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SPRAWY GMINNE 

 

ROZMOWA Z WÓJTEM 

GMINY SZCZYTNIKI  

PANEM MARKIEM ALBRECHTEM 
O tym jak zmienia się Gmina po wyborach, jak układa 

się współpraca z Radą Gminy i co jest potrzebne 

do tego, by Gmina się dobrze rozwijała.  
                      Czytaj s. 2 

________________________________________ 

BUDŻET GMINNY NA ROK 2015 
29 stycznia Rada Gminy Szczytniki uchwaliła Budżet 

na rok 2015. Planowane są kolejne inwestycje.  

                                                                    Czytaj s. 7 
                                

____________________________________________                           

WYDARZENIA 

 

XII ROCZNICA PROTESTU 

ROLNIKÓW W MARCHWACZU 

I CIENI DRUGIEJ 

22 lutego 2015 roku uczczono po raz dwunasty 

wydarzenia sprzed 12 lat, kiedy to rolnicy powiatu 

kaliskiego w Marchwaczu i w Cieni Drugiej 

zablokowali drogi, protestując  przeciwko 

niewłaściwej polityce rolnej.                     Czytaj s. 11 

 

ORKIESTRA DĘTA OSP 

W IWANOWICACH ZASŁUŻONA 

DLA POWIATU KALISKIEGO 
Medal przyznała Rada Powiat Kaliskiego 

za propagowanie kultury, podnoszenie poziomu 

artystycznego promowanie tradycji muzycznych 

w powiecie i w Polsce. To najbardziej prestiżowe 

wyróżnienie w powiecie.                           Czytaj s. 12  
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Życzenia świąteczne 
 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

smacznego rodzinnego śniadania, 

dużo ciepłych chwil w gronie najbliższych, 

miłych wspomnień scalających ludzkie serca, 

wiele dobrych słów i życzliwej szczerości, 

która nie rani, lecz dodaje otuchy i wiary 

w sens istnienia i prawdziwej przyjaźni, 

rodząc – tak jak budząca się do życia wiosna - 

nadzieję, iż wszelkie troski i problemy można pokonać, 

gdy człowiek dla człowieka jest przyjacielem 

życzą 

Wójt Marek Albrecht, Zastępca Wójta Dariusz Wawrzyniak, 

Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Augustyniak 

i Radni Gminy Szczytniki 

 

 
OŚWIATA 

RELIKWIE ŚW. JANA PAWŁA II 

W IWANOWICACH I W MARCHWACZU 
 

Wielki to zaszczyt, iż mogliśmy osobiście uczestniczyć w tak ważnym 

wydarzeniu, jakim była peregrynacja relikwii św. Jana Pawła II w Gminie 

Szczytniki, które zagościły w dwóch szkołach noszących imię naszego 

świętego Rodaka – w Iwanowicach i w Marchwaczu.                  Czytaj s. 22 

http://www.szczytniki.ug.gov.pl/
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CO SŁYCHAĆ U NASZEGO WÓJTA PO WYBORACH? – PYTANIA ŁATWE I TRUDNE 

 

1) Na początku naszej rozmowy składam Panu serdeczne gratulacje i pragnę się spytać 

czy spodziewał się Pan wyniku uzyskanego w ostatnich wyborach samorządowych? 

- Szczerze przyznaję, że nie spodziewałem się aż tak wysokiego wyniku, chociaż 

miałem nadzieję, iż finał będzie pozytywny. Bardzo jestem wdzięczny moim Wyborcom 

za obdarzenie mnie i moich Radnych tak dużym zaufaniem oraz zdaję sobie sprawę 

z tego, iż to zobowiązuje w szczególny sposób do efektywnego działania.   

2) W jakim stopniu jest Pan zadowolony z tego, iż w składzie Rady Gminy znajduje się 

większość Radnych z Pana listy? 

- Trudno nie być zadowolonym i to w wysokim stopniu, tym bardziej, iż jest to 

związane z dużą akceptacją kierunku podejmowanych działań w gminie w ostatnich 

latach przez naszą społeczność. Szanuję suwerenny wybór  i bardzo dziękuję 

za poparcie Wyborcom.  

3) Jak ocenia Pan dotychczasową współpracę z Radnymi oraz współpracę pomiędzy 

Radnymi? 

- Jak w każdym zespole, czasami występują różnice zdań; jednak generalnie uważam, 

że  zarówno moja współpraca z Radnymi jak i pomiędzy Radnymi plasuje się 

na wysokim poziomie w zakresie zrozumienia i troski o sprawy gminne, i to zarówno  

w tej kadencji jak i w poprzedniej.   

4) Co Pan sądzi o sytuacji związanej ze zmianą osoby pełniącej funkcję 

Przewodniczącego Rady Gminy? 

- Każda zmiana w tej kwestii wynika z zasady demokracji, Radni dokonują wyboru większością głosów. Pan Andrzej Kupaj pełnił 

rzetelnie swoją funkcję przez wiele lat i trudno tego nie docenić, mając nadzieję na dalszą współpracę na rzecz gminy, współpracę 

z Wójtem, Radnymi i oczywiście nowym Przewodniczącym Panem Bogdanem Augustyniakiem, któremu życzę powodzenia 

w wykonywaniu nowej funkcji.  

5) Czy nie obawia się Pan, iż fakt, że w składzie Rady Gminy znajduje się większość Radnych z Pana listy – może wpłynąć negatywnie 

na zasadę demokracji w gminie? 

- Zdecydowanie uważam, że nie; ponieważ są to osoby w pełni odpowiedzialne, które dobrze reprezentują swoich Wyborców i kierują 

się dobrem gminy, a nie prywatnymi korzyściami. Wyborcy, którzy mają prawo rozliczyć swoich Radnych z ich działań, tak 

zdecydowali i na pewno ten wybór jest słuszny i uzasadniony.  

6)  Czy dopuszcza Pan na sesjach możliwość tzw. „głosowania zgodnie z sumieniem”? 

-  Domyślam się, że chodzi Panu o wyjątkowe sprawy i sytuacje, w których nie ma wcześniej żadnych ustaleń, ani zobowiązania całej 

grupy do jednakowego głosowania.  Wydaje mi się jednak, że możliwość głosowania tego typu  dotyczy raczej  wyższych szczebli 

władzy i może obejmować sprawy o charakterze personalnym czy etycznym; na szczeblu gminnym są one sporadyczne, ale oczywiście 

mogą wystąpić, i jeśli Radni tak zdecydują, to oczywiście taką możliwość również dopuszczam.     

7) Na podstawie licznych pozytywnych opinii można stwierdzić, że Mieszkańcy niezwykle szanują Wójta za to, iż docenia Pan 

znaczenie współpracy ze społecznością gminną i instytucjami zewnętrznymi, co często Pan podkreśla w swoich wystąpieniach, gdyż od 

tego zależy wynik podejmowanych działań dla dobra gminy i możliwe jest osiągnięcie sukcesu.  A  w jaki sposób  zamierza Pan 

współpracować z Mieszkańcami w obecnej kadencji? 

- Podobnie jak do tej pory we wszystkich sprawach gminnych, które są w mojej kompetencji przyjmuję Mieszkańców w Urzędzie 

Gminy, wyznaczonym do tego specjalnie dniem jest poniedziałek; i oczywiście poglądy polityczne nie mają w tym przypadku żadnego 

znaczenia. Poza tym Wyborcy zgodnie ze swoją suwerenną decyzją wybrali swoich Radnych, za pośrednictwem których mają prawo 

zgłaszać wszystkie swoje sprawy do konsultacji i przedyskutowania podczas posiedzeń komisji czy sesji gminnych. Trudno nie dodać, 

iż w każdej współpracy niezwykle istotne jest,  o czym wspominałem także  w ostatnim wywiadzie,  prawo każdego Mieszkańca 

do prywatności -  w zakresie spraw osobistych i rodzinnych, relacji towarzyskich, w kwestii domowego odpoczynku czy urlopu. Zawsze 

przestrzegam tej zasady wobec innych, ale także proszę o zrozumienie i przestrzeganie tej zasady wobec mnie. Przestrzeganie bowiem 

tej zasady wobec każdego – wpływa korzystnie na efektywność wykonywanej pracy oraz wzajemną współpracę.    

8) Wiadomo, że głównym celem wydawania gazetki gminnej „Wiadomości Szczytnickie” jest bieżące informowanie mieszkańców 

o ważnych wydarzeniach gminnych i realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Czy według Pana informacje te powinny być 

przedstawiane w kategorii sukcesów, czy raczej powinny skupiać się nad tym, czego nie udało się osiągnąć, a więc w kategorii porażek? 

- „Wiadomości Szczytnickie”, jak pierwsza nazwa w nagłówku wskazuje, to bezpłatny informator Gminy Szczytniki, który ma 

za zadanie informować Mieszkańców o tym, co jest ważne, ale też realne, a więc dokonane czy faktycznie planowane. Gazetka składa  
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się z wielu artykułów, które są przesyłane przez różnych autorów, kreujących jednocześnie opinie o danym wydaniu gazetki. Autorzy 

przekazują najczęściej wiadomości o tym, co udało się zrobić, o tym, co jest dla nich ciekawe, pouczające czy wartościowe, pisząc 

również czasami o jakichś niedoskonałościach. Trudno więc rozważać w tym przypadku przedstawianie informacji w kategorii 

sukcesów i porażek; natomiast  czytelnicy z pewnością mają swoje upodobania i priorytety, dokonują swoich wyborów i pewnie 

czytają „od A do Z” to co po prostu im się podoba i co lubią, i powinniśmy ten wybór uszanować, ważne, aby każdy miał coś 

do wyboru, bo o to przecież chodzi. Najważniejsze, że główny cel, o którym Pan wspomniał, jest w każdym wydaniu gazetki gminnej 

rzetelnie zrealizowany. 

9) Znamy Pana program wyborczy, Pana plany, które będą realizowane w miarę możliwości finansowych. A jakie zasady etyczne przy 

realizacji tych planów są dla Pana najważniejsze? 

- Rzetelność, odpowiedzialność, życzliwa szczerość, uczciwość.  

10) Brak zasad etycznych, nie tylko na gruncie zawodowym, z pewnością drażni każdego i bardzo utrudnia życie uczciwym osobom. 

A co Pana najbardziej irytuje? 

- Kłamstwo, fałsz, obłuda, manipulowanie, zastraszanie.  

11) A na zakończenie czy mógłby Pan wymienić trzy najważniejsze dla Pana życzenia czy raczej warunki,  których spełnienie jest 

niezbędne do tego, aby była możliwa realizacja zaplanowanych  zadań czy inwestycji? 

- WSPÓŁPRACA,  ŚRODKI FINANSOWE,  INTEGRACJA.  

Bardzo dziękuję za szczerą rozmowę i udzielenie odpowiedzi na pytania, również te trudne.  Życzę Panu Wójtowi, nie tylko w swoim 

imieniu – bardzo dobrej współpracy z podmiotami działającymi w gminie i poza nią oraz zrealizowania wszystkich wytyczonych 

w programie wyborczym planów i zamierzeń. (Krzysztof Pietrzykowski) 

 

 

KALENDARIUM WÓJTA 
 Została podpisana umowa na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków z firmą Terracon sp. z o.o., w ramach 

projektu powstanie 144 oczyszczalni w terminie do 

30.06.2015 r.  za kwotę 2.367 tys. zł. Na realizację projektu 

została przyznana dotacja z NFOŚ w kwocie 1.250 tys. zł 

i pożyczka w tej samej kwocie. Kwoty zostaną obniżone do 

ceny przetargowej. 

 Wyłoniono wykonawcę II etapu drogi Radliczyce – 

Trzęsów o dł. 1,1 km  - firmę Rol-Dróg, koszt 285 tys. zł - 

termin realizacji ze względu na warunki pogodowe 

do 31.05.2015 r., prace już się rozpoczęły. 

 Przeprowadziliśmy wstępne negocjacje w zakresie 

wykupu gruntu pod drogę - ostatni etap Radliczyce – Trzęsów, 

w trakcie wykonania jest projekt i ostateczny podział 

geodezyjny gruntów.  

 W grudniu powstał nowy plac zabaw przy Zespole 

Szkół w Marchwaczu, koszt całkowity projektu 29.900 zł; 

na plac uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach LGD Długosz 

Królewski w ramach „Odnowy wsi”  w kwocie 25 tys. zł, 

złożony został już wniosek o płatność. 

 Rozliczone zostały dotacje z programu „Pięknieje 

wielkopolska wieś” (Główczyn - okna do świetlicy, 

Marcjanów - utwardzenie placu i Radliczyce - okna 

do świetlicy) oraz z programu „Odnowa wsi szansą 

wielkopolskich sołectw” (Szczytniki - na zakup sprzętu AGD, 

Sobiesęki Trzecie - na krzesła i Krowica Zawodnia – 

na krzesła). 

.  

 W centrum Iwanowic zgodnie z zaleceniem 

konserwatora zabytków musieliśmy zasadzić drzewo – 

w zamian za ścięte na prośbę jednego z mieszkańców;  

a ponieważ drzewo musiało spełniać określone wymagania -  

kosztowało ponad 3 tys. zł.  

 Otrzymaliśmy już przelew dotacji w kwocie 360 tys. 

zł  z Ministerstwa Sportu na salę w Szczytnikach, złożony 

został także  wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego 

na kwotę niecałe 500 tys. zł., jesteśmy już po kontroli 

inwestycji, teraz oczekujemy na realizację płatności.    

 Zakończył się przetarg na dostawę energii 

elektrycznej  na rok 2015 – najkorzystniejsza oferta została 

PODZIĘKOWANIE WÓJTA 
Każdy z nas ma ogromny dług wdzięczności wobec swojej Matki 

i Ojca za życie i wychowanie, a gdy przychodzi nieuchronnie ich 

śmierć, możemy zachować jedynie żywe wspomnienia o swoich 

kochających Rodzicach. 

Często mówi się, iż najpiękniej ze wszystkich brzmi słowo Matka, 

gdyż słowo to w sposób szczególny kojarzy się z pięknem, dobrem 

i pulsującym życiem. Śmierć i strata Matki jest jakby stratą jakiejś 

żywej cząstki siebie i z pewnością w takim momencie odczuwa to 

każdy. W momencie, gdy przyszło mi się pożegnać z moją Mamą, 

również odczułem to dotkliwie, i odczucie to towarzyszy mi nadal 

pomimo, że od tego czasu upłynęło kilka miesięcy. 

Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność Wszystkim, którzy 

uczestniczyli w dniu 24 listopada w ostatnim pożegnaniu mojej 

Mamy – Marianny Albrecht - za obecność i wsparcie w tej bolesnej 

chwili, za zamówione msze święte, kwiaty, życzliwe słowa 

i wszelką pomoc. Bardzo serdecznie dziękuję! 

 

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht 
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złożona przez PKP Energetyka cena 1 kW 0,2410 zł. netto;  

poprzednia cena 0,2612.  

 Jeszcze jesienią wykonano remont w bibliotece 

w Iwanowicach: naprawiono kominy, położono nową 

elewację i dach z cegły karpiówki, w środku zostało założone 

centralne ogrzewanie; do zakończenia pozostała jeszcze 

renowacja drzwi wejściowych od strony parku, pomalowanie 

budynku oraz poprawienie elewacji i rynien na przybudówce – 

prace są jednak związane z warunkami pogodowymi. 

 Warunki pogodowe pozwoliły na wykonanie 

drugiego zjazdu asfaltowego do budynku Szkoły Podstawowej 

w Iwanowicach. 

 W dniu 05.12.2014 r. została podpisana Umowa 

o współpracy w ramach realizacji projektu NA WŁASNE 

KONTO, pomiędzy Fundacją pod nazwą "Europejski Fundusz 

Rozwoju Wsi Polskiej - "Counterpart Fund" a Gminą 

Szczytniki. Celem projektu "Na własne konto" będzie 

poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw 

przedsiębiorczych/aktywnych i umiejętności planowania 

własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum. 

Projekt był zrealizowany w Zespole Szkół w Radliczycach od 

16.02. do 20.02.2015 r. i objął uczniów klas I - III gimnazjum.  

 W lutym podpisaliśmy umowę ze Starostwem na 

użyczenie pomieszczeń po Komisariacie Policji 

w Szczytnikach, docelowo budynek ma zostać przejęty 

na własność Gminy. Budynek ma być przeznaczony 

na realizację zadań wynikających z ustawy o samorządzie 

gminnym, we wniosku podaliśmy przeznaczenie budynku dla 

GOPS-u. Pomieszczenia po komisariacie są w dobrym stanie 

technicznym, lecz niezbędny będzie remont instalacji 

elektrycznej, sieci informatycznej, remont toalety i zakup 

mebli. W budynku zostanie także przygotowane 

pomieszczenie dla czasowo przybywających tam policjantów. 

Po przejęciu budynku niezbędny stanie się w przyszłości 

remont schodów, ocieplenie budynku i wymiana okien 

w części mieszkalnej. 

 Jesteśmy na etapie przygotowanie dokumentacji 

przetargowej na wywóz odpadów komunalnych. Umowa 

kończy się 31 marca, planujemy przetarg na rok w związku 

z faktem, iż przetarg pragniemy ograniczyć tylko do odbioru 

odpadów. Na zagospodarowanie natomiast zostanie podpisana 

odrębna umowa z ZUOK Orli Staw, takie rozwiązanie 

powinno poprawić poziom segregacji, który powinien 

osiągnąć w tym roku 16% i  zapewnić stały dopływ odpadów 

do zakładu, którego Gmina jest współwłaścicielem. 

W przetargu dodatkowo została przewidziana możliwość 

oddania popiołów paleniskowych i w ramach odpadów 

wielkogabarytowych opon do 1,2 m średnicy. Przetarg 

obejmie także budynki komunalne i opróżnianie koszy 

ulicznych.  

 Przystąpiliśmy do zakupu znaków kierunkowych 

miejscowości. Znaki pojawią się jak tylko warunki pogodowe 

na to pozwolą, czyli wiosną.   

