w Iwanowicach”. Projekt jest realizowany przez 

Ochotniczą Straż Pożarną w Iwanowicach 

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 

Stowarzyszenia „Długosz Królewski” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zakup 

nowych instrumentów przyczynia się do rozwoju 

orkiestry, podnoszenia poziomu muzycznego oraz 

do zachęcania dzieci i młodzieży do nauki gry na instrumentach i wstąpienia do orkiestry. Zakupiono 3 trąbki, 1 flet, 2 klarnety, 

2 puzony, 1 sakshorn tenorowy (tenor) oraz perkusję. Jest to niezwykle cenna inicjatywa, gdyż wiele z instrumentów, na których grają 

muzycy nadaje się do remontu, są stare lub złej jakości. Łączna kwota projektu to 20 000 tys. zł. 80 % tej kwoty to dopłata 

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie.    (Anna Tylska) 
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GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE 
 
Organizatorem gminnych zawodów sportowo-pożarniczych w dniu 07 lipca 2013 r. 

była Ochotnicza Straż Pożarna w Iwanowicach , która przygotowała teren boiska 

sportowego na Krzywdzie, przy współudziale Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 

w Szczytnikach. Wszystkie drużyny zostały wprowadzone na plac w szyku bojowym przez 

naczelników swych jednostek OSP. Komendant Zarządu Oddziału Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych druh Jerzy Majas złożył raport Wójtowi Gminy Szczytniki 

– Markowi Albrechtowi. W zmaganiach wzięły udział 24 drużyny, wystawione z 10-ciu 

jednostek OSP, na 12 zarejestrowanych na terenie gminy Poniższa tabela przedstawia 

uzyskane trzy pierwsze miejsca: 

Miejsce Grupa męska pow.16 lat Grupa męska do 16 lat Grupa żeńska pow.16 lat Grupa żeńska do 16 lat 

1 Kuczewola  Iwanowice Kuczewola Joanka  

2 Iwanowice Mroczki Wielkie Iwanowice Staw 

3 Staw Kuczewola Szczytniki  Kuczewola 

Najbardziej reprezentowana jednostka OSP to Kuczewola, która wystawiła 4 drużyny. Pucharem przechodnim przewodniczącego Rady 

Gminy Szczytniki za najlepsze wyszkolenie bojowe została ponownie wyróżniona drużyna z jednostki OSP Kuczewola, która wykonała 

to ćwiczenie w 42 sekundy poprawiając wynik ubiegłoroczny o 4 sekundy. Puchar ten wręczył przewodniczący Rady Gminy Andrzej 

Kupaj.  

Niezwykłym wydarzeniem był występ Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej grupy przedszkolnej z OSP Iwanowice, której średnia wieku 

to 5 lat. Wójt Gminy Marek Albrecht wyróżnił maluchów medalami oraz słodyczami. W ceremonii wręczenia nagród brał udział 

również Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP w Szczytnikach Zbigniew Banasiewicz wręczając wraz z Przewodniczącym Rady 

i Wójtem Gminy medale dla najlepszych trzech pierwszych drużyn w młodszych grupach wiekowych oraz puchary dla najlepszych 

drużyn i wyróżnienia w formie dyplomów dla pozostałych drużyn. Na koniec spotkania wykonano pokaz „lania” wody z działek 

wodnych, gdzie brały udział cztery samochody z KSRG, które wyniosły strumienie wodne w górę w jeden punkt, spadając dokonały 

chrztu nowo zakupionych samochodów dla OSP Iwanowice i Marcjanów. Był to niezwykły pokaz przy dźwiękach „Rydwanów ognia” 

w słońcu, gdzie mgiełka wody utworzyła piękną tęczę. Komisja sędziowska składająca się ze strażaków z jednostek działających na 

terenie Kalisza pod przewodnictwem starszego kapitana Macieja Saganowskiego z Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu sprawnie 

obsługiwała powyższe zawody. Zawody te przebiegały w miłej sportowej atmosferze. (Anna Stasiak) 

 

TURNIEJ PIŁKARSKI OSP 
 

W sobotę 17 sierpnia na „orliku” w Szczytnikach 

rozegrano drugi Letni Turniej w Piłkę Nożną Drużyn OSP 

Gminy Szczytniki o Puchar Wójta Gminy Szczytniki Pana 

Marka Albrechta. 

 
Do rywalizacji zgłosiły się cztery drużyny, w sumie ponad 30 

zawodników. Grano systemem każdy z każdym. Mecz trwał 

2x10 minut z trzyminutową przerwą. Najlepsza okazała się 

drużyna z Radliczyc, która zdobyła komplet punktów. Drugie 

miejsce z dwoma zwycięstwami na koncie zajęła drużyna ze 

Szczytnik. Trzecie miejsce zdobyła drużyna ze Stawu. Na 

ostatnim miejscu uplasowali się zawodnicy z Iwanowic. 