 

 9 lutego został dokonany przegląd gwarancyjny 

oczyszczalni ścieków w Popowie, w zakresie wykonanych 

prac w 2012 r. Zainstalowane urządzenia  - dyfuzory, pompy 

i urządzenie do przyjmowania ścieków dowożonych 

funkcjonują dobrze, konserwatorzy nie zgłaszają poważnych 

uwag, jakość oczyszczonych wód uległa znacznej poprawie, 

co ograniczyło liczbę koniecznych badań do jednego badania 

w roku. Oczyszczalnia jest użytkowana  obecnie na 40% 

swoich możliwości, dlatego zaproponowaliśmy rozbudowę 

sieci kanalizacyjnej w celu jej dociążenia; dotyczy to głównie 

miejscowości: Marcjanów, Popów i Korzekwin. W budżecie 

na 2015 rok  zostały wyodrębnione środki na koszty projektu 

pierwszego etapu. W trakcie jest  tworzona koncepcja 

kanalizacji dla miejscowości Staw i Iwanowice, w tych dwóch 

miejscowościach będą musiały powstać dwie oczyszczalnie 

mechaniczno - biologiczne. Realizacja tych inwestycji jest 

oczywiście uzależniona od możliwości pozyskania 

dofinansowania zewnętrznego i finansowych Gminy.  

12 lutego 2015 r.  Gmina Szczytniki przystąpiła 

do Stowarzyszenia „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”. 

W skład Stowarzyszenia wchodzą miasta Kalisz, Ostrów 

i Gminy je otaczające.  Stowarzyszenie zostało powołane do 

realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych – nowego narzędzia w nowej perspektywie 

unijnej na lata 2014-2020. Na projekty ZIT w ramach 

Aglomeracji  Kalisko - Ostrowskiej przeznaczona jest kwota 

ok. 300 milionów zł.  

Informacja o pracach Rady Gminy Szczytniki  

na sesjach w okresie  

od  30 listopada 2014 r. do 28 lutego 2015 r. 
 

W dniu 18 grudnia   2015 r. odbyła się II Sesja Rady Gminy 

Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący Rady Pan Bogdan 

Augustyniak. Rada zapoznała się z informacją o pracy Wójta 

i poszczególnych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym, 

zapoznawała się z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz 

odpowiedziami udzielanymi przez Pana Wójta lub jego Zastępcę. 

W sesji udział wzięli wszyscy radni. Przedmiotem obrad, oprócz 

wprowadzania zmian do budżetu gminy, było: 

2)podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej – jako 

kandydatów do Komisji Rewizyjnej radni zgłosili: radną Panią 

Danutę Świątek, radną Panią Urszulę Młynek, radnego Pana 

Andrzeja Kupaja, w/w kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie powołania 

w skład Komisji Rewizyjnej, głosowało 15 radnych, zgłoszeni 

kandydaci jednogłosie zostali powołani w skład Komisji 

Rewizyjnej. Zgodnie z zapisem Statutu Gminy Szczytniki Rada 

Gminy dokonała wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Zgłoszono kandydaturę  radnej Pani Danuty Świątek, która wyraziła 

zgodę na kandydowanie. Zgłoszona kandydatka radna Pani Danuta 

Świątek w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie została 

wybrana ma Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy 

jednogłośnie powołała Komisję Rewizyjną (głosowało 15 radnych) 

i podjęła Uchwałę Nr II/3/2015; 

- podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Porządku 

Publicznego, Usług i Handlu, Budżetu i Mienia Gminy – radni: 

Paweł Domagała, Tadeusz Buchwald, Maciej Ziółkowski, Rafał 

Lesiecki, Kazimierz Bączyk i Roman Siciarek zostali zgłoszenie 

jako kandydaci do Komisji Rolnictwa, w/w wyrazili zgodę na 
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kandydowanie. Przewodniczący Rady  zarządził głosowanie 

w sprawie powołania w skład Komisji Rolnictwa,  zgłoszeni  

kandydaci w głosowaniu jawnym jednogłośnie zostali powołani 

w skład Komisji Rolnictwa. Rada Gminy jednogłośnie powołała 

Komisję Rolnictwa  (głosowało 15 radnych) i podjęła Uchwałę 

Nr II/4/2015; 

 podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, 

Oświaty, Pomocy Społecznej, Kultury  i Sportu - radni Wiesław 

Wróbel, Wioletta Balcerczyk, Piotr Zimny, Tomasz Leszka, Urszula 

Młynek i Piotr Szczepaniak zostali zgłoszeni jako kandydaci 

do Komisji Zdrowia, Oświaty, Pomocy Społecznej, Kultury  

i Sportu,  w/w wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący 

Rady zarządził głosowanie w sprawie powołania w skład Komisji,  

zgłoszeni kandydaci jednogłośnie zostali powołani w skład Komisji, 

w wyniku głosowania jawnego Rada Gminy jednogłośnie powołała 

Komisję Zdrowia, Oświaty, Pomocy Społecznej, Kultury  i Sportu 

(głosowało 15 radnych) i podjęła Uchwałę Nr II/5/2015; 

1. przedstawienie „Informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych Gminy Szczytniki   w roku szkolnym 2013/2014 - 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak poinformował, że radni  

w materiałach na sesję otrzymali „Informacje o stanie realizacji 

zadań oświatowych Gminy Szczytniki w roku  szkolnym 

2013/2014”, Rada nie zgłosiła uwag; 

- podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego  w 2014 r. - Skarbnik Gminy Pani 

Małgorzata Bloch przedstawiła projekt uchwały w powyższej 

sprawie, zwróciła się o zgłaszanie uwag w powyższej sprawie. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada   podjęła 

Uchwałę Nr II/8/2014 (głosowało 15 radnych). za – 14, wstrzymało 

się – 1; 

- podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia taryf na zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - Zastępca 

Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały 

w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie uwag w tej sprawie. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada  

jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr II//9/ 2014 (głosowało 15 

radnych); 

 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak 

przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, zwrócił się 

o zgłaszanie uwag w tej sprawie. Wobec braku uwag 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada  jednogłośnie  

podjęła Uchwałę Nr II//10/ 2014 (głosowało 15 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy 

Szczytniki   w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste 

Miasto, Czysta Gmina” - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak 

przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, zwrócił się 

o zgłaszanie uwag w tej sprawie. Wobec braku uwag 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada  jednogłośnie  

podjęła Uchwałę Nr II//11 2014 (głosowało 15 radnych).  

W dniu 30 grudnia 2015 r. odbyła się III Sesja Rady Gminy 

Szczytniki. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Pan Bogdan 

Augustyniak. Rada zapoznała się  z informacją o pracy Wójta 

i poszczególnych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym, 

zapoznawała się z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz 

odpowiedziami udzielanymi przez Pana Wójta lub jego Zastępcę. 

W sesji udział wzięło 13 radnych. Przedmiotem obrad oprócz 

wprowadzania zmian do budżetu gminy i zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej było: 

- podjęcie uchwały  w sprawie wydatków, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2014; Skarbnik Gminy Pani 

Małgorzata Bloch przedstawiła projekt uchwały w powyższej 

sprawie i zwróciła się o zgłaszanie uwag w tej sprawie. Wobec braku 

uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie   

podjęła Uchwałę Nr III/ 14 /2014 (głosowało 13 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/228/2014 

Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie - Skarbnik 

Gminy Pani Małgorzata Bloch przedstawiła projekt uchwały 

w powyższej sprawie i zwróciła się o zgłaszanie uwag w tej sprawie. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie   podjęła Uchwałę Nr III/15/2014 (głosowało 13 

radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do reprezentowania 

Gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów  Wielkopolski.- 

 Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt 

uchwały w powyższej sprawie, upoważniający do reprezentowania 

Gminy Wójta i Przewodniczącego Rady  i zwrócił się o zgłaszanie 

uwag i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał 

pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego 

Rada jednogłośnie   podjęła Uchwałę Nr III/16/2014 (głosowało 

13 radnych). 

W dniu 28 stycznia 2015 r. odbyła się IV Sesja Rady Gminy 

Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący Rady Pan Bogdan 

Augustyniak. Rada zapoznała się  z informacją o pracy Wójta 

i poszczególnych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym, 

zapoznawała się z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz 

odpowiedziami udzielanymi przez Pana Wójta lub jego Zastępcę. 

W sesji udział wzięło 15 radnych. Przedmiotem obrad było: 

- podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. - 

Przewodniczący Rady Pan Bogdan Augustyniak – stwierdził, że 

wszyscy radni są   w posiadaniu projektu budżetu gminy na 2015 r., 

sprawa była przedmiotem obrad Komisji Rady, omówiono projekt 

budżetu,  są wypracowane pozytywne  opinie; 

 Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt 

zmian do przedłożonego Radzie projektu budżetu na 2015 r. 

Po dyskusji  Przewodniczący Rady zapoznał z uchwałą Składu 

Orzekającego RIO nr SO – 0952/58/2/Ka/2014 z dnia 17 grudnia 

2014 r. w sprawie opinii  o projekcie uchwały budżetowej Gminy 

Szczytniki na 2015 r. wraz z uzasadnieniem  i materiałami 

informacyjnymi,  oraz uchwałą  Składu Orzekającego RIO nr SO – 

0951/74/D/2/Ka/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie opinii 

o możliwości sfinansowania deficytu budżetu roku 2015 przez 

Gminę Szczytniki – opiniami pozytywnymi.  Następnie poddał pod  

głosowanie projekt przedmiotowej uchwały ze zmianami,  w wyniku 

którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV / 18 / 2015 

(głosowało 14 radnych) – uchwalając budżet Gminy Szczytniki na 

2015 r.; 

- podjęcie uchwały  w sprawie wynagrodzenia dla Wójta -  

Przewodniczący Rady Pan Bogdan Augustyniak zwrócił się  

o przedstawienie projektu uchwały w powyższej sprawie. Zastępca 

Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak  przedstawił projekt uchwały  

i zaproponował dla Pana Wójta wynagrodzenie na takim samym 

poziomie jak w poprzedniej kadencji. Wobec braku uwag 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie   

podjęła Uchwałę Nr IV/ 19 /2015 (głosowało 14 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyższych diet dla radnych - 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak  przedstawił projekt 
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uchwały w powyższej sprawie, podkreślił, iż projekt powstał na 

prośbę Radnych i zwrócił się o podjęcie dyskusji. Po zakończeniu 

dyskusji  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie   

projekt odrzuciła (przeciw głosowało 14 radnych); 

-  podjęcie uchwały w sprawie wyższych diet dla sołtysów z terenu 

Gminy Szczytniki - Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak 

przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie i podjęcie 

dyskusji. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie   projekt odrzuciła (przeciw głosowało 14 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Szczytniki w 2015 roku - Zastępca Wójta Pan 

Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w powyższej 

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

uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie 

podjęła Uchwałę Nr IV/ 20 /2015 (głosowało 14 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. - 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt 

uchwały w powyższej sprawie i zwrócił się o zgłaszanie uwag 

i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie   podjęła Uchwałę Nr IV/ 21 /2015 (głosowało 14 

radnych); 

- zatwierdzenie  planów pracy Komisji Rady Gminy na 2015 rok - 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt 

uchwały w powyższej sprawie i zwrócił się o zgłaszanie uwag   

i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie   podjęła Uchwałę Nr IV/ 22 /2015 (głosowało 14 

radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonych w m. Tymieniec i m. Krowica Zawodnia 

- Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt 

uchwały w powyższej sprawie i zwrócił się o zgłaszanie uwag 

i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie   podjęła Uchwałę Nr IV/ 23 /2015 (głosowało 14 

radnych); 

- wyrażenie zgody na dalsze  wydzierżawienie działki nr 138 o pow. 

112 m2 w m. Staw w celu prowadzenia na niej działalności 

handlowej - Wójt Pan Marek Albrecht poinformował, że wpłynął 

do niego wniosek z m.  Staw o zawarcie umowy dzierżawy gruntu 

pod działalność handlową, dotyczy to działki nr 138 o pow. 112 m2  

położonej w m. Staw, z tego tytułu do gminy wpływają opłaty: 

z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 277,81 zł oraz czynsz 

dzierżawny 5788,21 zł; zwrócił się do Rady o wyrażenie zgody 

na wydzierżawienie, zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

wniosek Pana Wójta w powyższej sprawie. Rada Gminy 

w głosowaniu jawnym jednogłośnie (głosowało 14 radnych) wniosek 

rozpatrzyła pozytywnie wyrażając zgodę na wydzierżawienie 

działki nr 138 o pow. 112 m2  położonej w m. Staw; 

- podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia woli utworzenia 

Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska -  Zastępca 

Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały      

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

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV/ 24 /2015 

(głosowało 14 radnych). 

Opracowano na podstawie protokołów z sesji,  projektu protokołu 

z IV sesji,  podjętych przez Radę Gminy uchwał  oraz  uzasadnień 

do tych uchwał. (Mirosław Kowalski)    

______________________________________________________ 

SESJA ŚWIĄTECZNA W GMINIE 

SZCZYTNIKI 

We wtorek  30 grudnia 2014 r. w Restauracji „Polanin” 

w  Szczytnikach odbyła się tradycyjnie już Świąteczna Sesja Rady 

Gminy Szczytniki będąca okazją do podsumowań kończącego się 

roku i wytyczenia planów na nadchodzący. Gospodarzami 

spotkania byli: Wójt Gminy Szczytniki – Pan Marek Albrecht 

oraz Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki – Pan Bogdan 

Augustyniak i Radni Gminy Szczytniki. Wśród gości przybyłych 

na uroczystość powitano między innymi: Leszka Aleksandrzaka – 

posła na Sejm RP,  Jana Mosińskiego  – Radnego Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego, przedstawicieli władz 

powiatowych: Mieczysława Łuczaka – Przewodniczącego Rady 

Powiatu, Benedykta Owczarka – Członka Zarządu Starostwa 

Powiatowego i Renatę Szulc  – Radną Rady Powiatu Kaliskiego, 

Powiatowego Lekarza Weterynarii – Joannę Kokot-Ciszewską,  

Wójta  Gminy Brzeziny – Krzysztofa Niedźwiedzkiego oraz  

Proboszcza Parafii Szczytniki księdza Mariusza Buczka. 

W uroczystości wzięli również udział Radni Rady Gminy 

Szczytniki, sołtysi, Dyrektorzy Zespołów Szkół z terenu Gminy, 

przedstawiciele jednostek organizacyjnych z terenu Gminy 

Szczytniki oraz pracownicy Urzędu Gminy. Na początku 

spotkania prowadzący imprezę Pan Mariusz Janiak - Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach, w imieniu 

gospodarzy przywitał wszystkich przybyłych gości. Następnie 

głos zabrał Wójt Gminy Szczytniki – Pan Marek Albrecht, który 

podsumował podjęte działania i zrealizowane  inwestycje 

w gminie w czasie ostatniej kadencji oraz złożył wszystkim 

życzenia noworoczne. Podziękował  także za współpracę 

i wsparcie przedstawicielom Województwa Wielkopolskiego, 

Starostwa Kaliskiego, Radnym Rady Gminy Szczytniki, 

sołtysom, pracownikom Gminy i wszystkim tym, którzy 

wspierają podejmowane działania. Wójt Gminy złożył również 

specjalne podziękowania w postaci grawertonu i kwiatów Panu 

Andrzejowi Kupajowi - byłemu Przewodniczącemu Rady Gminy 

Szczytniki, który pełnił tę funkcję w latach 1990-2014, tj. przez 

24 lata, dziękując za dobrą i owocną współpracę. Podziękowania 

i życzenia noworoczne złożył także Przewodniczący Rady Gminy 

Szczytniki  - Bogdan Augustyniak. Następnie odbyły się 

wystąpienia zaproszonych gości, którzy nawiązując do słów 

Wójta Pana Marka Albrechta gratulowali: wygranych wyborów 

samorządowych, wielkich inwestycji zrealizowanych na terenie 

Gminy Szczytniki, życzyli dalszego prężnego rozwoju gminy, 

a także przekazali wszystkim życzenia noworoczne. W części 

artystycznej z repertuarem kolęd  wystąpili:  dzieci i młodzież 

z Zespołu Szkół w Stawie przy akompaniamencie gitarowym 

Pana Rafała Paczkowskiego, kapela „Złote Kłosy” oraz Orkiestra 

Dęta OSP w Iwanowicach pod dyrekcją Pana Marka Kubery. 

Występy artystów wprowadziły prawdziwie świąteczny nastrój 

wśród uczestników Sesji. 

Po wspaniałych wystąpieniach i przemówieniach nadszedł czas 

na poświęcenie opłatków przez Proboszcza Parafii Szczytniki – 

księdza Mariusza Buczka. Podczas tradycyjnego łamania się 
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opłatkiem, w życzliwej i pełnej nadziei atmosferze, 

przekazywano sobie nawzajem życzenia wszelkiej pomyślności 

w Nowym 2015 Roku, a następnie zgodnie z tradycją polskiej 

gościnności uczestnicy skorzystali z przygotowanego 

poczęstunku. 

 Gospodarze uroczystości składają serdeczne 

podziękowania wszystkim uczestnikom oraz osobom, które 

pomogły w zorganizowaniu świątecznej gminnej imprezy. 

(Aleksandra Laskowska)

 

Wystąpienie Wójta w dniu 30 grudnia 2014 r. 

Szanowni Państwo! Święta Bożego Narodzenia, obchodzone niedawno,  są corocznie najbardziej oczekiwanym czasem, któremu towarzyszą 

rodzinne wspomnienia i bliscy, bez  których życie straciłoby barwę i sens. Zgodnie z polską tradycją łamiemy się wtedy opłatkiem i śpiewamy 

kolędy na cześć narodzin Dzieciątka Jezus.  Dzisiaj z kolei spotykamy się w naszej rodzinie samorządowej Gminy Szczytniki, aby 

powspominać i podsumować mijający rok i złożyć sobie życzenia z okazji zbliżającego się Nowego Roku. Bardzo dziękuję Państwu 

za skorzystanie z zaproszenia i udział w naszym dzisiejszym spotkaniu, które stało się tradycją naszej gminy. 

Przy tej okazji pragnę także serdecznie podziękować wszystkim osobom, tym obecnym i tym nieobecnym, za udzielone poparcie w wyborach 

samorządowych i obdarzenie mnie po raz kolejny tak dużym zaufaniem. Jednocześnie pragnę podkreślić, iż moim priorytetem jest 

podejmowanie wszelkich możliwych starań dla dobra całej społeczności gminnej. Uważam, że nie ma potrzeby, aby wymieniać wszystkie 

osiągnięcia naszej gminy z ostatnich czterech lat, ponieważ informacje na ten temat były przekazywane na bieżąco, a dzisiaj trwałoby to zbyt 

długo. Jednak warto podkreślić, iż na inwestycje w minionym czasie wydano kwotę ogółem w wysokości 16 milionów złotych, co znajduje 

swoje odzwierciedlenie w naszych drogach,  budynkach, skwerach czy chodnikach. 

Te wszystkie zmiany i sukcesy były rezultatem pracy wielu osób, którym należy się wielkie podziękowanie, jednak nie sposób dzisiaj każdego 

wymienić z osobna. Bardzo dziękuję więc wszystkim samorządowcom, a szczególnie Radnym minionej kadencji; a także działającym na terenie 

gminy organizacjom, instytucjom, placówkom oświatowym, strażakom, sołtysom, kołom gospodyń, orkiestrom dętym, kapelom, firmom, 

osobom prywatnym, pracownikom Urzędu Gminy i wszystkim tym, którzy efektywnie wspierają naszą gminę. 

Niezwykle ważne dla rozwoju gminy jest pozyskiwanie środków zewnętrznych, co byłoby niemożliwe bez współdziałania ze Starostwem 

Powiatowym w Kaliszu na czele ze Starostą – Panem Krzysztofem Nosalem oraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego 

reprezentowanym przez Pana Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego. Bardzo dziękuję za minioną czteroletnią współpracę i mam nadzieję, 

że współpraca w kolejnych latach będzie równie owocna. Pragnę również dodać, iż istotną rolę w pozyskiwaniu dodatkowych środków 

finansowych odegrało także uczestnictwo naszej gminy w Lokalnej Grupie Działania „Długosz Królewski”. 

W ubiegłym roku wyraziłem życzenie, aby słowa „Zgodą rosną małe sprawy, niezgodą choćby największe upadają” – stały się mottem w naszej 

gminie i życzenie to jest nadal aktualne, jednocześnie pragnę także, aby słowa te były brane pod uwagę przez wszystkich; gdyż jak nauczał Jan 

Paweł II – „Racją bytu wszelkiej polityki jest służba dla człowieka”, a więc  podejmowane działania powinny służyć innym, niezależnie od ich 

poglądów czy opcji politycznych. 

W związku z tym składam wyrazy szczerego uznania wszystkim, którzy podejmują wolę współpracy po to, aby  uczynić coś dobrego dla 

drugiego człowieka; nie zawsze wszystko się udaje i muszę uczciwie przyznać, że dotyczy to również mojej pracy; jednak już samo podjęcie 

próby współpracy i nowych wyzwań daje nadzieję na dobre zmiany i poczucie, iż stanowimy wspólnotę gminną, nie pozostając osamotnieni 

w naszych codziennych troskach i problemach. 

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2015 – życzę Państwu, wszystkim Mieszkańcom i Przyjaciołom naszej gminy - dużo ciepła i miłości, 

daru wzajemnego wybaczania, spełnienia najskrytszych marzeń i ludzkiej życzliwości; życzę także, aby nie zabrakło nikomu zdrowia 

i motywacji oraz wiary, iż zawsze może być lepiej, a to przecież zależy od każdego z nas.  

Bardzo dziękuję za uwagę! 

A teraz proszę o przyjęcie przez Pana Andrzeja Kupaja specjalnego podziękowania w formie grawertonu – za rzetelne sprawowanie funkcji 

Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki w latach 1990 – 2014 z życzeniami dalszej owocnej pracy samorządowej na rzecz rozwoju naszej 

gminy.  

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht 

BUDŻET GMINNY NA ROK 2015 

29 stycznia Rada Gminy Szczytniki uchwaliła Budżet na rok 

2015. Dochody Gminy zamkną się w kwocie 23.400 tys. zł, 

wydatki natomiast zostały określone na kwotę 24.200 tys. zł. 

Budżet przewiduje wydatki inwestycyjne na kwotę ponad 

4.000 tys. zł,  co stanowi prawie 17% wszystkich wydatków. 

Najważniejszą inwestycją jest budowa 144 przydomowych 

oczyszczalni ścieków za  kwotę 2.722 tys. zł, projekt ten jest 

dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Drugim kwotowo 

zadaniem jest kontynuacja przebudowy dróg lokalnych. Na 

ten cel wyodrębniono 1.000 tys. zł. Nowe nawierzchnie 

powstaną na drogach: Radliczyce Trzęsów III etap- jest to 

kontynuacja zadania z roku 2014; Staw-Kobylarka – droga 

została wskazana na dofinansowanie z Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych i połączy miejscowości Staw i Szczytniki;  

Iwanowice – Niemiecka Wieś - praktycznie przedmieście 

Iwanowic,  Sobiesęki Trzecie – Pośrednik,  droga ta jest 

bardzo ważnym łącznikiem z Gminą Godziesze; Popów,   

Rudunki – Michałów Trzeci połączenie do Michałowa 

w Gminie Opatówek,  Szczytniki do drogi krajowej nr 12 

i Kolonia Marchwacz. W sumie zostanie wykonane 4,2 km 

dróg asfaltowych i 2,2 km dróg kamiennych. Oprócz tego 
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zostały wyodrębnione kwoty na rozbudowę garażu dla OSP 

w Stawie, przygotowanie dokumentacji projektowej na dwie 

sale gimnastyczne przy ZS w Marchwaczu i Radliczycach, 

których realizacja uzależniona jest od pozyskania środków 

zewnętrznych, remont dwóch ostatnich mieszkań w Ośrodku 

Zdrowia w Stawie, przygotowanie dokumentacji projektowej 

na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Marcjanowie, Popowie, 

Korzekwinie - również to zadanie jest uzależnione 

od pozyskania środków zewnętrznych; a także przygotowanie 

dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej  

w  Pośredniku.  (UG)  

REALIZACJA PROJEKTÓW 
Projekt „Na własne konto” 

W dniu 5 grudnia 2014 r. została podpisana Umowa 

o współpracy na  Realizację projektu „Na własne konto”, 

pomiędzy Gminą Szczytniki a Fundacją na Rzecz Rozwoju 

Wsi Polskiej „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja 

w Warszawie. Oto kilka informacji na temat projektu: 

Realizacja: 

-rok szkolny 2014/2015 – od 1.10.2014 r. do 30.06.2015 r., 

-uczestnik projektu: Zespół Szkół w Radliczycach 

(uczniowie klas I-III gimnazjum), 

-cel projektu:  poszerzenie wiedzy ekonomicznej, 

kształtowanie postaw przedsiębiorczych/aktywnych 

i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej 

wśród uczniów, a także zmniejszenie dysproporcji 

w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą 

miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich, 

-realizowany przez:  

 Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – 

„Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie 

za pośrednictwem 

 Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 

2000” im. Macieja Rataja. 

-dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego 

w ramach programu Edukacji Ekonomicznej oraz Funduszu. 

  

Dwuetapowa realizacja projektu w szkole: 

Etap pierwszy – w czasie jednego pierwszego tygodnia 

ferii zimowych w 2015 r.   (tj. od 16.02.2015 r. do 

20.02.2015 r.), obejmujący 30 godzin zajęć dydaktycznych  

z zakresu wiedzy ekonomicznej. Dla zwiększenia jakości 

przekazu i atrakcyjności prowadzonych zajęć w I etapie 

projektu w realizację zostanie zaangażowany student 

kierunku ekonomicznego lub pokrewnego, który będzie 

współprowadził zajęcia wspólnie z nauczycielem. Udział 

studenta ma na celu m.in. wsparcie nauczyciela podczas 

realizacji zajęć aktywnymi metodami dydaktycznymi oraz 

pokazywanie uczniom gimnazjum dobrych wzorców 

(możliwości kontynuowania przez młodzież z obszarów 

wiejskich i małych miast edukacji na poziomie szkoły 

wyższej oraz wskazywanie możliwych ścieżek 

edukacyjnych). 

Etap drugi – w okresie dwóch miesięcy od zakończenia 

ferii zimowych w 2015 r., obejmujący część dydaktyczną 

oraz projektowo – konkursową projektu, realizowaną przez 

uczniów pod opieką nauczyciela, w wymiarze 20 godzin 

dydaktycznych. Zajęcia pozalekcyjne będą prowadzone 

przez Panią Martę Smolarek - nauczyciela zatrudnionego 

w Zespole Szkół w Radliczycach. 

Do realizacji projektu ze strony Zespołu Szkół 

w Radliczycach i gminy zostanie nieodpłatnie udostępniona 

sala do prowadzenia zajęć, sala z dostępem do Internetu 

oraz pomoc w organizacji zajęć m.in. bezpłatne 

kopiowanie/powielanie materiałów dydaktycznych dla 

uczniów. 

Uczestnicy projektu będą mieli zorganizowany dojazd do 

miejsca realizacji projektu. 

Na koordynatora projektu oraz kontaktu z Operatorem 

ze strony Gminy została wyznaczona p. Grażyna Kuchnicka 

– Kierownik referatu AO UG w Szczytnikach.  

Projekt „ Umiem pływać”  - rok szkolny 2014/2015 
W dniu 19 stycznia 201 5r. została podpisana druga 

z kolei Umowa o współpracy partnerskiej dla potrzeb 

realizacji projektu „UMIEM PŁYWAĆ”, 

współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu 

i Turystyki, pomiędzy Wielkopolskim Zrzeszeniem LZS 

w Poznaniu – partnerem wiodącym, a gminą Szczytniki, 

której głównym celem jest zorganizowanie wyjazdów 

i umożliwienie nauki pływania 178 uczniom klas I-III szkół 

podstawowych  z terenu gminy Szczytniki.  

Pierwszy wyjazd na basen do kaliskiego 

AQUAPARKU po zakończeniu ferii zimowych w roku 

szkolnym 2014/2015, rozpoczyna się 3 marca 2015 r. 

Programem nauki pływania objęte jest 178 uczniów i tak: 

- ze Szkoły Podstawowej  w Marchwaczu i w Radliczycach 

– 45 uczniów + 3 opiekunów. Ze Szkoły Podstawowej w 

Szczytnikach – 45 uczniów + 3 opiekunów. Ze Szkoły 

Podstawowej w Iwanowicach – 45 uczniów + 3 opiekunów  

- ze Szkoły Podstawowej w Stawie – 43 uczniów + 3 

opiekunów.  

Uczniom zapewniony został  transport  na trasie szkoła - 

pływalnia - szkoła, wstęp na basen, ubezpieczenie, opieka 

i opłata instruktorów nauki pływania, wynajem pływalni 

oraz inne czynności związane z realizacją projektu. Każdy 

z uczniów skorzysta z 20 godzin zajęć na pływalni 

(10 wyjazdów) do zakończenia projektu tj. do 12 maja 

2015r.  Zrzeszenie LZS w Poznaniu, po raz kolejny 

w wyniku złożenia oferty wygrało  konkurs i pozyskało 

ze strony Ministerstwa środki w wysokości 170 zł na 

jednego ucznia. Udział samorządu gminnego w realizacji 

projektu wynosi  - 150 zł  na jednego ucznia. 

Ogólny koszt nauki pływania dla jednego uczestnika wynosi  

- 320,00 zł. Wyjazdy na basen odbywają się  3 razy 

w tygodniu (wtorek, środa i czwartek). Nauka pływania 

trwa 2 godziny zegarowe. Godziny na basenie są różne ze 

względów organizacyjnych i dostosowane do zajęć pod 

kątem pracy instruktorów. Dowóz zapewnia  firma – 

Transport osobowy P. Juliana Jaszka z Koźminka. Na każdą 

15-osobową grupę dyrektor zespołu szkół, zobowiązany 

został do wyznaczenia opiekuna, który w ramach projektu 

pełni rolę wolontariatu. Koszt całego projektu wynosi – 

56 960,00 zł,  z czego gmina pokrywa kwotę 26 700,00 zł. 

Koordynator projektu – Grażyna Kuchnicka – pracownik 

UG.  (Grażyna Kuchnicka) 
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K U R E N D A     Szczytniki, dnia 09.01.2015 

W związku z licznymi skargami na spalanie przez mieszkańców 

domowych odpadów komunalnych w piecach i kotłowniach 

Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, że palenie 

odpadów łączy się z emisją groźnych dla zdrowia i życia 

pyłów oraz gazów: tlenku węgla, tlenku azotu, który 

powoduje podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc, 

dwutlenku siarki, trujących –chlorowodoru i rakotwórczych 

dioksyn. Związki te są wdychane zarówno przez tego, kto 

spala śmieci jak i jego sąsiadów, a ponadto wnikają do 

gleby (np.: do przydomowego ogródka) i wód, powodując 

ich skażenie. 

Całkowity zakaz spalania obejmuje przedmioty z tworzyw 

sztucznych, plastikowe pojemniki i butelki, zużyte opony, 

inne odpady z gumy, sztuczną skórę, pozostałości farb 

i lakierów, papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem 

farb kolorowych, drewna zanieczyszczone impregnatami 

i powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki 

chlorowo-organiczne lub metale ciężkie – w szczególności 

odpady drewna pochodzące z budowy, remontów i rozbiórki 

obiektów budowlanych. 

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów 

komunalnych w urządzeniach do tego celu 

nieprzystosowanych. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 

poz. 21 z późn. zm.): 

„Art. 191. Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie 

przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub 

współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo 

grzywny.”  

„Art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się 

wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach 

odpadów.” 
Spalanie odpadów z naruszeniem w/w przepisu jest wykroczeniem 

zagrożonym grzywną do 5.000 zł.  

Z-ca Wójta Gminy Szczytniki 
Dariusz Wawrzyniak 

      

WYDARZENIA 

OBCHODY 70. ROCZNICY TRAGICZNYCH 

WYDARZEŃ W MARCHWACZU 

W sobotę 24 stycznia od godz. 11 rozpoczęły się 

na Mogile w Marchwaczu uroczystości 70. Rocznicy 

Pomordowania Mieszkańców Marchwacza. Te tragiczne 

wydarzenia rozegrały się pod koniec II wojny światowej. 

Dokładnie 22 stycznia 1945 r. kiedy front żołnierzy radzieckich 

przesunął się na zachód w kierunku Kalisza niespodziewanie 

z pobliskiego lasu do wioski wkroczyły oddziały niemieckie. 

Mieszkańcy, którzy już świętowali wyzwolenie od okowów 

wojny, nie spodziewali się tak podstępnego działania Niemców. 

Ci, pod pretekstem pomocy przy wydobywaniu samochodów 

z zasp śnieżnych, zwołali do prac dorosłych mężczyzn. Wtedy 

nastąpiło najgorsze. Wydano rozkaz rozstrzelania wszystkich. 

Ocalono tylko kobiety i małe dzieci, ale spośród mężczyzn 

od 16. roku życia tylko nielicznym udało się cudem ocalić życie. 

Zginęło wówczas 57 mieszkańców Marchwacza oraz 6 Polaków 

i 12 żołnierzy radzieckich o nieznanych nazwiskach. Od 2000 r., 

Podziękowanie dla Straży 

Pożarnej i Sąsiadów 
W dniu 29 grudnia 2014 r. w godzinach nocnych wybuchł pożar 

w budynku inwentarsko-mieszkalnym w miejscowości Joanka.                           

W gaszeniu pożaru uczestniczyły jednostki Ochotniczych Straży 

Pożarnych z Iwanowic, Szczytnik, Kuczewoli, Stawu, Joanki 

oraz dwie jednostki z Państwowej Straży Pożarnej z Kalisza, jak 

również sąsiedzi. Cała akcja przeprowadzona była przy -10°C 

mrozie.  

W wyniku pożaru panowała bardzo wysoka temperatura 

i olbrzymie zadymienie. Pomimo tego strażacy zdołali ugasić 

pożar, a co najważniejsze ochronili część mieszkalną budynku 

przed przeniesieniem się ognia i zniszczeniem.   

Chcielibyśmy bardzo serdecznie im podziękować za 

zaangażowanie, poświęcenie i narażanie się na 

niebezpieczeństwo dla ratowania cudzego mienia. Nie potrafimy 

sobie wprost wyobrazić jak byśmy sobie poradzili, gdyby nie 

szybka i skuteczna akcja strażaków i sąsiadów.                                                                                     

Z wyrazami podziękowania 

Kazimierz Bączyk 

Szczytniki, dnia 09.01.2015 

KURENDA 
 Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, że zgodnie z art. 5 

ust.1 oraz art. 6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 

poz. 1399 z późn.zm.) każdy właściciel nieruchomości ma 

obowiązek zapewnienia czystości  i porządku poprzez: 

 

1. Wyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady 

komunalne.  

2. Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej, lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik 

bezodpływowy nieczystości ciekłych albo w przydomową 

oczyszczalnię ścieków. 

3. Udokumentowanie korzystania z  usług wykonywanych 

przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych i nieczystości ciekłych przez okazanie 

umowy i dowodów uiszczania opłat za ich odbiór.  

4. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym 

za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 

publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną 

bezpośrednio przy granicy nieruchomości. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2  kto nie wykonuje obowiązków 

wymienionych  w art.  5 ust. 1 – podlega karze grzywny. 

Kierując się troską o czystość i estetykę gminy prosi się 

o systematyczne utrzymywanie porządku na swoich 

posesjach, uprzątanie zanieczyszczeń z chodników 

położonych wzdłuż nieruchomości, wykaszanie 

chwastów również z przylegających do posesji rowów. 

 

Z-ca Wójta Gminy Szczytniki 

Dariusz Wawrzyniak 
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dla uczczenia pamięci pomordowanych, grupa biegaczy 

z Kaliskiego Towarzystwa Sportowego „Supermaraton” 

organizuje bieg spod kaliskiego Teatru. Inicjatorem tego 

biegania był Piotr Maciejewski, były mieszkaniec Marchwacza 

i od wielu lat aktywny członek Towarzystwa.  