Najlepszym strzelcem okazał się Mateusz Mikołajczyk, 

który strzelił siedem goli. Sędzią głównym zawodów był Pan 

Sławomir Farbiański. Organizatorem turnieju był zarząd 

gminny OSP. Na turnieju obecni byli i wręczali nagrody 

drużynom: Zbigniew Banasiewicz - Prezes Zarządu Gminnego 

OSP, Jerzy Majas - Komendant Gminny OSP oraz Jarosław 

Witkowski - Naczelnik OSP Szczytniki. Organizatorzy 

dziękują również Panu Igorowi Sowińskiemu, Martynie 

Jakóbczak, Darii Szcześniak za pomoc w organizacji 

i przeprowadzeniu zawodów. Fundatorami nagród byli: 

Urząd Gminy w Szczytnikach, Zbigniew Banasiewicz oraz 

Jerzy Majas. (Jerzy Majas) 
 

__________________________________________________ 

KULTURA 
 

SPOTKANIE AUTORSKIE Z WIESŁAWEM 

DRABIKIEM 
 

Dnia 14 czerwca 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna 

w Szczytnikach miała zaszczyt gościć już po raz drugi 

popularnego krakowskiego  pisarza dla dzieci Wiesława 

Drabika, autora ponad 100 książeczek dla dzieci.  
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Spotkanie odbyło się w przedszkolu w Iwanowicach;  oprócz 

przedszkolaków i ich pań w spotkaniu udział wzięła klasa druga 

ze szkoły podstawowej z wychowawczynią. Cechą rozpoznawczą 

pisarza jest łatwość rymowania. Twórca ma dar łatwego 

nawiązywania kontaktu z dziećmi i potrafi skupić ich uwagę. Bez 

wątpienia pisarz lubi dzieci i to widać od razu. Salwy śmiechu 

i ogólną wesołość, zarówno wśród milusińskich jak i opiekunów, 

wzbudziły zabawne fragmenty bajek czytane z wielką swadą 

przez autora oraz zagadki, za odgadnięcie których najmłodsi 

otrzymywali w nagrodę naklejki i zakładki. Dzieci też 

samodzielnie rymowały i układały zakończenia do czytanych 

przez autora książek, wykazując się poczuciem humoru i fantazją. 

Autor opowiadał młodym czytelnikom o tym jak powstają książki 

i w jaki sposób rozpoczęła się jego przygoda z pisaniem. 

Spotkanie upłynęło w przemiłej i radosnej atmosferze, 

z pewnością na długo zapadnie w pamięci dzieci i zachęci do 

sięgania po książki autora. Na koniec spotkania każde z dzieci 

mogło kupić książeczkę z imienną dedykacją lub poprosić 

o autograf na zakładce czy obrazku.  (Małgorzata Majas)  

 

FESTYN  W MARCHWACZU 
 

Dnia 9 czerwca odbył się po raz kolejny Festyn Rodzinny 

w Marchwaczu  pod honorowym patronatem Wójta Gminy 

Szczytniki – Pana Marka Albrechta;  zorganizowany przez  

Radę Rodziców Zespołu Szkół w Marchwaczu  na czele 

z przewodniczącą – Panią Barbarą Nowak ,  we współpracy 

z nauczycielami i pracownikami szkoły. 

 Tegoroczne motto festynu - w hołdzie trudnej pracy rolników -  

brzmiało: „Od ziarenka do bochenka” i do tego motta została 

dopasowana odpowiednia dekoracja i wystrój szkoły.  W tej 

rodzinnej imprezie udział wzięli: Wójt Gminy Szczytniki Pan 

Marek Albrecht wraz z Małżonką, Starosta Powiatu Kaliskiego 

Pan Krzysztof Nosal wraz z Małżonką, Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu Kaliskiego Pan Benedykt Owczarek, 

Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan Andrzej Kupaj, 

Radni Gminy Szczytniki – Pan Paweł Domagała i Pani Danuta 

Świątek, przedstawiciele OSP Gminy Szczytniki i Gminy 

Opatówek, dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Szczytniki, 

przedstawiciele Firmy Pellene, mieszkańcy nie tylko Gminy 

Szczytniki, liczni  reprezentanci Koła Emerytów i Rencistów - 

działającego w Marchwaczu  pod patronatem Pani Grażyny 

Albrecht, a także nauczyciele, pracownicy, rodzice i uczniowie 

Zespołu Szkół w Marchwaczu.  

Po powitaniu uczestników wręczono, jako honorowym 

gościom,  Panu Wójtowi - symboliczny chleb, a Małżonce - 

kwiaty wykonane z bibuły przez uczennicę Gabrielę Bartoszek. 

Miłym gestem było ufundowanie przez OSP w Krowicy 

Zawodniej  nagród  dla uczniów wyróżnionych w konkursach 

o tematyce pożarniczej: Agnieszki Łańduch, Natalii Śnieguli, 

Patrycji Chlebowskiej, Anny Czechowskiej. Nagrody te zostały 

wręczone przez Prezesa OSP w Krowicy Zawodniej Pana 

Arkadiusza Jakubka i Prezesa OSP w Iwanowicach Pana Jerzego 

Majasa. Poza tym otrzymaliśmy dar dla szkoły od OSP 

w Michałowie Drugim. Dyrektor szkoły podziękowała 

uczestnikom za skorzystanie z zaproszenia na festyn, za pomoc 

i życzliwość.  Podkreśliła, że w trudnych sytuacjach życzliwość 

jest niezwykle  ważna, ale nie ta pseudo zawarta w anonimach, 

których autor nie ma odwagi podpisać; lecz ta prawdziwa ludzka 

życzliwość dająca siłę do  przetrwania i pokonywania 

problemów. Poza tym stwierdziła, że jest dumna z pracy w tym 

środowisku szkolnym i lokalnym, którego każdy może 

pozazdrościć.  

W trakcie festynu zaplanowano liczne atrakcje dla uczestników.  

Odbyły się występy wokalne uczniów, przygotowanych przez 

nauczycielkę szkoły Panią Agnieszkę Pogorzelec.  Występowała 

także orkiestra OSP w Iwanowicach pod batutą Pana Marka 

Kubery. Poza tym można było podziwiać utwory w wykonaniu 

miejscowego zespołu muzycznego, a także posłuchać śpiewu nie 

tylko uczniów szkoły, ale również Pana Benedykta Owczarka. 

Owacjami nagrodzono także występ przedszkolaków pod 

kierunkiem wychowawczyni. Dzieci chętnie korzystały z zabaw 

na zjeżdżalni, udostępnionej w prezencie na festyn przez Firmę 

Pellene. Zainteresowaniem cieszył się także Konkurs Języka 

Angielskiego z nagrodami. Ogromną niespodzianką dla 

uczestników był przyjazd wozu strażackiego i pokaz akcji 

gaśniczej. Powodzeniem cieszyła się również szkolna wystawa 

eksponująca chleb z różnych piekarni, a także sprzęt i pracę jaką 

trzeba wykonać od momentu zbioru zbóż aż do momentu 

upieczenia chleba. W trakcie festynu uczestnicy korzystali 

ze specjalnie przygotowanego na tę okazję menu, a zwłaszcza 

z przepysznych wypieków ciast rodziców uczniów. Uczniowie 

klasy III gimnazjum pod kierunkiem wychowawczyni,  

nauczycieli i pielęgniarki szkolnej  - Pani Jolanty Mizery 

przygotowali i częstowali gości kanapkami, promując zdrowe 

odżywianie w ramach projektu „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc 

działamy”. Uczestnicy festynu mogli zakupić cegiełki na rzecz 

szkoły i wygrać w ramach zorganizowanej i oczywiście 

zgłoszonej do Urzędu Celnego loterii fantowej - atrakcyjne 

nagrody ufundowane m. in. przez Wójta Gminy Szczytniki, 

nauczycieli i pracowników szkoły, rodziców, naszych 

absolwentów,  Koło Emerytów i Rencistów oraz licznych 

sponsorów i przyjaciół szkoły.  Dzieci najbardziej cieszyły się 

z możliwości wygrania atrakcyjnych zabawek. W godzinach 

wieczornych odbyła się zabawa taneczna dla chętnych. 

 Festyn przyniósł uczestnikom wiele radości, uśmiechu i miłych 

rozmów. Z wypracowanego zysku w kwocie 3700 zł zakupiono 

armaturę,  płytki ścienne i podłogowe oraz drzwi do łazienki dla 

przedszkolaków, a także dwa radiomagnetofony, dwa zestawy 

głośników i aparat fotograficzny na potrzeby szkolne; dokupiono 

również szafki dla przedszkolaków.  
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W imieniu całej społeczności szkolnej z serca dziękuję 

Wszystkim, którzy wzięli udział  i ofiarowali swoją pomoc 

w zorganizowaniu Festynu Rodzinnego w Marchwaczu.     

(Honorata Szymańska) 

 

WSPOMNIENIE 1 WRZEŚNIA 1939 ROKU 
 

Siedemdziesiąt cztery lata temu hitlerowskie Niemcy atakując 

Polskę zainicjowały II wojnę światową.  

Nasz kraj jako pierwszy stawił zbrojny opór najeźdźcy 

i zbrodniczej ideologii, która pchnęła świat w otchłań wojny. 

W szeregach bohaterskiej, polskiej armii broniącej niepodległości 

Ojczyzny walczyło wielu synów wielkopolskiej ziemi. 

Wojna zapoczątkowała okres golgoty polskiego społeczeństwa. 

Miliony ofiar, Holokaust, zniszczenie intelektualnej elity kraju, 

kładą się cieniem także na współczesnych dziejach naszego kraju. 

Żołnierzom września 1939 roku, ofiarom okupacji winniśmy 

naszą pamięć i hołd.   (Redakcja) 

 

AKTYWNI SENIORZY  
 

Koło Emerytów i Rencistów w Marchwaczu pod patronatem 

Pani Grażyny Albrecht w okresie letnim zorganizowało 

swoim członkom wiele atrakcji. Z początkiem czerwca 

odwiedziliśmy wieś Głogowiec w parafii Świnice Warckie koło 

Uniejowa, gdzie w roku 1905 urodziła się siostra Helena 

Kowalska. Po wstąpieniu do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 

Miłosierdzia, przyjęła imię Faustyna. Zmarła dnia 5 października 

1938 r. Na krótko przed śmiercią, gdy modliła się za Polskę, 

usłyszała słowa Pana Jezusa: ,,Polskę szczególnie umiłowałem, 

a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze 

świętości”.  Misja siostry Faustyny rozpoczęła się 22 lutego 1931 

r., kiedy Pan Jezus ukazał jej się w widzeniu. Ujrzała ona Pana 

Jezusa w białej szacie, Jego prawa ręka była podniesiona do 

błogosławieństwa, lewa dotykała szaty na piersiach, skąd 

wychodziły dwa promienie, jeden czerwony, a drugi blady. Kiedy 

siostra Faustyna zapytała Pana Jezusa jakie znaczenie mają 

promienie na obrazie, w czasie modlitwy usłyszała odpowiedź, że 

blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę 

a czerwony promień oznacza krew, która jest życiem duszy. Po 

zwiedzeniu Głogowca i kościoła w Świnicach Warckich udaliśmy 

się do Uniejowa i tu zaplanowaliśmy kąpiel w wodach 

termalnych. Uduchowieni daliśmy odpust naszemu ciału.  