W tym roku do Marchwacza biegło 11 biegaczy, obok 

samego inicjatora Piotra Maciejewskiego,  również: Mariusz 

Kurzajczyk, Tadeusz Tomeczek, Mieczysław Mikołajewski, 

Jakub Mikołajewski, Witold Sitek, Czesław Fabiański, 

Marek Frontczak, Paweł Nowak, Andrzej Wolniak i Damian 

Bugajny. W tym roku supermaratończykom w XVI Biegu po 

raz pierwszy towarzyszyli rowerzyści z Klubu Turystki 

Kolarskiej ”Cyklista” ze znanym inicjatorem wielu rajdów 

rowerowych Bogusławem Monczyńskim. Razem z nim do 

Marchwacza dojechali: Stanisław Szal, Karol Pietrzak, 

Krzysztof Cała, Dawid Zieliński i Władysław Stawicki. 

 Przy Mogile w Marchwaczu licznie zgromadzili się 

przedstawiciele władz różnego szczebla. Obecny był poseł Jan 

Dziedziczak, przedstawiciele: posła do Europarlamentu 

Andrzeja Grzyba i do Sejmu RP Józefa Rackiego, 

przedstawicielka Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka pani 

Sławomira Palacz, przedstawiciel Wicemarszałka Województwa 

Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego. Władze Powiatu 

Kaliskiego reprezentował Starosta Kaliski Krzysztof Nosal wraz 

z członkiem Zarządu Benedyktem Owczarkiem. W imieniu 

władz Gminy Szczytniki obecni byli Wójt Gminy Marek 

Albrecht i Przewodniczący Rady Bogdan Augustyniak wraz 

z radnymi. Duchowieństwo reprezentowali ks. Piotr Bałoniak 

proboszcz Parafii w Rajsku i ks. kan. mjr Eugeniusz 

Pawlicki. Uroczystości uświetniły poczty sztandarowe: Zespołu 

Szkół w Marchwaczu z liczną delegacją nauczycieli i uczniów 

z Panią Dyrektor Honoratą Szymańską oraz Ochotniczych 

Straży Pożarnych z Iwanowic, Krowicy Zawodniej i Radliczyc. 

Oprawę muzyczną zapewniła  Orkiestra Dęta działająca 

przy OSP w Iwanowicach, która od 16 lat uczestniczy w tych 

uroczystościach. Na uroczystość przybyli też inni zaproszeni 

goście, rodziny pomordowanych, mieszkańcy Marchwacza. 

Po odczytaniu apelu pomordowanych ks. proboszcz poprowadził 

modlitwę w ich intencji, a następnie przybyłe delegacje 

w asyście werbli złożyły wieńce i zapalone znicze. Następnie 

orkiestra, poczty sztandarowe i zaproszeni goście uformowali 

pochód i wszyscy przemaszerowali do Zespołu Szkół 

w Marchwaczu, gdzie miała miejsce druga część uroczystości. 

Rozpoczęła się ona mszą św. koncelebrowaną w intencji 

pomordowanych w 1945 r. mieszkańców Marchwacza, podczas 

której oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta z Iwanowic. 

Ks. proboszcz w homilii nawiązał do odczytanej Ewangelii 

o „ośmiu błogosławieństwach na górze” i podkreślił, 

że Chrystus zaprasza nas do bycia szczęśliwymi. Szczęśliwi 

to ”…ludzie ubodzy w duchu, to ci, którzy zrozumieli, 

że prawdziwym bogactwem jest Bóg i Jego Miłość. To ci, 

którzy zrozumieli, że przed Bogiem nie trzeba wykazać się 

własnym bogactwem, ale stać z pustymi rękoma, aby On 

napełnił je swoimi dobrami”. Wprowadzeniem 

do przedstawienia artystycznego, nawiązującego do 

tragicznych wydarzeń i przygotowanego przez nauczycieli 

i uczniów Zespołu Szkół w Marchwaczu, był wiersz 

parafianina pana Andrzeja Kobierskiego, odczytany przez 

samego autora. Występ grupy uczniów - dobór tekstów 

i pieśni patriotycznych pięknie przygotowany pod 

kierunkiem nauczycieli Wiesława Domagały i Agnieszki 

Pogorzelec - którego punktem kulminacyjnym był apel 

pomordowanych, wywołał wiele wzruszeń. Po prezentacji 

uczniów spośród zaproszonych gości głos zabrał Poseł na Sejm 

RP Jan Dziedziczak, który przypomniał zebranym, ile 

zawdzięczamy poprzednim pokoleniom oraz wskazał na 

rodzinę, w której uczymy się wartości patriotycznych. 

Występujący po nim Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht, 

zaznaczył, że ”…spotykamy się dzisiaj, aby oddać hołd tym, 

którzy polegli wbrew swojej woli, oddając w ten sposób życie za 

Ojczyznę. Spotykamy się także po to, aby nasza żywa pamięć 

o minionych wydarzeniach - inspirowała   

 
każdego do refleksji, iż nikt nie ma prawa, niezależnie od 

okoliczności, do odbierania godności i życia drugiemu 

człowiekowi”. Zaznaczył m.in., że patron Szkoły 

Podstawowej w Marchwaczu Stanisław Aleksandrzak, 

więzień obozu koncentracyjnego, afirmował w swoich 

wierszach piękno ludzkiego życia i trudu pracy, a patron 

Gimnazjum w Marchwaczu Jan Paweł II, robotnik 
kamieniołomów w czasie wojny, jako jeden z ważnych celów 

wytyczył sobie obronę pokoju w wymiarze globalnym, 
apelując jednocześnie do Polaków i całego świata o ludzi sumienia.

    Ogromne wrażenie na zebranych zrobił przekaz żywego 

świadka tych wydarzeń pana Mariana Maciaszczyka, który był 

gościem uroczystości. Jak sam podkreślił to matka kazała przebrać 

mu się za dziewczynę, w ten sposób zapewne ratując mu życie, 

gdyż  Niemcy już po rozstrzelaniu mieszkańców przeszukiwali 

domostwa, czy ktoś z mężczyzn się nie ukrył. Wszyscy byli zgodni, 

że trzeba pielęgnować te wspomnienia dla prawdziwości przekazu, 

ale też po to, aby się one już nigdy nie powtórzyły. 

Podsumowaniem oficjalnej części uroczystości był występ Orkiestry 

Dętej z Iwanowic, która zaprezentowała utwory wojskowo-

patriotyczne; a potem wszyscy udali się na poczęstunek. Bardzo 

dziękujemy samorządowcom i tym wszystkim, którzy włączyli się 

w organizację uroczystości.  (Robert Lis)  

PODZIĘKOWANIE 

DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ 

W MARCHWACZU 

Na ręce Pani Dyrektor składam serdeczne podziękowanie 

dla wspaniałej młodzieży Gimnazjum im. Jana Pawła II  ZS 

w Marchwaczu za pomoc w uporządkowaniu terenu wokół 

Mogiły w Marchwaczu. Uczniami tymi są: Mikołaj 

Łukaszczyk, Bartosz Skrabuła, Krzysztof Dzieran, 

Adrian Woźniak, Maksymilian Barczewski, Michał 

Chudaś, Wiktor Szarzała, Szymon Pastok. Pragnę 

podkreślić, że dla wszystkich mieszkańców jest to miejsce 

wyjątkowe,  uczące patriotyzmu i „wołające” o pokój. 

Sołtys wsi Marchwacz Janina Kwaśniewska 
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PROTEST ROLNIKÓW  

W MARCHWACZU 
W lutym br. rolnicy powiatu kaliskiego (w tym przede 

wszystkim z gmin Szczytniki i Opatówek)  trzykrotnie 

zablokowali ruch na krajowej 12 w Marchwaczu. 

Przyczyną akcji protestacyjnej było niezadowolenie rolników 

z aktualnej sytuacji na rynku rolnym (spadające ceny 

artykułów) oraz bierność rządu i ministra rolnictwa w tej 

kwestii.  

Podczas blokady gospodarze między innymi publicznie 

odczytali własne żądania, odśpiewali hymn państwowy oraz 

Rotę. Podczas pierwszej blokady zdesperowani producenci 

udali się także kolumną ciągników do Kalisza, gdzie 

przekazali swoje postulaty staroście kaliskiemu- 

Krzysztofowi Nosalowi. Hodowcy i plantatorzy 

uczestniczący w proteście domagali się: podjęcia 

natychmiastowych działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 

powstrzymujących drastyczny spadek cen produktów rolnych 

powstały we wszystkich gałęziach sektora rolnego; 

rekompe  nsat za straty powstałe  wskutek nałożenia embarga 

na eksport  polskich produktów rolnych; wsparcia 

gospodarstw rodzinnych i zapewnienia warunków do ich 

opłacalności; a także wyrazili sprzeciw wobec: wyprzedaży 

polskiej ziemi, która jest gwarantem wolności; prywatyzacji 

i wyprzedaży  polskich lasów państwowych; podwyższenia  

wieku emerytalnego, co utrudnia bezpośrednie przekazanie 

gospodarstwa rolnego następcy;  

nadgorliwej kontroli gospodarstw rolnych przez Państwową 

Inspekcję Weterynaryjną i Państwową Inspekcję Ochrony 

Roślin, co powoduje zniechęcenie i ograniczenie rozwoju 

produkcji rolnej.  W dniu 19 lutego rolnicy powiatu 

kaliskiego dojechali autokarem do Warszawy i dołączyli  

do innych protestujących z całego kraju. 

(Krzysztof Pietrzykowski) 

 

 

XII ROCZNICA PROTESTU ROLNIKÓW 

W MARCHWACZU I CIENI DRUGIEJ 
22 lutego 2015 roku uczczono po raz dwunasty 
wydarzenia sprzed 12 lat, kiedy to rolnicy powiatu kaliskiego 

w Marchwaczu i w Cieni Drugiej zablokowali drogi, 

protestując  przeciwko niewłaściwej polityce rolnej 

ówczesnego rządu. 

Jeszcze przed południem przedstawiciele rolników, związków 

zawodowych oraz władz samorządowych złożyli kwiaty przy 

tablicy pamiątkowej w Cieni Drugiej. O godzinie 12 z kolei 

rozpoczęła się msza święta w Kościele pod wezwaniem Św. 

Michała Archanioła w Rajsku. Sprawowana msza święta 

w intencji rolników zgromadziła w świątyni rzesze wiernych. 

Po liturgii głos zabrali rolnicy. Płomienne przemówienie 

akcentujące głębokie przywiązanie rolników do wartości takich 

jak patriotyzm, naród, chrześcijaństwo czy ojczysta ziemia, 

nagrodzone zostało gromkimi brawami. Wystąpienie było 

jednocześnie wołaniem do rządzących o naprawę sytuacji 

w wielu dziedzinach życia współczesnego społeczeństwa 

polskiego: rolnictwie, przemyśle, demografii, rynku pracy. 

 Uczestnicy obchodów udali się następnie do Marchwacza, gdzie 

złożono kwiaty przy obelisku upamiętniającym dramatyczne 

wydarzenia z 2003 roku. Oprócz innych delegacji, w imieniu 

władz gminy hołd bohaterom tamtych wydarzeń oddali Wójt 

Gminy Szczytniki- Pan Marek Albrecht, oraz Przewodniczący 

Rady Gminy Szczytniki- Pan Bogdan Augustyniak. 

Koordynator uroczystości-Przewodniczący Komisji Rolnictwa 

Pan Paweł Domagała - wyraził wdzięczność za obecność 

wszystkim uczestnikom, składając również na ręce Wójta 

Gminy Opatówek Pana Sebastiana Wardęckiego szczególne 

podziękowanie za pomoc w renowacji obeliska. Na zakończenie 

zebrani udali się do budynku ZS w Marchwaczu, gdzie 

przygotowano skromny poczęstunek. Rozmowy w węższym 

gronie wciąż ogniskowały się wokół ciężkiej sytuacji, w jakiej 

znalazło się polskie rolnictwo. (Krzysztof Pietrzykowski) 

 

GŁOS ROLNIKÓW W XII ROCZNICĘ PROTESTÓW 

ROLNICZYCH 

 „Czcigodni Kapłani, Dostojni Przedstawiciele Władz, 

Drodzy Rolnicy, wszyscy zgromadzeni na tej uroczystej mszy 

świętej. Po raz kolejny w tej świątyni spotykamy się na wspólnej 

modlitwie, po raz kolejny szukamy pomocy Boga. Pragniemy 

duchowo spotkać się z Jezusem i Jego Matką Maryją Królową 

Polski. Można zapytać cóż to za rozmowy prowadzicie między 

sobą i dlaczego jesteście smutni? Boże Piastów i  Jagiellonów 

nie opuszczaj nas, zobacz łzy rolników. Prosimy Cię Boże, 

napełnij nas mocą Ducha Świętego, uspokój nasze serca.  

Tak wiele pięknych słów możemy powiedzieć o pracy 

na polskiej ziemi. Na tej ziemi, która niczym matka pozwala nam 

żyć i wzrastać. Rozumiemy zatem jak wyjątkowa jest praca 
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rolników, którzy są sługami i opiekunami ojczystej ziemi. 

Rolnicy niosą w sobie najpiękniejsze polskie wartości: wiarę, 

bohaterstwo, ciężką pracę, oddanie dla Ojczyzny, które 

wielokrotnie demonstrowali płacąc często daninę  krwi. Dziś 

polski rolnik pozostał ze swoimi problemami znów sam. Dziś 

wołanie rolnika jest głosem wołającym na pustyni. Nikt go nie 

chce słyszeć. 

 Podobnie jak przed 12 laty na wsi pogłębia się 

olbrzymi kryzys, spadają ceny artykułów rolnych, brak 

możliwości ich sprzedaży. To wszystko wpędza wielu rolników 

w tragiczną sytuację, stawia wielu rolników w obliczu likwidacji 

i bankructwa ich gospodarstw. Można odnieść wrażenie, że jest 

to celowe działanie, by w niedalekiej przyszłości obcy kapitał 

mógł z łatwością przejąć polskie gospodarstwa. 

Pytamy więc dziś, gdzie jest głos o wsparcie i pomoc 

dla rolnictwa? Gdzie jest istotne wsparcie ze strony polskiego 

rządu? Obowiązkiem rządzących jest dbanie o naród, dbanie 

o sprawy społeczeństwa, otwartość, uważanie na krzywdę 

ludzką, obrona przed niekorzystnymi zmianami. Dzisiaj tych 

zaniepokojonych, zrozpaczonych ludzi, którzy manifestują swoje 

niezadowolenie, którzy walczą o byt i przyszłość swoich dzieci 

nazywa się podpalaczami Polski. Czy tak określa się kogoś, kto 

walczy o swoją wolność, kto chce wyegzekwować prawo bycia 

gospodarzem we własnym kraju? Gdy się słyszy takie słowa 

serce mocniej bije. Gdy Jan Paweł II po raz ostatni był 

w Polsce, podniósł rękę do góry i powiedział: „Brońcie swojej 

Ojczyzny”. Będziemy jej bronić. Nie trzeba nam mówić o co 

ziemia rodzona woła. Nie możemy pozwolić, by zabrali nam to, 

co kochamy. Połóżmy więc rękę na sercu, powiedzmy sobie co 

czynimy dla Ojczyzny. 

 Przecież my Ojczyznę kochamy jak swój dom rodzinny. 

Jesteśmy gotowi oddać życie i zdrowie za każdą skibę ojczystej 

ziemi. Kiedy mówię Ojczyzna, to widzę białą postać Ojca 

Świętego Jana Pawła II, który na lotnisku Okęcie całuje polską 

ziemię i wypowiada słowa: „Pocałunek złożony na ziemi 

polskiej ma dla mnie sens szczególny. Jest to pocałunek złożony 

na rękach matki, albowiem Ojczyzna jest naszą matką. 

Ucałowałem ziemię polską, z której wyrosłem, w której stale 

tkwię głęboko wrośnięty korzeniami mojego życia, mojego serca, 

mojego powołania. Polska jest Matką szczególną, która wiele 

przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do 

miłości szczególnej”. 

W sercu zachowujemy pamięć o wspaniałej historii 

i tradycji polskiej wsi, która oparta była zawsze na 

gospodarstwie rodzinnym. Gospodarstwo rodzinne ze swoim 

etosem pracy rodzinnej jest skarbnicą kultury, tradycji ludowej 

i wiejskiej, jest kolebką patriotyzmu. Powinno być objęte 

szczególną opieką państwa. Dlatego wszelkie agendy rządowe 

i państwowe powinny zabezpieczyć ziemię z zasobów Skarbu 

Państwa dla gospodarstw rodzinnych. Niestety po polską ziemię 

sięgnęli obcokrajowcy. Dzierżawią często po kilka tysięcy 

hektarów. Wykupują polską ziemię przez podstawione osoby. 

Nasi ojcowie i dziadowie walczyli o każdy skrawek 

polskiej ziemi, przelewając za nią swoją krew. Nasze 

Westerplatte broniliśmy przed niemiecką nawałą, bo tam 

powiewała polska flaga. Czy za niedługi czas na polskiej ziemi 

zobaczymy obce flagi? Czy wtedy nie zadamy sobie pytania- 

gdzie byłem gdy polscy rolnicy walczyli o polskość tej ziemi, na 

której od wieków z mozołem budują swoją ukochaną Ojczyznę? 

Gdzie byłem gdy podjęli walkę o funkcjonowanie polskich 

gospodarstw rodzinnych? Marzyliśmy o kraju szczęśliwym, 

szlachetnym, dostatnim. Nie wolno nam zapominać kim 

jesteśmy, ani skąd pochodzimy. Jeśli obcy chcą dyktować, co 

Polak ma myśleć, co kochać, czego ma się uczyć, co ma jeść, 

jaki ma być chleb, to jest to bardzo poniżające.  

W sercu zachowujemy pamięć o wspaniałej historii 

i tradycji polskiej wsi. Pozostańmy wierni tradycjom naszych 

praojców. Oni w Imię Boże rozpoczynali każdy nowy dzień 

i każdą swoją pracę i z Bogiem swoje rolnicze dzieło 

kończyli. Pozostańmy wierni tej prastarej tradycji! Aby móc 

zachować i przekazywać te szlachetne postawy w przyszłości, 

na polskiej wsi muszą rodzić się nowe pokolenia dzieci. 