 W wigilię świętego Jana spotkaliśmy się na tradycyjnej 

sobótce w Krowicy Pustej. Tamtejsi emeryci przygotowali całą 

oprawę tego spotkania. Do tańca przygrywała nam nasza 

ukochana orkiestra. Pogoda nam dopisała i zabawa się udała. We 

wrześniu planujemy wyjazd na wycieczkę Szlakiem Piastowskim 

Gniezno-Biskupin, gdzie odbędzie się festyn archeologiczny,  

w sposób bardzo atrakcyjny pokazujący życie ówczesnych 

plemion.   (Danuta Świątek) 

__________________________________________ 

CZY WARTO SZANOWAĆ MIENIE 

PUBLICZNE? 
 

Czy warto szanować mienie publiczne? Ktoś może pomyśleć: 

Cóż za pytanie! Odpowiedź jest prosta. Nie tylko warto, ale 

nawet trzeba szanować własność publiczną.  

Przecież nie tylko ja jestem jej użytkownikiem, ale inne osoby. 

Moi znajomi, przyjaciele, czy osoby których nie znam. Trzeba 

szanować i dbać o własność publiczną z myślą o tych, którzy 

przyjdą po nas. Kiedy jednego roku wybrałem się na rekolekcje 

do Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, bardzo 

zaciekawił mnie jeden punkt rekolekcyjnego regulaminu. 

Mianowicie: „Szanujemy budynek seminarium, ponieważ on 

został wzniesiony dla wielu pokoleń kleryków.”  

Podobna rzecz ma się z innymi budynkami czy rzeczami, które są 

przeznaczone dla użytku wielu osób. Przykładem niech będą 

odnowione szkoły w Gminie Szczytniki. Dzięki wsparciu 

materialnemu i duchowemu wielu osób udało się je odnowić, 

uposażyć, zmienić, tak by mogły jak najlepiej spełniać swój 

obowiązek względem uczniów: uczyć i wychowywać. Zapraszać 

do swoich murów, a nie odstraszać. Jednak jeśli nie będziemy 

o nie dbali, jeśli nie poczujemy się odpowiedzialni za to co 

staraniem wielu ludzi dobrej woli zostało dokonane, szybko ich 

blask i świetność przeminą. Nie o to chodzi, kiedy czyni się 

jakiekolwiek remonty. Nie mają one posłużyć tylko nam, 

naszemu interesowi. Mają one służyć także innym.  

Warto i trzeba czuć się odpowiedzialnym za wartość 

materialną, z której korzysta więcej osób. Może nie ma takiego 

nakazu w Przykazaniach Bożych, ale nasze przysłowie mówi: nie 

czyń drugiemu co tobie nie miłe. Parafraza tego zdania 

brzmiałaby: nie czyń rzeczom czy budynkom tego czego sam nie 

chciałbyś doświadczyć. Dbajmy o to co jest własnością nas 

wszystkich, by służyło nie tylko nam, ale także tym, którzy 

przyjdą po nas.  (Ksiądz Paweł Nasiadek) 

 

UCZNIOWIE POLECAJĄ… 

WAKACYJNA WYPRAWA W BIESZCZADY 
Bieszczady to piękne miejsce, gdzie nie tylko chodzi się po 

górach. Wielką tamtejszą atrakcją są pobliskie strumyki czy 

przejazd kolejką Majdan. Warto zobaczyć też bar 

Siekierezada. Solina to także jedna z głównych atrakcji 

w Bieszczadach. Malownicze jezioro pięknie wygląda 

szczególnie wieczorem przy zachodzie słońca. Sercem 

Bieszczad jest Wetlina – niewielka miejscowość stanowiąca 

„punkt wylotowy” na większą część szlaków turystycznych. 

Są one położone na terenie Bieszczadzkiego Parku 

Narodowego. Połoniny to wyjątkowo piękne miejsca, które 

każdy z nas powinien zobaczyć. 

 (Agnieszka Łańduch ZSM) 

 

TROPICAL ISLANDS  

Tropical Islands jest to tropikalna wyspa w Niemczech wraz 

z parkiem rozrywki. Kiedy wokół zima i mróz,  niemal każdy 

z nas marzy o ciepłych krajach. 

   
Okazuje się, że nie trzeba jechać na drugi koniec świata, by 

znaleźć się w tropikach. Wystarczy wybrać się za naszą 

zachodnią granicę. Poznajcie największe atrakcje w Europie!
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 Tropikalna wyspa jest to ciekawe i przyjemne miejsce, by 

dobrze spędzić czas i odpocząć podczas wakacji i nie tylko. 

Na wyspie znajdują się różne atrakcje między innymi trzy 

ogromne zjeżdżalnie, w tym jedna z nich jest bardzo 

niebezpieczna, gdyż można się rozpędzić do 70km/h. Tropical 

Islands ma 360 metrów długości, 210 szerokości i aż 107 

metrów wysokości. Jej powierzchnia zajmuje 66000m2.  

Wszystkim polecamy odwiedzić tą wyspę. Będąc tam, na niej 

doświadczycie niezapomnianych wrażeń.  

(Natalia Śniegula i Nikola Błaszczyk ZSM) 

 

ANKIETA GMINNEGO OŚRODKA 

KULTURY W SZCZYTNIKACH 
 
Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach  opracowuje 

właśnie nową strategię działania, w głównej mierze 

uwzględniającą  potrzeby lokalnej społeczności. 

Zmiany dotyczyć będą także oferty dla dorosłych mieszkańców 

gminy. Stąd też niezbędne jest przeprowadzenie badań odbioru 

oferty. Doskonałym momentem dla przeprowadzenia takiej 

ankiety były Dożynki Gminne przeprowadzone w Iwanowicach 

na początku września.  

Przygotowano prawie 150 ankiet dla dorosłych mieszkańców 

gminy. Poprawnie wypełnionych i zwróconych było 110 ankiet, 

co stanowi bardzo wysoki procent uczestnictwa w ankiecie. 

Wyniki publikujemy poniżej. 

Na pytanie 1- Czy byliby Państwo zainteresowani udziałem 

w zajęciach, warsztatach i kursach organizowanych przez 

GOK gdyby została stworzona taka oferta dla osób 

dorosłych? 

Odpowiedź twierdzącą wyrażającą zainteresowanie ofertą 

wpisało 72% respondentów. Nie zainteresowanych taką ofertą 

było 21%, a 7% respondentów nie zakreśliło żadnej odpowiedzi. 

Na pytanie 2 - Proszę  złożyć swoje max. 3 propozycje takich  

zajęć, warsztatów lub kursów dla dorosłych. Wyniki okazały 

się niezwykle ciekawe: 

gotowanie 15%,  / taniec 14%, / aerobik 13%, / muzyczne 8%,  / 

kursy komputerowe 3%,  po 1% -plastyczne, rękodzielnictwo, 

dekoracje, kursy zawodowe i językowe 

Na pytanie 3 -Czy byliby Państwo zainteresowani udziałem 

w odpłatnych koncertach, wieczorach kulturalnych lub 

spektaklach teatralnych gdyby GOK organizował takie 

wydarzenia na terenie naszej gminy np. raz na 2-3 miesiące? 

Zainteresowanie takim udziałem w odpłatnych koncertach 

zadeklarowało 55% respondentów,  21% przekazało nam, że nie 

jest zainteresowane taką ofertą, natomiast aż 24% pytanych nie 

podało żadnej odpowiedzi. 

Pytanie 4 - Jaką  kwotę byliby Państwo, w przypadku 

zainteresowania taką propozycją, wydać na jednorazowy 

zakup biletów,  by móc regularnie uczestniczyć w takich 

wydarzeniach? (Proszę podać kwotę zakupu pojedynczego 

biletu wstępu)  

i uzyskane na nie odpowiedzi pokazało, że większość 

zainteresowanych na udział w koncertach byłaby w stanie 

przeznaczyć 10-20 zł, na takie wydarzenia odbywające się na 

terenie naszej  gminy.  

Wyniki przeprowadzonej ankiety świadczą o pozytywnym 

zainteresowaniu udziałem w kursach, warsztatach i zajęciach dla 

dorosłych mieszkańców gminy. Natomiast okazuje się, że wśród  

tych zajęć najbardziej  oczekiwanymi są propozycje dotyczące 

warsztatów kulinarnych, zajęć tanecznych w domyśle głównie 

chodzi o zajęcia tańca towarzyskiego  oraz aerobiku. Te ostatnie 

już odbywały się w minionym sezonie z doskonałym rezultatem, 

bowiem uczestniczyło w nich kilkadziesiąt pań z terenu gminy.  

Także propozycja organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem 

zaproszonych wykonawców, a związana z częściową 

odpłatnością za udział w postaci zakupu biletów wstępu spotkała 

się z Państwa zainteresowaniem. Za udział w ankiecie i wszystkie 

odpowiedzi bardzo dziękujemy, jest do niezwykle ważna 

korespondencja dla prawidłowego funkcjonowania ośrodka 

kultury. Ankieta będzie jeszcze prowadzona na terenie gminy 

nadal. Wszystkich zainteresowanych przekazaniem swojej opinii 

i propozycji zajęć dla dorosłych zapraszamy do kontaktu 

w nowej siedzibie GOK w ZS w Szczytnikach, telefonicznie 

627625037 lub mailem: gok@szczytnikigok.pl. 

 Każda Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna. 

 (Mariusz Janiak) 

 

KONKURSY I SPORT 

 

ZAŚPIEWAŁY PO ANGIELSKU 
 
 I Finał Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej odbył się 5 czerwca 

w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Organizatorkami 

konkursu były Agnieszka Cieplucha i Anna Kornacka-

Paszek, doradcy metodyczni ODN Kalisz. 

 
W festiwalu wzięli udział uczniowie ze szkół wiejskich powiatu 

kaliskiego.  W pierwszym etapie konkursu przesłuchania 

odbywały się w Szkole Muzycznej Music Store. Jury wybrało po 

pięcioro uczestników w trzech kategoriach 7-10 lat, 11-14 lat, 15-

18 lat. Gminę Szczytniki reprezentowało siedmioro wokalistów, 

do finału zakwalifikowały się: Marcelina Olejnik ZS 

w Marchwaczu,  która zdobyła Grand Prix, Patrycja Płóciennik 

ZS w Stawie, która zajęła III miejsce w kategorii 11-14 lat i Julia 

Michalak ZS w Szczytnikach, która zdobyła V miejsce 

w kategorii 11-14 lat. Marcelina Olejnik ZS w Marchwaczu 

wyśpiewała sobie najwyższą nagrodę w postaci półrocznego 

stypendium nauki w Szkole Muzycznej Music Store 

w Kaliszu . Julię Michalak i Marcelinę Olejnik przygotowała 

Agnieszka Pogorzelec,  a Patrycję Płóciennik - Bartosz Olender.  