Niestety jednym z najważniejszych współczesnych problemów 

polskiej wsi i całej Polski jest emigracja zarobkowa młodych 

Polaków. Często opuszczają oni naszą Ojczyznę na zawsze, 

bezpowrotnie. O czym to świadczy? Trudno oddać słowami 

ból matczynych serc, które wiedzą, że bezpowrotnie straciły 

swoje dzieci, swoje wnuki. Pamiętajmy, że rodzina może być 

zjednoczona, silna i szczęśliwa tylko wówczas gdy jest razem. 

Chciałoby się donośnie zawołać: Polsko, Ojczyzno nasza, 

upomnij się o tych młodych ludzi, bo nie będziesz miała 

przyszłości.  

Dziś słyszymy głosy, że Polska wieś się rozwija, że 

nastąpił olbrzymi postęp. Postęp gdzie wielu ludzi zostaje 

skrzywdzonych, opuszczonych, gdzie polski rolnik pozostaje 

osamotniony w swoich problemach jest postępem 

niedopuszczalnym, kalekim i fałszywym. Dlatego też trwajmy 

na ziemi rodzinnej, uświęcajmy ją pracą, zgodnie z naszym 

powołaniem. Wiemy, że niebawem nadejdzie wiosna. 

Przylecą znów bociany, zwoływać się będą kuropatwy, 

zazielenią się i zakwitną łąki umajone. W naszych oczach 

niech zabłyśnie wówczas promyk słońca. Bo nasze serce zna 

tylko jedno pragnienie, by na naszym codziennym stole był 

chleb z polskiego pola. Wiemy, że świat jest pełen 

niebezpieczeństw, zamiast honoru ludźmi kieruje rządza 

władzy. Silniejsi tłamszą słabszych, ale są ludzie, którzy z tym 

walczą, którzy poświęcili życie prawdzie, honorowi 

i wolności. 

Z głębi serca dziękujemy wszystkim tu obecnym za wspólną 

modlitwę, za całoroczny trud na ojczystej ziemi. Ta piękna 

uroczystość, która jednoczy całą rolniczą i wiejską 

społeczność, niech będzie znakiem szacunku dla Ojczyzny, 

tradycji religijnej i narodowej. Niech będzie również znakiem 

naszej solidarności i jedności. Niech mobilizuje nas do 

szlachetnej pracy i godnego życia, zgodnie z najwyższymi 

wartościami. Szczęść Boże!” (Rolnicy Powiatu Kaliskiego) 

 

ZASŁUŻENI DLA POWIATU 

KALISKIEGO 
 W sobotę 24 stycznia podczas Święta Powiatu Kaliskiego, 

które odbyło się w Opatówku w hali sportowej im. 

Polskich Olimpijczyków, orkiestra dęta OSP Iwanowice 

została uhonorowana Medalem Zasłużony Dla Powiatu 

Kaliskiego.  
Medal ten został nadany przez Radę Powiatu Kaliskiego  

w dniu 29 grudnia 2014 r. na wniosek Pana Benedykta 

Owczarka – Członka Zarządu Powiatu Kaliskiego. 

Wręczenia wyróżnienia dokonał Starosta Kaliski Krzysztof 
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Nosal oraz Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego 

Mieczysław Łuczak. W imieniu orkiestry medal odebrali: 

Jerzy Majas- Prezes OSP Iwanowice, Paweł Grabowski- 

Prezes orkiestry dętej oraz Marek Kubera kapelmistrz 

orkiestry, którym towarzyszyły najmłodsze członkinie 

działającej przy orkiestrze grupy „Iskierki”: Aleksandra 

Pospieszyńska i Oliwia Szczot.  Gratulacje  na scenie 

wyróżnionym złożył również Wójt Gminy Szczytniki Marek 

Albrecht.  

 
Po uzyskaniu zgody Gubernatora Kaliskiego (oświadczenie 

nr 1152 z 16 marca 1900 r.) w dniu 30 marca 1900 r. 

nadzwyczajne zebranie ogólne członków Iwanowickiego 

Towarzystwa Ogniowego powołało do życia orkiestrę dętą. 

Pierwszym kapelmistrzem został Iwan Dworzak, który 

w ciągu jednego roku zobowiązał się wyszkolić muzyków. 

Jak mówią dokumenty w 1904 roku orkiestra liczyła 10 

muzyków i była umundurowana w granatowe spodnie, białe 

bluzy przepasane skórzanym pasem i w czapki rogatywki. 

W roku 1930 powiększono orkiestrę do 18 głosów, 

a szkolenie nowych członków zakończone było egzaminem 

kwalifikacyjnym. W okresie międzywojennym orkiestra raz 

brała udział w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. 

Występowała m.in. w czasie zawodów okręgowych 

w Kaliszu w 1928 r. i witała dostojników państwowych 

z premierem Sławoj-Składkowskim i Wodzem Naczelnym 

Rydzem Śmigłym na czele oraz kościelnych z Prymasem 

Hlondem, w czasie ich wizyty w Iwanowicach w roku 1938. 

Działalność orkiestry przerywa II wojna światowa. Po wojnie 

już wiosną 1945 roku orkiestra na nowo zaczyna działać. 

W grudniu 1946 już trzeci raz w historii orkiestry następuje 

nowy nabór członków. Nowi muzycy biorą udział w nauce 

gry, po którym następuje surowy egzamin i weryfikacja. 

Podobny nabór jest również w latach 60-tych. Kolejny 

rozkwit orkiestry następuje wiosną  1998 r. Orkiestra dęta 

OSP Iwanowice jest pomysłodawcą i pierwszym 

organizatorem Powiatowych Prezentacji Orkiestr Dętych 

OSP Powiatu Kaliskiego. Występowała m.in. na Przeglądzie 

Kabaretów Stodolnianych Szczytniki 1998, jako gość 

honorowy na Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych 

Powiatu Sieradzkiego w Błaszkach w 2001 r., na Rejonowym 

Przeglądzie Zespołów Scenicznych OSP w Brzezinach-

Marszałkach w 2001r., otrzymała nagrodę Burmistrza Miasta 

i Gminy Grabów, od 2000 r. bierze udział w Rejonowym 

Przeglądzie Orkiestr Dętych w Kępnie. Od 2008 r. corocznie 

uczestniczy w festiwalu orkiestr dętych w Sławnie. W 2012 

roku brała udział w przeglądzie orkiestr w Ciechocinku. Jako 

pierwsza orkiestra w historii występowała w sali gobelinowej 

zamku w Gołuchowie. Uświetniała centralne, ogólnopolskie 

obchody dnia strażaka w Poznaniu w 2013 r. Swoją grą 

uświetnia wiele uroczystości świeckich i kościelnych, nie 

tylko w swojej  miejscowości i gminie, ale również na terenie 

całego kraju. 

 Obecny kapelmistrz Marek Kubera jest 9 kapelmistrzem 

w 115 letniej historii orkiestry. Orkiestra liczy obecnie 35 

muzyków, przy orkiestrze działa 32 - osobowa grupa 

taneczna pod kierownictwem Pani Katarzyny Kubera. 

Najstarsze instrumenty na których grają dzisiaj muzycy 

pamiętają jeszcze XIX wiek. Piątego maja 2002 roku podczas 

uroczystości upamiętniających 100-lecie istnienia, orkiestra 

odznaczona została Złotą Honorową Zbiorową Odznaką III 

stopnia Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Orkiestra dęta 

OSP Iwanowice od pokoleń zrzesza w swoich szeregach 

miłośników gry na instrumentach, nie tylko z Iwanowic, ale 

i okolicznych miejscowości. Kultywuje tradycje muzyczne 

i systematycznie podnosi poziom gry i wprowadza nowy 

repertuar. Przy orkiestrze prowadzona jest nauka gry na 

instrumentach, z której corocznie korzysta grono nowych 

adeptów muzyki, głównie młodzieży. Nawyk grania 

w orkiestrze pozostaje im  na całe życie. Orkiestra OSP 

Iwanowice kształtowała i kreowała kulturę Iwanowic oraz 

wykształciła wiele pokoleń mieszkańców Gminy Szczytniki. 

Wszystkich chętnych do nauki gry na instrumentach oraz 

pragnących tańczyć w grupie „Iskierki” działającej przy 

orkiestrze zapraszamy w każdą środę na godz. 18.00 

do remizy OSP Iwanowice. Nauka jest bezpłatna. 

(Jerzy Majas) 

 

 

OTWARCIE IZBY PAMIĘCI  

W IWANOWICACH 
Otwarcie Izby Pamięci OSP Iwanowice odbyło się w minioną 

sobotę. Zbiór pamiątek jest imponujący. Jej pomysłodawcy: 

Bogdan Militowski i Bogdan Dybioch przez dwa lata zbierali 

od mieszkańców wsi pamiątki, oryginalne dokumenty z 1897 

roku, licytowali oryginalne portrety z początku XX wieku.  

W sumie udało się zebrać ponad setkę wyjątkowych eksponatów 

i dokumentów stanowiących o historii OSP w Iwanowicach, 

miejscowej orkiestry dętej, a także historii wsi. W uroczystym 

otwarciu udział wzięli wicestarosta kaliski Jan Adam Kłysz, 

Wójt gminy Marek Albrecht, strażacy na czele z prezesem straży 

Jerzym Majasem i naczelnikiem Andrzejem Pogorzelcem. Izbę 

pamięci podczas otwarcia poświęcił ks. Paweł Jabłoński. 

Podczas walnego zebrania członków OSP Iwanowice wręczono 

medale XXX - lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, 

otrzymali je druhowie Jerzy Majas, Benedykt Owczarek, Marek 

Jakubczak, Bogdan Militowski. Strażacy, którzy w ubiegłym 

roku brali udział w szkoleniach otrzymali również odpowiednie 

zaświadczenia. Specjalne podziękowania podczas uroczystości 

otrzymał również Benedykt Owczarek, za wspieranie Orkiestry 

Dętej OSP w Iwanowicach. Podziękowania wręczył prezes 

orkiestry Paweł Grabowski oraz kapelmistrz Marek Kubera. 

Orkiestra w tym roku odebrała Medal za zasługi dla powiatu 
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kaliskiego. OSP w Iwanowicach powstała w 1897 roku. 

Natomiast orkiestra dęta powstała w 1900 roku, w tym roku 

obchodzi swój jubileusz 115 –lecia.  

 

 
 

Działalność straży 

Jednostka OSP Iwanowice obecnie liczy 128 członków w tym: 

114 członków zwykłych, 8 honorowych, 6 wspierających oraz 

dwie drużyny MDP. Posiada też 35 - osobową orkiestrę dętą, 

którą dyryguje Marek Kubera i 32 - osobową grupę taneczną 

pod kierownictwem Katarzyny Kubera. Jednostka Operacyjno – 

Techniczna liczy 26 osób w tym: wszyscy po przeszkoleniu 

podstawowym, 7 dowódców, 2 naczelników, 6 ratowników 

medycznych, 9 osób posiada uprawnienia do kierowania 

pojazdami uprzywilejowanymi, a 11 osób jest po kursach 

kierowania ruchem drogowym, 5 osób jest po kursie LPR, 6 po 

kursie ratownictwa technicznego a 3 po kursie operatorów 

sprzętu. Tym samym jako pierwsza jednostka w gminie 

Szczytniki osiągnęła wymagany standard dla jednostek z KSRG, 

tzn. posiadamy JOT kategorii 2. JOT brał w 2014 roku udział 

w 24 akcjach, w tym w 13 pożarach i 11 razy likwidował 

miejscowe zagrożenia.  Orkiestra w ubiegłym roku występowała 

30 razy. OSP ma tez swoja kawiarenkę internetową – centrum 

kształcenia, która mieści się w filii bibliotecznej i prowadzona 

jest bezpłatnie  w ramach wolontariatu przez druhnę OSP, 

a jednocześnie Dyrektor Biblioteki. W ubiegłym roku 

kawiarenkę odwiedziło ponad 600 osób. (Wioletta Przybylska) 

 

 

GMINNY DZIEŃ KOBIET 

Ogromna dawka humoru i doskonała zabawa towarzyszyła 

tegorocznym obchodom Gminnego Dnia Kobiet jaki odbył 

się w niedzielę 8 marca tradycyjnie już w sali OSP 

w Radliczycach.  

Prawie czterysta Pań przybyłych na uroczystość również 

tradycyjnie już witanych było słodkim podarunkiem przez 

współgospodarzy imprezy Wójta Gminy Szczytniki Marka 

Albrechta i Prezesa GS „SCh” Jana Wawrzyniaka.  

Organizatorzy  czyli władze gminy (Wójtowie i Przewodniczący 

Rady), Prezesi GS i OSP w Radliczycach oraz Dyrektor GOK 

złożyli także życzenia wszystkim zgromadzonym Paniom, 

wzniesiono także toast za zdrowie Pań szampanem 

ufundowanym przez Wójta Gminy.  

 
 

 

Tegoroczny słodki poczęstunek (kilkadziesiąt rodzajów ciast) na 

stoły przygotowały natomiast Panie z OSP w Sobiesękach 

Trzecich. Pięciogodzinna część artystyczna spotkania obfitowała 

w humor, wspólny śpiew  i dobrą zabawę. Śpiewano więc, znane 

wszystkim przeboje o kobietach, wspólnie z zespołem 

wokalnym młodzieży z Zespołu Szkół w Radliczycach, 

w recitalu przygotowanym  przez Rafała Paczkowskiego.   Ale 

także śpiewano i bujano się przy stołach z naszymi gminnymi 

kapelami „Złote Kłosy” i „Dysonans”. Obie kapele doskonale 

przygotowane do „kobiecego koncertu” nie musiały nawet 

specjalnie namawiać zgromadzonych do śpiewania, wystarczył 

pierwszy z zagranych utworów i już Panie zostały porwane 

do wspólnej zabawy. Ogromna dawka humoru towarzyszyła 

natomiast występom dwóch zaproszonych kabaretów. Najpierw 

na scenie pojawili się goście z zachodnich krańców  

Wielkopolski – Kabaret DZIURA, w składzie którego prym 

wiodła Zofia Dragan „współczesna Hanka Bielicka” jak na nią 

mówiliśmy po solowym występie podczas ubiegłorocznego 

Jesiennego Święta Warzyw w Kuczewoli. Tym razem Pani 

Zofia przywiozła cały swój kabaret, czyli ekipę męską. 

Doskonały program jaki przygotowali specjalnie na Dzień 

Kobiet rozbawił wszystkich gości. To nie był jeszcze koniec 

bowiem czekał już na swój występ  Kabaret Niechcice 

z Żelazkowa, także w specjalnym programie „kobiecym”. 

Humorystyczne dialogi przeplatane były wspólnym śpiewaniem  

znanych piosenek. Największą sensację  podczas występu 

kabaretu Niechcice wzbudziło jednak pojawienie się na sali 

sobowtóra Conchity Wurst, który wprowadzony wśród 

ochroniarzy na scenę zaśpiewał słynną „eurowizyjną piosenkę” 

o Feniksie. Po brawurowym i „niebezpiecznym” wykonaniu 

tego utworu Conchita od Niechciców ruszała do stołów Pań. 

Wspólnych uścisków, zdjęć i toastów nie było końca. Na koniec 

także tradycyjnie składamy w imieniu Władz Gminy 

i Gminnego Ośrodka Kultury ogromne podziękowania za 

 pomoc organizacyjną i obsługę sali  dla strażaków z OSP 

w Radliczycach oraz za wyśmienite wypieki dla Pań z OSP 

w Sobiesękach Trzecich. (Mariusz Janiak) 
 

W dniu 7 marca odbył się w Kaliszu Powiatowy Dzień 

Kobiet, w którym wzięły udział także mieszkanki naszej 

gminy. Koncert zespołu PECTUS został zasponsorowany 

przez Powiat Kaliski, miasto Kalisz oraz przez Gminy 

Powiatu Kaliskiego, w tym przez Gminę Szczytniki; ciesząc 

się dużym uznaniem świętujących swoją uroczystość Pań. 

(Redakcja) 
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_____________________________________ 

KULTURA 

 

ZESPOŁY TANECZNE 

W GALERII AMBER 
 
Zespoły taneczne z Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach 

swoimi występami tanecznymi wsparły akcję charytatywną 

„Pomagamy Kubusiowi przy dźwiękach muzyki” jaka odbyła 

się w sobotę i niedzielę 17 i 18 stycznia br. w Galerii Amber 

w Kaliszu.  

Zaproszenie do współpracy i pomocy dla małego Kubusia 

otrzymały kaliskie szkoły i formacje artystyczne w tym wokalne, 

plastyczne i taneczne. Takie zaproszenie otrzymało także Studio 

Kreacji Ruchu Arlety Piotrowskiej, instruktorki tańca grup z GOK-u 

w Szczytnikach. Pani Arleta z kolei zaproponowała udział 

w prezentacjach dwóm naszym grupom tanecznym. I tak w sobotę 

17 stycznia młodzież z grup tanecznych Gminnego 

Ośrodka Kultury wspierając akcję zaprezentowała 

zgromadzonej w  Galerii Amber publiczności pięć 

swoich układów tanecznych. W trakcie dwudniowych 

prezentacji artystycznych zbierano fundusze na 

leczenie i rehabilitacje małego Kubusia, który obecnie 

we wrocławskim szpitalu, po ciężkiej operacji 

nowotworu poddawany będzie chemioterapii. 

(Mariusz Janiak) 

 

 

Monika Borkowska mieszka w Stawie. Od wielu lat 

pisze opowiadania, a jedno z nich to „Podróże”. 

PODRÓŻE 
 
Wycieczka rowerowa. Do plecaka wkładam ciepły 

sweter, książkę, notatnik, długopis, lęk, termos z herbatą, 

koc, kanapkę. Cel? Tam gdzie cisza spotyka się ze 

spokojem. Kiedy? Gdy Księżyc wstaje a Słońce 

odchodzi. Do złotych łąk jadę, do złotych łąk... 