Serdecznie gratulujemy!   (Agnieszka Pogorzelec) 

 

XXX OGÓLNOPOLSKIE BIEGI 

PRZEŁAJOWE – GRUSZCZYCE 2013 R. 
 
9 czerwca w Gruszczycach odbyły się jubileuszowe XXX 

Biegi Przełajowe upamiętniające tragiczną śmierć słynnej 

polskiej biegaczki Elżbiety Katolikowej.  
Z powodzeniem w w/w zawodach startowali uczniowie ZS  

w Iwanowicach: Martyna Łaska – uczennica klasy II SP – 

I miejsce, Konrad Trzęsowski uczeń IV klasy SP – II miejsce, 

Daria Szcześniak – uczennica III klasy Gim -  III miejsce. 

Wymienieni zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy,  

mailto:gok@szczytnikigok.pl
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medale, nagrody rzeczowe, zaś zwycięzcy biegów także 

puchary. Na wyróżnienie zasługuje również IV miejsce 

uczennicy klasy IV Magdaleny Pejaś. Ponadto w zawodach 

startowali: Aleksandra Tylska, Sylwia Staniewska, Katarzyna 

Strzelczyk, Małgorzata Łaska, Izabela Łaska, Angelika 

Rosiak, Katarzyna Ziontek, Anita Gołębiewska, Karolina 

Cierniak, Kamila Tyczyńska, Natalia Wróbel, Paweł 

Tyczyński. Wszystkim uczestnikom powyżej imprezy 

sportowej - gratulujemy.            (Renata Janicka- Szcześniak)  
                                                                                                                     
 

KONKURS „DESZCZOWA PIOSENKA” 
 
Organizatorem Konkursu Piosenki Przedszkolnej pod 

hasłem ,,Deszczowa Piosenka'' było Przedszkole przy 

Zespole Szkół w Stawie. W konkursie brały udział dzieci 

5 - 6 letnie.  

Celem konkursu była: prezentacja dorobku artystycznego 

dzieci 5,6 letnich, upowszechnianie śpiewu wśród dzieci 

przedszkolnych, promowanie dziecięcej twórczości 

artystycznej, rozbudzanie u dzieci uczucia radości i świetnej 

zabawy. 

W konkursie wzięły udział następujące placówki oświatowe: 

Przedszkole,,Tęcza'' przy Zespole Szkół w Szczytnikach, 

Przedszkole przy Zespole Szkół w Iwanowicach, Przedszkole 

przy Zespole Szkół w Stawie, oddział przedszkolny przy 

Zespole Szkół w Szczytnikach, oddział przedszkolny przy 

Zespole Szkół w Szczytnikach -Filia Pośrednik, oddział 

przedszkolny przy Zespole Szkół w Radliczycach, oddział 

przedszkolny przy Zespole Szkół w Radliczycach -Filia 

Mroczki Wlk. Jury w składzie: Małgorzata Sierońska -

wicedyrektor Zespołu Szkół w Iwanowicach, Bernadeta 

Krymarys -nauczyciel Zespołu Szkół w Stawie, Urszula 

Roter- nauczyciel emeryt Zespołu Szkół w Stawie, wyłoniło 

3 laureatów: Marika Prus -Przedszkole przy Zespole Szkół 

w Iwanowicach, Albert Siewieja- -Przedszkole przy Zespole 

Szkół w Iwanowicach, Nataniel Gaczyński -Przedszkole przy 

Zespole Szkół w Stawie oraz przyznało 4 wyróżnienia: Julia 

Mielczarek-Zespół Szkół w Radliczycach- filia Mroczki Wlk., 

Zuzanna Leszka-oddział przedszkolny przy Zespole Szkół 

w Szczytnikach, Marta Shkirman-Zimny -Przedszkole przy 

Zespole Szkół w Szczytnikach, Bartosz Tomczyk- 

Przedszkole przy Zespole Szkół w Stawie. Dziękujemy 

wszystkim opiekunom i dzieciom za wkład pracy włożony 

w przygotowanie do konkursu.  (Elżbieta Żubrowska) 

 

 

 

 

KONKURS „TROPICIELE PRZYRODY” 

„Prawda to oczywista ,że rozwój dziecka w kontakcie 

z przyrodą przynosi wartości nie dające się wytworzyć  

w żaden inny sposób.” 

W dniu 11 czerwca br. w Zespole Szkół W Radliczycach 

odbył się Gminny Konkurs Przyrodniczy dla klas I-III, 

w którym wzięli udział uczniowie  szkół podstawowych: 

w Iwanowicach,  Marchwaczu,  Szczytnikach, Stawie 

i Radliczycach. Zanim rozpoczęły się zmagania konkursowe, 

wszyscy zgromadzeni obejrzeli przedstawienie pt. „Przygody 

wyrzuconej puszki” w wykonaniu uczniów klasy II Szkoły 

Podstawowej  w Radliczycach. Następnie drużyny 

z poszczególnych szkół rozpoczęły bieg terenowy 

w pobliskim parku, podczas którego wykonać musiały 

różnorodne zadania.  Uczniowie prezentowali swoją wiedzę 

i umiejętności praktyczne z zakresu fauny i flory najbliższego 

otoczenia oraz ochrony środowiska. Rywalizacja drużyn 

zakończyła się następująco:     

I miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej w Szczytnikach 

w składzie: Filip Antoniak, Bartosz Łajs, Błażej Szcześniak, 

II miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej w Radliczycach 

w składzie: Zuzanna Wietrzyk, Jakub Balcerczyk, Miłosz 

Sobocki, 

III miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej w Marchwaczu 

w składzie: Lena Łukacka, Magdalena Nowak, Jędrzej 

Kasprzak. 