Wyciągam koc, książkę, notatnik, długopis, termos 

z herbatą, kanapkę. Słyszę szelest z pobliskiego 

zagajnika. Spoglądam w tamtą stronę. To dwa psy: jeden 

mały, drugi duży, których pan orze pole, wybiegają 

z lasku. Bawią się razem. Wyciągam z plecaka lęk. 

Uciekam. Jadę rowerem i nagle pragnę unieść się do 

Wenus. Płynąć ku niej. Już zamierzam wyruszyć, ale oto 

czytam, że „Wenus to najgorętsza planeta w Układzie Słonecznym. 

Posiada gęstą atmosferę. Temperatura sięga tam aż 470°C! Cała 

powierzchnia Wenus usiana jest wulkanami, dochodzącymi nawet 

do 160 km średnicy. Z górnych warstw padają deszcze, 

przekształcające się na dole w mgłę kwasu siarkowego. Wiatry 

owiewają dookoła planetę w ciągu czterech dni, wiejąc z siłą 

tornada. Wszędzie  pioruny biją tak często, że nawet ciemna strona 

jarzy się z hałasem". Postanowione! Nie lecę. Zostaję. Za cel 

podróży obieram sobie jednak "serce nocy"- jak to pięknie określił 

Konstanty Ildefons Gałczyński Księżyc w jednym ze swoich 

wierszy. A może właśnie teraz bohaterowie pierwszej części trylogii 

księżycowej: „Na srebrnym globie" odbywają swoim wozem podróż 

przez któreś Mare...? Albo bohaterowie książki Herberta George'a 

Wellsa- Bedford i Cavor- walczą w podziemiach Księżyca 

z Selenitami...? Ruszam dalej. Przejeżdżam obok sadu, w którym 

drzewa aż uginają się od ciężaru owoców. Zapach pyszniejszy niż 

smak. O, przepraszam! Wycofuję to, co powiedziałam - tak 

pysznych jabłek nie jadłam jeszcze nigdy! Jadę dalej. Obok mnie 

przelatuje jakiś bączek. Ostatni w tym roku? O, wycięto przydrożne 

drzewa! Jaka szkoda. Zaraz obejrzę któryś z pni i jego słoje. Jak to 

było z tym datowaniem wieku? A, wiem! Wystarczy tylko policzyć 

ciemne słoje. Ech, długo by liczyć... Przejeżdżam teraz przez wieś 

Rajsko, która położona jest na wzniesieniu. Rozciągają się stąd 

malownicze widoki aż po sam horyzont. Patrząc z góry można ująć 

wzrokiem wszystko to co na dole i upajać się krajobrazem. Patrzę 

po sam widnokrąg, gdzie rozpoznaję pojedyncze drzewa. Jak też 

one tam muszą być daleko! Gdy zjeżdżam ze wzniesienia, rozwijam 

ogromną prędkość. W połączeniu z przecudnymi widokami, można 

się poczuć, jakby się leciało. Jest to czas, gdy ciepłe powietrze 

przeplata się z zimnym. Powietrze "bije" mnie po twarzy. Nie, nie 

boli. Na mojej twarzy ląduje nić babiego lata. Babie lato. A dlaczego 

akurat babie? Gdybym była w Ameryce Północnej powiedziałabym 

Indian Summer, w Szwecji - Brigitta-Sommer, a w Niemczech – 

Altweibersommer - hmmm... lato starych bab? To niech może już 

lepiej pozostanie po prostu "babie"... (autor opowiadania: 

Monika Borkowska) 
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CZY SŁOWO MOŻE ZABIĆ? 
Słowo może być pisane lub mówione. Słowem można kogoś 

pochwalić albo zganić. Słowem możemy kogoś pocieszyć, ale 

możemy także sprawić przykrość. Słowem, nawet jednym, 

można zrobić wiele.  
Naprawdę wiele, dlatego nie dziwi, że papież Franciszek tak wiele 

uwagi poświęca kwestii, którą nazywa się „grzechami języka". 

Biskup Rzymu mówił o gadulstwie, obmawianiu, plotkowaniu. 

Mówił o „zabijaniu językiem", praktykowanym na co dzień we 

wspólnotach i rodzinach. Oddajmy na chwilę głos papieżowi: Jak 

wiele jest w Kościele plotkarstwa! Jakże wiele plotkujemy my, 

chrześcijanie! Plotkowanie jest właściwie obdzieraniem ze skóry. 

Wyrządzaniem szkody jeden drugiemu. Jakby się chciało drugiego 

pomniejszyć: zamiast samemu wzrastać, sprawiam, aby drugi był 

niżej, a sam czuję się wielki. Tak się nie robi! Plotkowanie wydaje 

się piękne. Nie wiem dlaczego, ale tak się zdaje. Jak cukierki 

miodowe. Bierzesz jeden, drugi, następny i jeszcze jeden, a na końcu 

boli cię brzuch. Dlaczego? Tak jest z plotkowaniem. Jest słodkie na 

początku, a w końcu cię niszczy, niszczy twoją duszę! Plotkowanie 

jest w Kościele niszczące, bardzo destruktywne. To tak jakby Ojciec 

Święty chciał nam uświadomić, że wolność słowa oznacza 

odpowiedzialność za to, co mówimy. Odwołuje się też do zwykłej 

przyzwoitości. Niewątpliwie w czasie Wielkiego Postu wielokrotnie 

słyszeliśmy wezwanie do poprawy życia. Byśmy nawrócili się do 

Boga całym sercem, i nie tyle rozdzierali szaty ile raczej własne 

serca. Warto przy tej okazji postawić sobie pytanie. A jakie ja 

powziąłem wielkopostne postanowienie? Jaką duchową walkę 

rozpocząłem w swoim życiu? Czy przypadkiem sam nie ranię 

innych moimi słowami? W tym momencie warto przytoczyć słowa 

świętego Jana Pawła II, które wygłosił w 1991 r. w Olsztynie: 

Wolność publicznego wyrażenia swoich poglądów jest wielkim 

dobrem społecznym, ale nie zapewnia ona wolności słowa. Myślę, 

że zwłaszcza teraz w tym wyjątkowym czasie trzeba je bardzo 

często przypominać w Kościele po to, aby katolicy nie szafowali 

słowami, które zabijają.  Zastanów się więc - czy warto brać na 

siebie grzech oczerniania i krzywdzenia innych, grzech chęci 

skłócania nie tylko bliskich sobie osób, grzech „wścibskiego 

wchodzenia” w czyjeś życie? Czy chciałbyś mieć takich znajomych 

i przyjaciół?  Zgodnie ze słowami Biblii, oszczercy nie wejdą do 

Królestwa Bożego, a więc miejmy odwagę powiedzieć  STOP 

kłamstwu, obmowom, anonimowym donosom, plotkom; i tak jak 

o to prosił św. Jan Paweł II - bądźmy zawsze ludźmi sumienia!  

(Ksiądz Paweł Nasiadek) 
________________________________________________ 

SPORT 
 

 

TURNIEJ HALOWY OSP 
W sobotę  10 stycznia, odbył się w sali sportowej Zespołu 

Szkół w  Iwanowicach, IV Halowy Turniej w Piłkę Nożną, 

Drużyn OSP Gminy Szczytniki, pod patronatem Wójta 

Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta.  
Do rywalizacji stanęła rekordowa liczba zawodników,  bo aż 

60 w  8 drużynach, reprezentujących Ochotnicze Straże 

Pożarne z :Iwanowic, Stawu, Szczytnik, Radliczyc, Krowicy 

Zawodniej,  Sobiesęk Trzecich, Kuczewoli i Główczyna. 

W pierwszej fazie rozgrywek, w wyniku losowania, drużyny 

zostały podzielone na dwie grupy.  W grupach mecze były 

rozgrywane systemem „każdy z każdym”. Mecze trwały 10 

minut bez przerwy. Każda drużyna liczyła trzech 

zawodników w ”polu” oraz bramkarza. Zmiany odbywały się 

systemem hokejowym. Sędzią głównym był Pan Piotr 

Wosiek. Wyniki meczów grupy I: Kuczewola-Staw wynik 

5:3, Szczytniki-Iwanowice 3:0, Staw-Iwanowice 4:1, 

Kuczewola-Iwanowice 6:2, Szczytniki-Staw 2:2, Szczytniki-

Kuczewola 2:1. Wyniki meczów grupy II: Główczyn-

Sobiesęki Trzecie 3:0, Radliczyce-Krowica 7:0, Radliczyce-

Główczyn 1:1, Radliczyce-Sobiesęki Trzecie 7:2, Główczyn-

Krowica Zawodnia 4:4, Krowica Zawodnia- Sobiesęki 

Trzecie 5:2. Pojedynki te wyłoniły zwycięzców grup oraz 

drużyny z drugim,  trzecim i czwartym miejscem w grupie.  

W półfinałach rozegrano następujące mecze: Szczytniki-

Główczyn 2:0  oraz Radliczyce-Kuczewola 6:1. 

W meczu o piąte miejsce Krowica Zawodnia wygrała ze 

Stawem 4:2, a w pojedynku o 7 miejsce Iwanowice 

zwyciężyły Sobiesęki Trzecie 5:1.  W meczu o trzecie 

miejsce Główczyn wygrał z Kuczewolą 7:5. W finale 

bezkonkurencyjna okazała się drużyna ze Szczytnik, która 

wygrała z OSP Radliczyce  6:2. Drużyny, które zajęły 

pierwsze trzy miejsca otrzymały puchary ufundowane przez 

Wójta gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta, a wszystkie 

drużyny otrzymały okolicznościowe dyplomy. Ponadto 

drużyna ze Szczytnik została reprezentantem naszej gminy na 

zawodach powiatowych -  17 stycznia w Liskowie. 

Najlepszymi zawodnikami  turnieju okazali się Adrian 

Kępski z OSP Główczyn i Mateusz Mikołajczyk z OSP 

Radliczyce, którzy zdobyli po 9 goli.  Najstarszymi 

zawodnikami turnieju byli  49-latkowie z OSP Kuczewola: 

Pan Paweł Zieliński oraz   Piotr Figiel, którym gratulujemy 

kondycji. 

Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego OSP. 

Organizatorzy dziękują sponsorom za ufundowanie nagród: 

Panu Markowi Albrechtowi, Arkadiuszowi Jakubkowi, 

Zbigniewowi Banasiewiczowi i Jerzemu Majasowi oraz za 

pomoc w zorganizowaniu turnieju: Pani Janinie Nowak 

Dyrektor Zespołu Szkół w Iwanowicach, Pani Mirosławie 

Bzderek , Annie Stasiak oraz Martynie Jakóbczak 

i Aleksandrze Ludwiczak, które w profesjonalny sposób po 

raz kolejny obsługiwały sekretariat zawodów.  (Jerzy Majas) 

 

S P O R T  S Z K O L N Y 
 

KOSZYKÓWKA  - GIMNAZJUM   

Dziewczęta :  I    miejsce  Gim.  Iwanowice 

II   miejsce   Gim.  Staw 

Chłopcy: I    miejsce  Gim.  Iwanowice 
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II   miejsce  Gim.  Staw 

III  miejsce  Gim. Marchwacz 

PIŁKA  RĘCZNA   –  SZKOŁA  PODSTAWOWA 

Dziewczęta: I    miejsce  Sz.P.  Iwanowice    

II  miejsce  Sz.P.   Marchwacz 

Chłopcy: I    miejsce  Sz.P.  Iwanowice    

II   miejsce  Sz.P.  Marchwacz 

SIATKÓWKA  –  SZKOŁA  PODSTAWOWA 

Dziewczęta I    miejsce  Sz.P.  Iwanowice    

II   miejsce  Sz.P.  Staw 

III miejsce  Sz. P.  Szczytniki 

Chłopcy I    miejsce  Sz.P.  Iwanowice    

II   miejsce  Sz.P.  Staw 

III miejsce  Sz. P.  Szczytniki 

KOSZYKÓWKA  –  SZKOŁA  PODSTAWOWA 

Dziewczęta I    miejsce  Sz.P.  Iwanowice    

II   miejsce  Sz.P.  Szczytniki/  III miejsce  Sz. P.  Staw 

Chłopcy I    miejsce  Sz.P.  Iwanowice    

II   miejsce  Sz.P.  Staw 

Drużyna dziewcząt z Gimnazjum w Stawie zajęła  II miejsce 

w Mistrzostwach Powiatu w Turnieju Piłki Koszykowej. 

W zespole grały: Olga Furmaniak,  Anita Powązka, Klaudia  

Augustyniak,  Weronika Augustyniak,   Karolina Pajęcka,   

Justyna Pluta, Natalia Pilas,   Wiktoria Gaj,   Katarzyna 

Nowak,  Paulina Błaszczyk. 

 

INDYWIDUALNE  MISTRZOSTWA  POWIATU 

W  WARCABACH   KLASYCZNYCH   - 

SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH  

I GIMNAZJALNYCH 
Turniej   odbył się  3.02.2015r. w Gimnazjum w Stawie. 

W zawodach wzięło udział 27 uczniów ze Szkół Podstawowych i 26 

z Gimnazjum Razem   53  uczniów. 

Szkoła  Podstawowa:  -  dziewczęta 

1. Antczak Agnieszka     - Rajsko/ 2. Juszczak Małgorzata   - 

Radliczyce / 3.Neweta Paulina           - Staw  

-   chłopcy: 1.Kaleta Bartłomiej         - Chełmce 

2. Walczyński Michał       - Iwanowice 

3. Wójtowicz Michał        - Marchwacz                       

Gimnazjum: -  dziewczęta 1. Łańduch Agnieszka - Marchwacz     

2.Lubecka Kinga        - Staw / 3. Powązka Anita        - Staw 

-  chłopcy:1.  Cierniak Jakub           - Iwanowice 

2.  Cierniak Filip             - Iwanowice 

3.  Pajęcki Łukasz           - Staw 

 

(opracował: Kazimierz Augustyniak) 

 

III MIEJSCE W MISTRZOSTWACH POWIATU 

W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT 
14 lutego w Opatówku odbyły się powiatowe zawody w piłce 

ręcznej szkół podstawowych. ZS w Iwanowicach 

reprezentowała drużyna w składzie: Ola Gibus, Ola 

Krupczyńska, Patrycja Zdun, Magdalena Pejaś, Gabrysia 

Felińska, Ilona Flak, Sylwia Staniewska, Natalia Wróbel, 

Kasia Strzelczyk, Olga Mrugasiewicz, Daria Kusz, Kasia 

Szymaszek. W zawodach brało udział 7 drużyn powiatu 

kaliskiego. Wszystkie mecze zostały rozegrane na bardzo 

wysokim poziomie. Dziewczęta reprezentowały 

niespotykanie wysoki poziom umiejętności techniczno- 

taktycznych.  W emocjonującym finale wygrał po dogrywce 

i 13 kolejce rzutów karnych zespół z gospodarzy, II miejsce 

zajęła drużyna z Piotrowa, III miejsce Iwanowice. 

(Renata Janicka - Szcześniak) 

 

OŚWIATA 
 

NA CZYM POLEGA DOBRA 

KOMUNIKACJA? 
„Musimy się lepiej komunikować”.  Wypowiedzi tego rodzaju 

stają  się niemalże normą. Każdego dnia słyszymy o arogancji, 

ignorancji, zniecierpliwieniu i agresji, nie tylko słownej. 

Z przerażeniem patrzymy w przyszłość, myśląc o następnych 

pokoleniach, czym się to skończy? Dorośli gonią, często nie 

mają czasu dla siebie i tracą kontakt również  z własnymi 

dziećmi, które za szybko dorosły. Młodzież coraz częściej 

rozmowę zastępują krzykiem, płaczem, a niekiedy 

wycofywaniem się  i izolowaniem. Żyjemy  szybko, nerwowo  

i niezdrowo. Coraz częściej słyszymy „ świat staje na głowie”.  

A przecież jesteśmy jego częścią.  Od nas zależy jaka jest 

atmosfera w naszym domu, kto jest autorytetem dla naszego 

dziecka, jak w naszym domu rozwiązuje się problemy. 

Zastanówmy się czy i w  jakim stopniu  style wychowawcze  

w naszej rodzinie wpływają  na relacje  i atmosferę w domową. 

Czy dominują zakazy,  nakazy, czy dziecko wywiązuje się 

z powierzonych mu obowiązków? Czy w naszym domu ważnym 

elementem jest poświęcanie dziecku odpowiedniej ilości czasu 

przy jednoczesnym konsekwentnym przestrzeganiu przyjętych 

reguł zachowania wszystkich członków rodziny? Zatrzymajmy 

się na trochę i pomyślmy co możemy zmienić w swoim życiu, 

a na co nie mamy wpływu.  

Otwarta  komunikacja kształtuje i wzmacnia relacje między 

ludźmi. Wśród  nas są osoby, które są świetnymi słuchaczami, 

okazują zainteresowanie  i zrozumienie, podczas gdy inne tylko 

słyszą co się do nich mówi, ale nie potrafią bądź nie chcą być 

aktywnymi słuchaczami. A przecież aktywne słuchanie to: 

zainteresowanie tematem, zwrócenie się w stronę osoby 

mówiącej, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, zmiana wyrazu 

twarzy oraz przesyłanie innych  sygnałów, świadczących 

o kontakcie i fizycznej obecności. Każdy z nas  teoretycznie wie 

czym jest komunikacja, czym jest aktywne słuchanie.  Wiemy, 

że spokojny przekaz, kompromis, empatia, uśmiech, pogoda 

ducha i odrobina wyrozumiałości dla bliźniego czyni „nas” 

bogatszymi wewnętrznie.  

Umiejętności  komunikacyjne ćwiczymy na różnych poziomach 

i w różnych sytuacjach.  

Poziom fatyczny- jego przejawem jest swobodna rozmowa. Jest 

to bezpieczne wolne od emocji komunikowanie się. Nie 

rozmawiamy o poglądach ani wartościach.  Do bezpiecznych 

tematów rozmów z ludźmi, których spotykamy po raz pierwszy 

lub których nie znamy zbyt dobrze należą:  pogoda, dobra 

książka,  aktualne wiadomości, moda, sport.  

Poziom instrumentalny – rozmówcy przekazują sobie 

informacje, instrukcje. Komunikują się w sposób bezpośredni. 

Ten typ komunikacji ma wywołać pewne zachowania u odbiorcy 

komunikatu, ale jest również wolny od emocji. Przykładem 

może być rozmowa nauczyciela z uczniami na temat zbliżającej 

się zabawy szkolnej, sposobu odrobienia pracy domowej.  
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Poziom afektywny – podczas komunikacji afektywnej ludzie 

ujawniają swoje uczucia i wartości. Rozmówcy są zaangażowani 

w rozmowę, wyzwalają się rozmaite emocje. Na tym poziomie 

komunikowania ujawniają się bardziej osobiste cechy 

rozmówców.  

Podczas rozmowy dwóch osób, tylko niecałe 35% informacji 

przekazywanych jest werbalnie  przy pomocy słów, 

a niewerbalnie ponad   65%.  

Komunikacja niewerbalna może wyrażać się poprzez: 

-ton głosu, 

-nasze otoczenie (dom, samochód, praca, przyjaciele, rodzina) 

-sposób w jaki siedzimy, witamy się,  chodzimy, kontaktujemy 

się wzrokowo, 

-gesty, 

-odległość jaką zachowujemy wobec rozmówcy, 

-nasz wygląd  twarz, włosy, płacz, marszczenie brwi, grymas, 

-miejsca,  które tworzymy sami - swój pokój w domu, gabinet, 

ogródek.             

Podczas rozmowy dbaj o swoją własną stabilność. Nie pozwalaj 

by poczucie bezradności  rozmówcy udzieliło się tobie. Gdyby 

tak się stało nie mógłbyś mu pomóc. Jeśli czujesz, że się na to 

zanosi, przerwij rozmowę – odpocznij, zdystansuj się do 

problemu, odetchnij chwilę, a z pewnością będziesz mógł/ 

mogła  dalej skutecznie słuchać. Jest to podstawową zasadą 

i warunkiem do udzielenia naszemu rozmówcy pomocy. 

Koncentrując się na tym co do nas mówi okazujemy mu  

życzliwość  i zainteresowanie, jednocześnie pomagamy 

swojemu rozmówcy  uporządkować myśli, uczucia i wrażenia. 

Mów swojemu rozmówcy jak rozumiesz, to co słyszysz. 

Nawet jeśli wydaje ci się, że wszystko rozumiesz, sprawdź to, 

od czasu do czasu, powtarzając kwestię rozmówcy swoimi 

słowami. Na przykład: „O ile cię dobrze rozumiem, chcesz 

powiedzieć, że…”czy też, to co powiedziałeś, ja tak rozumiem. 

Unikaj jednak komentowania wypowiedzi drugiej strony. Czekaj 

na potwierdzenie, że zrozumiałeś dokładnie. Pamiętajmy, że 

odpowiedzialność za komunikację ponosi zarówno nadawca 

komunikatu  jak  i odbiorca. Unikajmy blokad 

komunikacyjnych. 

W codziennym życiu nie zdajemy sobie sprawy z faktu 

stosowania  barier  komunikacyjnych. Podstawowe bariery 

komunikacyjne, to: 

 Osądzanie (niewłaściwe krytykowanie, obrażanie, orzekanie, 

nieuzasadnione ocenianie) 

 Decydowanie za innych (rozkazywanie, grożenie, zastraszanie, 

moralizowanie i brak dawania przykładu, nadmierne 

i niewłaściwe wypytywanie) 

 Uciekanie od problemów (zmienianie tematu, ignorowanie 

i niewłaściwe pocieszanie).  

 Szczegółowe wyjaśnienie z zakresu barier komunikacyjnych 

zostanie podane w następnym artykule. (pedagog 

Izabela Sobocka) 

 

INFORMACJA  O PRZYZNANYCH 

STYPENDIACH 
Realizując postanowienia art. 90g ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 

z późn. zm.), w oparciu o decyzje dyrektorów zespołów szkół 

prowadzonych przez Gminę Szczytniki, za I okres w roku 

szkolnym 2014/2015 zostało przyznane ogółem 68 stypendiów 

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów realizujących 

obowiązek szkolny w tych zespołach. 15 uczniów otrzymało 

stypendia motywacyjne ze średnią ocen nie niższą niż 5,25. 

Są nimi: 

1.Lilianna Gajewska – ucz. kl. IV SP w Marchwaczu, 

2.Lena Łukacka – ucz. kl. IV SP w Marchwaczu, 

3.Michał Zimny – ucz. kl. IV SP w Radliczycach, 

4.Kamil Mikołajczyk – ucz. kl. IV SP w Radliczycach, 

5.Szymon Ubych – ucz. kl. IV SP w Radliczycach, 

6.Małgorzata Juszczak – ucz. kl. VI SP w Radliczycach, 

7.Marta Leszka – ucz. kl. III Gm. w Radliczycach, 

8.Mateusz Nowak – ucz. kl. IV SP w Szczytnikach, 

9.Aleksandra Grandyberg – ucz. kl. VI SP w Szczytnikach, 

10.Nadia Leszka – ucz. kl. VI SP w Szczytnikach, 

11.Aleksandra Wietrzych – ucz. kl. VI SP w Szczytnikach, 

12.Paulina Wojtczak – ucz. kl. I Gm. w Szczytnikach, 

13.Kinga Drewniak – ucz. kl. I Gm. w Szczytnikach, 

14.Jakub Zając – ucz. kl. I Gm. w Szczytnikach,  

15. Justyna Pluta – ucz. kl. III Gm. w Stawie, 

a także  53 uczniów otrzymało stypendia za wyniki i osiągnięcia 

w sporcie co najmniej na szczeblu gminnym. Wśród 

wyróżnionych znalazł się jeden uczeń o podwójnych 

osiągnięciach. Jest nim Justyna Pluta – uczennica III klasy 

Gimnazjum Zespołu Szkół w Stawie. Wysokość stypendium 

kształtowała się w kwocie – 150 zł, natomiast w przypadku 

podwójnych osiągnięć – 200 zł.  (Grażyna Kuchnicka) 

 

INNOWACYJNE ZESPOŁY SZKÓŁ 
REALIZACJA DWÓCH INNOWACJI 

W ZESPOLE SZKÓŁ W SZCZYTNIKACH 
W Zespole Szkół w Szczytnikach realizowane są w bieżącym 

roku szkolnym dwie innowacje pedagogiczne. Jedna z nich 

dotyczy wzbogacenia  treści programowych z historii oraz 

nowatorskich metod prowadzenia zajęć i nosi tytuł „Historia 

współczesna słowem i obrazem pisana”. Dzięki zajęciom 

wykorzystującym notacje historyczne i materiały filmowe, 

warsztatom, prezentacjom multimedialnym i grom 

dydaktycznym prowadzonym przez wykwalifikowanych 

edukatorów z Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi  

z wykorzystaniem bogatego materiału źródłowego 

i fotograficznego uczniowie mają  szansę w atrakcyjnej 

i przystępnej formie poznać nie tylko najnowszą historię Polski, 

ale również współczesne dzieje swojego regionu. Prelekcjom 

towarzyszą cykliczne wystawy. Większość z nich koncentruje 

się na II wojnie światowej oraz późniejszym okresie zniewolenia 

komunistycznego. Ekspozycje obrazują zbrodnie obu reżimów 

totalitarnych na obywatelach polskich i żydowskich, a także 

opór Polaków i ich długotrwały wysiłek podjęty w celu 

odzyskania wolności; przypominają o wystąpieniach polskiego 

podziemia niepodległościowego przeciwko obu okupantom oraz 

o protestach społecznych w PRL, ilustrują dramatyczne 

wydarzenia stanu wojennego  oraz  przybliżają życie codzienne 

zarówno w okupowanej, jak i wolnej Polsce. Do tej pory odbyły 

się zajęcia z następującej tematyki: „Zagłada żydowskich 

miasteczek” - sposoby ratowania Żydów przed eksterminacją, 

„Niech się święci...” - obchody świąt i rocznic w Polsce 

Ludowej, „Ocaleni z nieludzkiej ziemi” - losy obywateli 

polskich deportowanych i więzionych przez władze ZSRR. 

Przed nami jeszcze: „586 dni stanu wojennego”, „Zbrodnia 

Katyńska”,„Wolności! Chleba!” -  poznański czerwiec 1956 

w fotografii, „Pielgrzym nadziei” - Jan Paweł II na ziemi 
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wielkopolskiej, „Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce”. 

Wiedza z zakresu historii najnowszej jest bardzo ważnym 

elementem kształtowania tożsamości narodowej, przybliża 

uczniom informacje na temat życia ludności na okupowanych 

terytoriach Polski, pozwala krytycznie ocenić polską 

historiografię dotyczącą czasów PRL, przywraca pamięć 

o ofiarach zbrodniczych systemów – nazizmu i komunizmu oraz 

pokazuje zagrożenia, jakie niosą ze sobą systemy totalitarne. 

Dzięki  takim eventom uczniowie poznają i zrozumieją zasady 

demokracji, będą umieli rozpoznać przejawy nietolerancji oraz 

przypadki łamania norm społecznych, oceniać ich konsekwencje 

i stosować zasady demokracji w życiu szkoły. Młodzież 

aktywnie włącza się w realizację innowacji. Uczniowie klasy 

trzeciej gimnazjum pełnią kolejno rolę kustoszy wystaw 

oprowadzając po nich swoich młodszych kolegów. Do tej pory 

największa aktywnością wykazały się: Julia Banasiewicz, 

Magdalena Piestrzeniewicz, Patrycja  Wawrzyniak i Katarzyna 

Żeglicka. W imieniu Dyrekcji serdecznie zachęcam wszystkich 

zainteresowanych mieszkańców gminy do odwiedzania szkoły 

i oglądania ekspozycji.  

Druga innowacja pedagogiczna zatytułowana „Wkrótce będę 

czwartoklasistą” realizowana jest od 1 lutego br. w klasie 

trzeciej szkoły podstawowej. Jej celem jest stopniowe 

przygotowanie uczniów do przyszłej pracy w systemie klasowo-

lekcyjnym. Nauczycielka wdraża uczniów do czekających ich 

zmian i płynnego przejście do drugiego etapu edukacyjnego.  

(Anna Dryka) 

 

 

REALIZACJA CZTERECH INNOWACJI 

W ZESPOLE SZKÓŁ W MARCHWACZU 

 
W styczniu bieżącego roku rozpoczęto w ZS 

w Marchwaczu procedurę wdrożenia w życie dwóch 

kolejnych innowacji pedagogicznych, oprócz dwóch 

realizowanych nadal -  od poprzednich lat szkolnych, 

o których informacja została podana na łamach gazetki 

we wcześniejszych jej wydaniach, a mianowicie „Przygoda 

przedszkolaka z angielskim” – pierwsza innowacja 

w gminie,  „Angielski wokół nas” - dla uczniów 

gimnazjum. Jedna z nowych tegorocznych innowacji  „Co 

w ekonomii i prawie piszczy” opracowana została przez 

Krzysztofa Pietrzykowskiego. Jej celem jest wzmocnienie 

poczucia obywatelskiej odpowiedzialności młodego 

człowieka oraz wpojenie  zasady ograniczonego zaufania 

w sprawach finansowych. Afera Amber Gold czy chociażby 

problemy ludzi z kredytami walutowymi dobitnie pokazują, 

że istnieje silna potrzeba edukacji społeczeństwa w kwestiach 

ekonomicznych oraz prawnych. Wychodząc naprzeciw 

problemom dnia dzisiejszego innowacją objęci zostali 

uczniowie klas gimnazjalnych oraz klasa szósta szkoły 

podstawowej. (Krzysztof Pietrzykowski) 

 

W klasach IV-VI szkoły podstawowej wprowadzona została 

innowacyjna metoda nauczania języka angielskiego 

,,Angielski w obrazkach", której celem jest poszerzenie 

zasobu słownictwa przez uczniów. Autorzy innowacji to 

Ewelina Biesiada i Honorata Szymańska. Zadaniem każdej 

klasy jest przygotowanie i opracowanie zestawu słownictwa 

z przydzielonego wcześniej działu. Każdy uczeń ma 

obowiązek przygotować wizualizację wybranego przez siebie 

słowa. Przygotowane wizualizacje są umieszczane na 

gazetkach szkolnych, dzięki czemu uczniowie całej szkoły 

mają szansę je zobaczyć i zapamiętać. Na każdy miesiąc 

przypada inny dział (zestaw) słownictwa. W celu 

zmotywowania uczniów do nauki słownictwa opracowanego 

w ramach danej innowacji na koniec roku przeprowadzany 

jest konkurs wyłaniający laureata, czyli mistrza słówek. 

(Anna Matuszak) 

 

 

REALIZACJA PROGRAMU 

„NA WŁASNE KONTO” 

W GIMNAZJUM W RADLICZYCACH 

 
W pierwszym tygodniu ferii 

zimowych w Zespole Szkół 

w Radliczycach był 

realizowany program „Na 

własne konto”, w którym 

uczestniczyło piętnaścioro 

gimnazjalistów z naszej 

szkoły.  Program ten 

skierowany jest 

w szczególności dla uczniów 

gimnazjum właśnie z terenów 

gmin wiejskich i miejsko-

wiejskich. Pomysłodawcą 

i głównym wykonawcą jest 

Europejski Fundusz Rozwoju 

Wsi Polskiej. Program jest 

realizowany we współpracy 

z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji 

ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska 

Wieś 2000” im. M. Rataja.  

 

Jego głównym założeniem było m.in. uzupełnienie wiedzy 

ekonomicznej uczniów gimnazjum, w tym w szczególności 

finansów, kształtowanie wśród uczniów umiejętności 

oszczędzania oraz wzrost zaufania młodzieży do bankowości 

i banku jako instytucji. W ramach programu uczniowie 

uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości 

i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych 

poprzez zabawę i gry edukacyjne oraz ekonomiczne 

poznawali podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, 

które w przyszłości umożliwią im lepszy start w dorosłe 

życie. Zajęcia były prowadzone przez nauczyciela oraz 

studenta, a każdy dzień poświęcony był innemu modułowi 

tematycznemu. W ramach programu uczniowie mieli 

możliwość zwiedzić Bank Pekao w Kaliszu. Wśród wielu 

atrakcji przygotowanych dla naszych uczniów warto 

wspomnieć  o prezentacji dotyczącej nowych zastosowań 

bankowości mobilnej, Quizie z nagrodami dla najlepszych 

uczniów, oprowadzeniu po oddziale i omówieniu zadań 

realizowanych przez poszczególnych pracowników oraz sesji 
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pytań, w których każdy uczeń mógł zadać pytanie, na które 

chciał poznać odpowiedź. Ponadto nasi uczniowie byli 

z wizytą u lokalnego przedsiębiorcy. Podczas tej wizyty 

uczniowie mieli możliwość zwiedzenia i poznania tajników 

uprawy roślin oraz produkcji pomidorów. Przygoda uczniów 

z ekonomią nie kończy się wraz z feriami zimowymi, 

bowiem w II okresie zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystają 

w praktyce przygotowując pracę konkursową- Teczkę 

spółdzielni uczniowskiej, która będzie brała udział 

w konkursie ogólnopolskim, a autorzy najlepszych prac 

zostaną zaproszeni na finał do Warszawy, aby tam walczyć 

o stypendia edukacyjne. (nauczyciel prowadzący zajęcia – 

Marta Smolarek) 

E-KARTKA I KARTKA 

BOŻONARODZENIOWA 2014 

6 grudnia 2014 roku w Brzezinach podczas XII 

Świątecznego Spotkania z Tradycją wręczono nagrody  

laureatom IV Konkursu Informatyczno-Plastycznego E-

Kartka  Bożonarodzeniowa i VIII konkursu Kartka 

Bożonarodzeniowa. Sukces odnieśli uczniowie naszej gminy. 

W pierwszym konkursie: trzecie miejsce w kategorii szkoła 

podstawowa zajął  Wiktor Gruszczyński uczeń klasy III 

z Zespołu Szkół w Stawie, pierwsze miejsce w kategorii 

gimnazjum - Jakub Cierniak uczeń  klasy II z Zespołu Szkół 

w Iwanowicach, III miejsce ex aequo - Weronika Koziarek 

uczennica klasy II z Zespołu Szkół w Radliczycach i  Adrian 

Młynek uczeń klasy II z Zespołu Szkół w Iwanowicach. 

W drugim konkursie  wyróżnienie otrzymała Liliana 

Gajewska uczennica klasy IV z Zespołu Szkół 

w Marchwaczu, Wiktoria Trzęsowska uczennica klasy II 

gimnazjum z Zespołu Szkół w Iwanowicach i Natalia Greber 

uczennica klasy II gimnazjum z Zespołu Szkół 

w Radliczycach. Konkurs E-Kartka Bożonarodzeniowa pod 

patronatem Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Wójta Gminy 

Szczytniki, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu 

skierowany był do uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjalnych z powiatu kaliskiego i miasta Kalisza oraz 

do uczniów szkół specjalnych wszystkich typów z powiatu 

i miasta Kalisza, szkół i klas integracyjnych, w których uczą 

się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną. 

Uczniowie szkół podstawowych wykonali kartki 

w programie MsPaint, uczniowie gimnazjum i szkół 

ponadgimnazjalnych - kartki w programie PowerPoint. 

Dziękuję uczestnikom za udział w konkursach,  opiekunom 

za wybór najlepszych prac i wysłanie ich  na konkurs. 

Gratuluję sukcesu laureatom i wyróżnionym! Nagrodzone e-

kartki i kartki można zobaczyć na stronie internetowej 

www.odn.kalisz.pl w zakładce konkursy oraz na stronie 

www.powiat.kalisz.pl i stronie http://szczytniki.ug.gov.pl. 

(Elżbieta  Marchwacka) 

FESTIWAL KOLĘD W RAJSKU 
6 stycznia 2015 roku w uroczystość Objawienia Pańskiego 

z inicjatywy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w kościele 

parafialnym w Rajsku odbył się VIII Festiwal Polskich Kolęd 

i Pastorałek. Brało w nim udział ponad 70 uczestników. Wśród 

wyłonionych przez jury laureatów był m.in. 21-osobowy 

zespół wokalny z Radliczyc. Uczniowie z klas I– III SP zajęli 

w swojej kategorii pierwsze miejsce. Natomiast zespół 

uczniów z klas IV– VI SP i I– III gimnazjum zajął miejsce 

trzecie. Jest to wielki sukces dla uczniów naszej szkoły, tym 

bardziej, że zostali wybrani spośród tylu współzawodników. 