Niewątpliwą atrakcją konkursu było spotkanie wszystkich 

uczniów z leśnikami, którzy ciekawie  i wyczerpująco 

odpowiadali na pytania zadawane przez  dzieci;  a dotyczące 

ich pracy , opieki nad zwierzętami, niespodziewanych przygód 

podczas pełnienia służby w lesie. Konkurs zorganizowały 

i przeprowadziły nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: 

p. Nadia Grabowska, p. Grażyna Olejnik i p. Beata Piasecka. 

Serdeczne podziękowania składamy p. Dominikowi 

Bażantowi – podleśniczemu Nadleśnictwa Grodziec, 

p. Tomaszowi Czerniakowi – podleśniczemu Nadleśnictwa 

Kalisz oraz p. Janowi Pakule z Koła Łowieckiego  „Słonka” 

za pomoc  w przygotowaniu konkursu oraz wieloletnią 

współpracę z Zespołem Szkół w Radliczycach.      

Dziękujemy wszystkim uczniom oraz ich opiekunom za udział 

i miłą atmosferę. Do zobaczenia za rok!  (Grażyna Olejnik) 
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KOŁA MŁODYCH PRZYRODNIKÓW 

W GMINIE SZCZYTNIKI 

45 uczniów Kół Młodych Przyrodników z Zespołów Szkół: 

w Radliczycach , Iwanowicach i Szczytnikach wzięło udział 

w warsztatach ekologicznych, jakie odbyły się 14 czerwca 

2013 r w Gospodarstwie Agroturystycznym ,,Karczma 

Kaliska” w Szadku w powiecie kaliskim.  

Praktyczne zajęcia z plecionkarstwa, papieroplastyki, 

żywności ekologicznej, z segregacji odpadów oraz zielone 

lekcje poświęcone odnawialnym źródłom energii, prowadzone 

były przez profesjonalnych wykładowców. Mogły z nich 

skorzystać dzieci z całej Wielkopolski. Projekt został 

dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska oraz przez Powiat Kaliski. Warsztaty ekologiczne 

to część realizowanego przez Stowarzyszenie Ludzi Dobrej 

Woli Ziemi Kaliskiej projektu pn. „Regionalne spotkanie 

ekologiczne -Bliżej natury”.  

Podsumowano również całoroczną działalność Kół Młodych 

Przyrodników z powiatu kaliskiego. Koła Młodych 

Przyrodników z Zespołów Szkół w Radliczycach,  

Szczytnikach i Iwanowicach otrzymały nagrody (wysokości 

jednego tysiąca złotych) od Starostwa Powiatowego w Kaliszu 

za całoroczną realizację zadań zaplanowanych do działań 

w ramach kół oraz przygotowanie projektów propagujących 

zachowania ekologiczne. 

Uczniowie klasy II Gimnazjum w Radliczycach realizowali 

projekt przyrodniczy ,,Skarby dendrologiczne parku 

w Radliczycach”. Celem projektu była promocja parku 

w środowisku lokalnym i rozbudzenie poczucia 

odpowiedzialności za stan środowiska.    

(Jolanta Malik, Agnieszka Krajewska) 

 

UNIA EUROPEJSKA BEZ TAJEMNIC 
 

Dużym sukcesem gimnazjalistów z Zespołu Szkół 

w Iwanowicach zakończył się udział w Regionalnym 

Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej. Konkurs 

zorganizowany przez Klub Europejski III LO w Kaliszu im. 

M. Kopernika odbył się w ramach V Pikniku Europejskiego. 

Impreza zorganizowana została pod patronatem Posła do PE 

Andrzeja Grzyba i Prezydenta Kalisza Janusza Pęcherza. 

W programie pikniku znalazły się między innymi: śniadanie 

europejskie z tradycyjnymi potrawami państw UE, spacer po 

Kaliszu dla pokazania uniwersalnych elementów architektury 

grodu nad Prosną, występy szkolnych artystów skupionych 

w grupie teatralnej „Niby nic” oraz występ Zespołu Pieśni 

i Tańca „Tursko” z gminy Gołuchów. 

Najwięcej jednak emocji wywołał konkurs sprawdzający 

znajomość Unii Europejskiej: jej polityki, historii, kultury 

i obyczajów poszczególnych krajów Wspólnoty. 

Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą historyczną 

i polityczną, a także odpowiadali na pytania z dziedziny 

kultury, sportu oraz architektury krajów Europy. Do 

rywalizacji przystąpiło 12 trzyosobowych zespołów 

z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Południowej 

Wielkopolski. W klasyfikacji drużynowej drużyna 

Gimnazjum w Iwanowicach w składzie: Joanna Kaczmarek, 

Michał Jankowski i Adrian Wąsik zajęła II miejsce 

ustępując jednym punktem Gimnazjum nr 9 w Lesznie oraz 

wyprzedzając drużynę Gimnazjum nr 9 z Kalisza. 

Najwyższy laur w klasyfikacji indywidualnej szkół 

gimnazjalnych wywalczyła Joanna Kaczmarek z Iwanowic 

wyprzedzając uczennicę z Leszna i z Pleszewa. Oprócz 

dyplomu i nagród rzeczowych za zwycięstwo Joanna 

została nagrodzona wycieczką do Brukseli wraz ze 

zwycięzcą w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.                                                                                                                          

(Stanisław Olender) 

 
________________________________________________ 

 

KONKURS „TWÓRCY NIEPOKORNI” 

 
Dnia 11 czerwca 2013 r. w Przedszkolu „Tęcza” 

w Szczytnikach odbył się IV Gminny Konkurs Plastyczny 

„Twórców niepokornych” pod hasłem „Moja ulubiona bajka”.  

Myślą przewodnią konkursu jest kształtowanie u dzieci 

wyobraźni wrażliwości odbioru utworów literackich, 

rozbudzanie twórczej inwencji  i kreatywności oraz budzenie 

zainteresowania różnymi technikami plastycznymi;  bo twórca 

niepokorny to taki, który nie chce zamknąć się w schematy, 

które nas otaczają. Poprzez swoją myśl wolną i pełną 

świeżości zmienia szarą codzienną rzeczywistość 

w piękniejszy świat. Przy sztalugach stanęły przedszkolaki z 5 

gminnych Zespołów Szkół. Dzieci wykonywały prace na 

miejscu pod nadzorem komisji. Jury konkursu w składzie: pan 

Jaromir Sowa - nauczyciel plastyki,  pan Mariusz Janiak - 

dyrektor GOK-u w Szczytnikach oraz pani Ewa Martużalska – 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oceniało przede 

wszystkim: walory artystyczne i estetyczne pracy, 

samodzielność wykonania i pomysłowość w ujęciu tematu.  

W konkursie wyłoniono czworo laureatów. W tym gronie 

znaleźli się: Zuzanna Skonieczna - Przedszkole w Stawie,  

Kamil Siwiak  - Zespół Szkół w Radliczycach, Filip 

Jakóbczak - Przedszkole w Iwanowicach oraz Maria Korkosz 

- Przedszkole „Tęcza” w Szczytnikach. Komisja ponadto 

wyróżniła: Wiktorię Przybył  - Przedszkole  w Stawie, 

Dominika Dorucha - Szkoła Podstawowa w Iwanowicach ze 

Szkołą Filialną w Sobiesękach Drugich, oraz Jakuba 

Górskiego z Oddziału Przedszkolnego - Zespół Szkół 

w Szczytnikach. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe 

dyplomy i drobne upominki. Jak co roku panowała miła 

i życzliwa atmosfera, po zakończeniu konkursu organizatorzy 

przewidzieli dla przedszkolaków słodki poczęstunek. 

W przedszkolu została zorganizowana wystawa 

pokonkursowa. (Paulina Błasiak) 
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OGŁOSZENIA 

 
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Szczytnikach     

z siedzibą w Radliczycach oferuje za gotówkę i na raty:  opał – 

węgiel, ekogroszek, miał; nawozy; materiały budowlane; pasze; 

stal oraz artykuły spożywcze i przemysłowe. Zapraszamy 

do naszych placówek handlowych!  Zarząd Spółdzielni 

Sprzedam działkę o powierzchni 0,5 ha zabudowaną                     

w Szczytnikach. Tel. 511868261 

Biuro Rachunkowe  Honorata i Piotr Waliś 
Doradztwo Gospodarcze, Konsulting, 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! 

Ośrodek Szkolenia Kierowców B&K  

Błaszczyk Krzysztof, 62-862 Iwanowice  

zaprasza na kurs prawa jazdy kat. B 

Oferujemy: 

- wysoką zdawalność 

- miłą i bezstresową atmosferę 

- komplet materiałów dydaktycznych  - Gratis! 

- promocyjne ceny 

Szczegóły pod numerem tel. 509 057 378  lub 62/76 26 623 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZIĘKOWANIE 

Składamy z głębi serca płynące serdeczne podziękowania 

Wójtowi Gminy Szczytniki Panu Markowi Albrechtowi, 

Zastępcy Wójta Gminy Szczytniki Panu Dariuszowi 

Wawrzyniakowi i Radzie Gminy Szczytniki 

za przeprowadzone w okresie wakacji inwestycje. 

Spowodowały one, że szkoła wygląda piękniej 

 i jest cudownym drugim domem. 

Wdzięczna Społeczność Zespołu Szkół w Iwanowicach 

 

 

Miarą wielkości człowieka jest ofiarna praca dla dobra  innych. 

 

PODZIĘKOWANIE 

 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy, Rodzice, 

Uczniowie i Przedszkolaki Zespołu Szkół w Marchwaczu 

składają najserdeczniejsze podziękowania 

 

Wójtowi Gminy Szczytniki – Panu Markowi Albrechtowi, 

Zastępcy Wójta – Panu Dariuszowi Wawrzyniakowi 

oraz Radnym Gminy Szczytniki 
 

za wakacyjne  inwestycje -  największe jakie odbyły się 

w historii placówki - i które spełniły nasze marzenia 

o pięknej,  rodzinnej szkole; a także za życzliwość  

i wielką troskę o dobro dzieci i młodzieży. 

 

w imieniu całej społeczności szkolnej 

Honorata Szymańska 

 
Miś - przyjaciel dzieci 

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. 
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