Ilość uczestników świadczyła o wielkim zainteresowaniu 

festiwalem i spełnieniu jego podstawowych celów, jakimi było 

poznawanie bogatej polskiej tradycji kolędniczej, uwrażliwienie 

młodych ludzi na jej piękno, budzenie i rozwijanie 

zainteresowań oraz umiejętności muzycznych, a także 

kształtowanie przynależności do środowiska lokalnego 

i regionu. Na zakończenie wszyscy uczestnicy festiwalu 

otrzymali z rąk ks. proboszcza - Piotra Bałoniaka dyplomy 

uczestnictwa, podziękowania oraz nagrody rzeczowe i słodycze. 

(Karolina Kisiurska) 

W Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Rajsku wzięli udział między 

innymi uczniowie ZS w Marchwaczu, którzy z powodzeniem 

rywalizowali w turniejowych szrankach. Pierwsze miejsce 

zajęła uczennica klasy I gimnazjum Marcelina Olejnik, za 

przepiękne wykonanie „Kolędy da nieobecnych”. Z kolei 

Mateusz Olejnik uczeń klasy drugiej szkoły podstawowej 

nagrodzony został trzecim miejscem, za interpretację kolędy 

„Przybieżeli do Betlejem pasterze”. Młodzi i utalentowani 

wokaliści z ZS w Marchwaczu zaczynają nas przyzwyczajać 

do kolejnych sukcesów. Gratulujemy! (Krzysztof Pietrzykowski) 

 

KOLĘDY PO ANGIELSKU 
 

W grudniu w Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu odbył się 

kolejny powiatowy konkurs bożonarodzeniowy na 

najpiękniejszą kartkę świąteczną oraz najbardziej interesująco 

wykonaną kolędę w języku angielskim i niemieckim dla 

gimnazjalistów. Poziom artystyczny był bardzo wysoki. Jury 

postanowiło więc przyznać aż trzy pierwsze miejsca, dwa drugie 

i jedno trzecie. Jedną z nich była uczennica kl. I ZS 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Marchwaczu - Marcelina 

Olejnik, która brawurowo wykonała utwór All I Want For 

Christmas Is You i zdobyła I nagrodę. Wszyscy wyróżnieni 

otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci książek, 

płyt i gier językowych. Natomiast nauczyciele - opiekunowie 

oraz uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

Gratulujemy!  (Agnieszka Pogorzelec) 

GMINNY KONKURS KOLĘD DLA 

PRZEDSZKOLAKÓW 
15 stycznia 2015 roku w oddziale przedszkolnym Zespołu Szkół 

w Marchwaczu odbył się po raz kolejny Gminny Konkurs Kolęd 

i Pastorałek dla Przedszkolaków. Udział wzięło 12 dzieci 

z placówek przedszkolnych naszej gminy. Po wysłuchaniu kolęd 

w wykonaniu uczestników konkursu komisja wyłoniła trzech 

równorzędnych laureatów: Oliwię Tylską z oddziału 

przedszkolnego w Sobiesękach Drugich (opiekun p. Ewa 

Martużalska), Nikolę Leszka z oddziału przedszkolnego 

w Szczytnikach (opiekun p. Lena Sowa) oraz Katarzynę 

Łatkowską z oddziału przedszkolnego w Marchwaczu 

(opiekun p. Agnieszka Szczęsna). Konkurs zakończono 

wspólnym zaśpiewaniem kolędy oraz słodkim poczęstunkiem 

zorganizowanym przez Radę Rodziców Zespołu Szkół 

w Marchwaczu. (Agnieszka Szczęsna) 

http://www.odn.kalisz.pl/
http://www.powiat.kalisz.pl/
http://szczytniki.ug.gov.pl/
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GMINNY MISTRZ KLAWIATURY 
12 lutego 2015 roku w Zespole Szkół w Iwanowicach odbył 

się konkurs „Gminny Mistrz klawiatury". Uczniowie 

rywalizowali w trzech kategoriach: szkoła podstawowa 

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

i III). Konkurs polegał na przepisaniu tekstu (jednakowego 

w danej kategorii) dowolną techniką w ciągu 15 minut.  

Dla szkoły podstawowej obowiązywały następujące elementy 

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

odstępy między wierszami, wstawianie i formatowanie tabeli, 

listy numerowane i punktowane, justowanie, indeks górny, 

wstawianie i formatowanie obrazu: Klipart, Autokształt, 

WordArt. Dla gimnazjum dodatkowo: nagłówek - stopka, 

kolumny, edytor równań, przypis, inicjał, symbol.  

Po sprawdzeniu wszystkich prac komisja  przyznała następujące 

miejsca: w kategorii szkoła podstawowa 

I miejsce:Piotr Tylski – klasa VI, Zespół Szkół w Iwanowicach 

II miejsce:Grzegorz Idźkowski – klasa VI, Zespół Szkół 

w Iwanowicach 

III miejsce:Maciej Tosta –  klasa VI, Zespół Szkół w Stawie 

w kategorii gimnazjum klasa I 

I miejsce:Anna Bednarska, Zespół Szkół w Iwanowicach 

II miejsce:Jakub Matusiak, Zespół Szkół w Radliczycach 

III miejsce:Paweł Wojtuściszyn, Z S w Szczytnikach 

w kategorii gimnazjum klasa II i klasa III 

I miejsce:Piotr Józefiak – klasa II,  Z S w Iwanowicach 

II miejsce:Agnieszka Łańduch – klasa II, ZS w Marchwaczu 

III miejsce:Ewa Martużalska – klasa II, Z S w Szczytnikach  

Dyplomy i nagrody wręczyli:  Z-ca Wójta Gminy Szczytniki 

Pan Dariusz Wawrzyniak i Dyrektor  Zespołu Szkół 

w Iwanowicach Pani Janina Nowak. Wszystkim uczestnikom 

gratulujemy sprawnego posługiwania się edytorem tekstu, 

szczególnie „Gminnym Mistrzom Klawiatury". 

(Elżbieta Marchwacka) 

 

BAL KARNAWAŁOWY 

ZS W SZCZYTNIKACH 
 

W dniu 7 lutego 2015 r. w sali OSP w Marcjanowie 

odbyła się zabawa walentynkowa, której organizatorem 

była Rada Rodziców Zespołu Szkół w Szczytnikach. 

W imieniu uczniów, nauczycieli i własnym składam 

serdeczne podziękowania radnym Rady Gminy Szczytniki 

za darowizny, Prezesowi i członkom OSP w Marcjanowie 

za wkład pracy i użyczenie sali, rodzicom i sponsorom 

za przygotowanie imprezy. Dzięki dobrej współpracy udało 

się zorganizować tę imprezę, z której dochód w wysokości 

5.640,63zł został przeznaczony na zakup sprzętu 

multimedialnego na potrzeby szkoły. Wyrazem wdzięczności 

niech będzie uśmiech i radość naszych uczniów. 

(Anna Przybylska - Dyrektor Zespołu Szkół w Szczytnikach) 

 

 

BAL KARNAWAŁOWY  

W MARCHWACZU 
W dniu 14 lutego odbył się w Zespole Szkół 

w Marchwaczu bal karnawałowy, przy dźwiękach zespołu 

muzycznego „Dekret”. W balu uczestniczyli m. in. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak 

z Małżonką oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa Pan 

Paweł Domagała z Małżonką. Organizatorem imprezy była 

szkolna Rada Rodziców na czele z Przewodniczącą Panią 

Barbarą Nowak. Niezawodne mamy  uczniów 

i przedszkolaków wypiekły pyszne domowe ciasta, a wiele 

osób podzieliło się swoimi produktami.  Przed północą wśród 

nabywców cegiełek na rzecz szkoły zostały rozlosowane 

atrakcyjne nagrody,  a do niektórych „los się uśmiechnął” nie 

tylko jeden raz, ale nawet wielokrotnie, i wszyscy mogliśmy 

się z tego cieszyć, bo przecież przyjemnie jest wygrać jakiś 

prezent.  Goście chwalili przysmaki kulinarne, dekorację, 

oprawę muzyczną; i było tak miło, iż nie wiadomo kiedy 

zawitał poranek i nadszedł koniec dobrej zabawy. Uzyskany 

dochód  zaplanowano przeznaczyć na szkolne pomoce 

dydaktyczne. Bardzo dziękuję organizatorom, 

uczestnikom i sponsorom; dzięki którym bal tak 

PODZIĘKOWANIE 
 

W imieniu całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół 

w Marchwaczu, a przede wszystkim tych najmłodszych, bardzo 

serdecznie dziękuję naszym Samorządowcom obecnej 

i poprzedniej kadencji  za najpiękniejszy upominek gwiazdkowy 

- bajeczny plac zabaw i wielką radość dla dzieci. W sposób 

szczególny wyrażamy wdzięczność  za podjęty trud i starania 

Wójtowi Gminy Szczytniki – Panu Markowi Albrechtowi, 

Zastępcy Wójta – Panu Dariuszowi Wawrzyniakowi 

i Radnej – Pani Danucie Świątek. Dziękujemy jeszcze raz 

także  Panu Romualdowi  Dytfeldowi za wykonanie 

i podarowanie dzieciom pięknej piaskownicy i ławeczki.  

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Marchwaczu Honorata Szymańska 
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wspaniale się udał; a goście wyrazili nadzieję, iż za rok 

znowu się spotkamy.  Dyrektor Zespołu Szkół w Marchwaczu 

Honorata Szymańska 

 

RELIKWIE ŚW. JANA PAWŁA II 

W IWANOWICACH I MARCHWACZU 
Wielki to zaszczyt, iż mogliśmy osobiście uczestniczyć 

w tak ważnym wydarzeniu, jakim była peregrynacja 

relikwii św. Jana Pawła II w Gminie Szczytniki, które 

zagościły w dwóch szkołach noszących imię naszego 

świętego Rodaka – w Iwanowicach i Marchwaczu. 

Relikwie krwi św. Jana Pawła II odwiedzają wszystkie 

szkoły w Polsce o tym imieniu, a w dodatku  rok 2015 

decyzją Sejmu RP poświęcony jest Świętemu Janowi 

Pawłowi II - w dziesiątą rocznicę śmierci i pierwszą rocznicę 

kanonizacji. 

W dniu 12 lutego delegacja szkoły w Iwanowicach odebrała 

relikwie ze szkoły w Chełmcach, które z kolei w dniu 

13 lutego zostały uroczyście przekazane do szkoły 

w Marchwaczu. Nawiedzeniu relikwii w tych dwóch 

szkołach towarzyszyły pieśni, występy artystyczne, 

modlitwa, ucałowanie relikwii, osobista adoracja, a w szkole 

w Marchwaczu także msza święta dziękczynna.  

Trudno było nie zauważyć szczerego wzruszenia na twarzach 

– Pani Dyrektor Janiny Nowak, Proboszcza Parafii 

Iwanowice Księdza Kanonika Pawła Jabłońskiego, 

nauczycieli i uczniów szkoły w Iwanowicach, gdy delegacja 

z Marchwacza odbierała relikwie, aby zawieźć je do swojej 

szkoły. 

Usłyszeliśmy piękne świadectwo o doznanej bliskości ze św. 

Janem Pawłem II i słowa żalu, iż ten czas tak szybko upłynął. 

Poczuliśmy się jedną wielką duchową rodziną; natomiast 

Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht, który 

uczestniczył w tym ważnym wydarzeniu zarówno w jednej 

jak i drugiej placówce, przyznał, iż jest to „podwójne 

szczęście” dla gminy – gościć w dwóch gminnych szkołach 

relikwie tak znamienitego Polaka i świętego, będącego  

z pewnością nie tylko dla niego największym autorytetem 

i niezawodnym przewodnikiem po meandrach ludzkiego 

życia.  

W Marchwaczu trwały w tym dniu także przygotowania 

do sobotniego balu karnawałowego, a więc podobnie jak 

w każdej rodzinie; oprócz wzniosłego wydarzenia i przeżyć, 

odbywały się także te zwyczajne codzienne zajęcia – nauka 

i praca. Wieczorem relikwie zostały przewiezione w celu 

przechowania do kościoła parafialnego w Rajsku; podobnie 

odbyło się to w Iwanowicach dzień wcześniej, gdzie relikwie 

również były przechowywane w miejscowym kościele 

parafialnym.  

Wielka radość trwała w szkołach nie tylko jeden dzień, gdyż 

jeszcze długo po tym wydarzeniu odczuwało się w tych 

miejscach wyjątkowy klimat i autentyczną obecność naszego 

świętego Papieża Polaka. Nawet uczniowie stwierdzili, iż nie 

czuli żadnego znużenia pomimo wielogodzinnej adoracji 

relikwii, a  ten czas tak szybko minął. Podczas nawiedzenia 

relikwii niektórzy odczuli „miłe wewnętrzne ciepło”, 

promieniującą miłość św. Jana Pawła II; a z pewnością 

wszyscy – niezapomniane wrażenia. Po prostu było 

rodzinnie, niby zwyczajnie, i jednocześnie wyjątkowo; 

a przede wszystkim było to osobiste głębokie duchowe 

spotkanie z kimś, kogo uznajemy nie tylko za godny wzór 

do naśladowania, ale także za prawdziwego przyjaciela 

mającego dla nas czas, któremu można powierzyć swoje 

troski, obawy i problemy; wiedząc, że nas wysłucha 

i zrozumie.  

Jesteśmy bardzo wdzięczni Księdzu Kanonikowi Pawłowi 

Jabłońskiemu i Księdzu Pawłowi Nasiadkowi 

za przewodnictwo w uroczystościach szkolnych oraz 

poruszające głębokie słowa Prawdy. Bardzo dziękujemy 

Wójtowi Gminy Szczytniki Panu Markowi Albrechtowi 

i Radnemu Panu Pawłowi Domagale za użyczenie 

samochodu  i przewożenie relikwii wraz z delegacją, a także 

wszystkim obecnym za udział i pomoc; tym bardziej, iż 

zgodnie z zamysłem uroczystość chociaż wielka, nie miała 

być spektakularna „w świetle fleszy”, nie było więc 

specjalnych zaproszeń, lecz informacja; po to, aby każdy kto 

tylko zechce mógł w niej uczestniczyć wyłącznie 

z prawdziwej  potrzeby serca.  

Święty Jan Paweł II na pewno cieszył się z obecności 

każdego z osobna – nauczycieli, pracowników, uczniów, 

rodziców, dziadków, emerytów; gdyż niezwykle cenił sobie 

osobiste spotkanie z każdym napotkanym na swojej drodze 

życia człowiekiem. Przy pożegnaniu natomiast wypowiadał 

słowa „żal odjeżdżać”, i nam też jest żal, że ten wyjątkowy 

czas tak szybko upłynął, jednak pozostaną niezatarte 

wspomnienia i ufność w sercach, iż ten piękny czas wyda 
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obfite plony – może wystarczy tylko chociażby jeden drobny 

gest, jedno miłe słowo, jeden dobry czyn, aby tak się stało. 

Święty Janie Pawle II – z serca dziękujemy za dar odwiedzin. 

Nie tak dawno, 22 października, w dniu nadania Gimnazjum 

w Marchwaczu imienia Jana Pawła II,  zwracaliśmy się 

do Ciebie ufnymi słowami i nadal prośby te są aktualne, nic 

się nie zmieniło. Racz przyjąć te słowa jeszcze raz, dzisiaj 

i każdego następnego dnia – w imieniu całej społeczności 

szkoły w Marchwaczu oraz Iwanowicach i każdego kto tego 

pragnie. 

„Święty Janie Pawle II, przypominaj nam codziennie, że Bóg 

nas kocha i każdy z nas jest potrzebny. Dopomóż nam 

zachować czyste sumienie i wieczną duchową młodość. 

Niech zniechęcenie nigdy nie stanie się naszym udziałem, 

a żaden przeciwnik i zło nie tryumfują nad nami. Święty 

Janie Pawle II błogosław nam i bądź zawsze z nami!” 

(Honorata Szymańska) 

 

OGŁOSZENIA 
 

 
 

 

 

         
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga Rolniku !!! 
Jeżeli masz trudności z wypełnieniem lub nie jesteś pewien 

czy wniosek o płatności wypełniłeś poprawnie 
  NIE MARTW SIĘ – POMOŻEMY CI ROZWIAĆ 
WĄTPLIWOŚCI  ZWRÓĆ SIĘ DO  WIELKOPOLSKIEGO 
OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO PUNKTU 
DORADCZEGO W URZĘDZIE GMINY W 
SZCZYTNIKACH          Tel. 512 716 589, 62 726 10 50 

 

Sprzedam działkę o powierzchni 0,5 ha 

zabudowaną w Szczytnikach. Tel. 511868261 

Biuro Rachunkowe Honorata i Piotr Waliś 
Doradztwo Gospodarcze, Consulting 
Kredyty, Leasingi, Pośrednictwo Finansowe. 
Dojazd do klienta.  
Kompleksowa i profesjonalna obsługa  
podmiotów gospodarczych, rolników i osób fizycznych. 
Chełmce 43A,  62-860 Opatówek   
Tel.: 516 174 904 ; e-mail: biuro.walis@wp.pl 

Zadzwoń i umów się na spotkanie! 

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 

 

Porady skarbowe w UG 
W dniu 26 marca 2015r.  w godz. 8

00
-15

00  
w Urzędzie 

Gminy w Szczytnikach będzie pełnił dyżur pracownik 
II Urzędu Skarbowego w Kaliszu. Jego zadaniem będzie 
pomoc mieszkańcom z terenu gminy w wypełnianiu 
deklaracji PIT oraz w wysyłaniu ich do Urzędu 
Skarbowego. Serdecznie zapraszamy mieszkańców 
Gminy do skorzystania z bezpłatnej pomocy. (UG) 

mailto:biuro.walis@wp.pl
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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. Wyjątkowych, 

 pogodnych i spokojnych Świąt 

Wielkiej Nocy   życzy  
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