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WYDARZENIA 

GMINNE OBCHODY 77. ROCZNICY 

POWSTANIA POLSKIEGO 

PAŃSTWA PODZIEMNEGO 

W MARCHWACZU 

W dniu 28 września w Zespole Szkół 

w Marchwaczu odbyły się Gminne 

obchody 77. Rocznicy Powstania 

Polskiego Państwa Podziemnego. Z tej 

okazji Wójt Gminy Szczytniki 

Pan   Marek Albrecht otrzymał 

okolicznościowe pismo od Pani 

Premier RP Beaty Szydło,  skierowane 

do organizatorów i uczestników gminnej 

uroczystości.                        Czytaj s. 10                                     

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA 

NIEPODLEGŁOŚCI 

W IWANOWICACH 

W dniu 10 listopada  w Zespole Szkół 

w  Iwanowicach odbyły się Gminne 

obchody Święta Niepodległości. 

Rozpoczęła je Msza Święta w intencji 

Ojczyzny,  koncelebrowana przez 

Ks. Kanonika Pawła Jabłońskiego i Ks. 

Pawła Kubiaka, który wygłosił homilię.                                                                    

Czytaj s. 14  

SPRAWY GMINNE 

ODNOWIONA KAPLICZKA 

PRZYDROŻNA W KOŚCIANACH 

W miejscowości Kościany, po prawej 

stronie drogi powiatowej, jadąc 

w kierunku Mroczek Wielkich – 

w okolicy odnowionego stawu – znajduje 

się przydrożna Kapliczka zbudowana ok. 

1910 roku. Podczas II wojny światowej, 

w roku 1942, została rozebrana przez 

okupantów niemieckich.       Czytaj s. 7 

NOWY PLAC ZABAW 

W SZCZYTNIKACH 

W dniu 30 września w Przedszkolu 

„Tęcza” w Szczytnikach odbyło się 

oficjalne otwarcie rodzinnego placu 

zabaw „Podwórko Nivea”.    Czytaj s. 7 
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      Ż y c z e n i a    ś w i ą t e c z n e 
 

   Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Mieszkańcom, Pracownikom 

i Przyjaciołom Gminy Szczytniki spokojnego i radosnego wypoczynku w gronie rodzinnym, 
wymarzonych upominków pod tradycyjną polską choinką, pokrzepienia sił i jasnego spojrzenia 

w przyszłość. 

 

   Niech ten święty czas odrodzi nasze sumienia i napełni wiarą, iż warto podejmować trud,  

aby świat stawał się lepszy; a każdy nasz uśmiech i życzliwy gest wobec drugiego człowieka niech 

umacnia nadzieję, że razem jesteśmy w stanie pokonać wszelkie trudności i problemy. 

 

   Życzę również szczęśliwego Nowego Roku oraz spełnienia wszystkich tych planów i marzeń, 

dotyczących zarówno życia osobistego jak i społecznego, aby dobro zawsze zwyciężało.  

 

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht z Zastępcą Dariuszem Wawrzyniakiem, 

Przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Augustyniakiem i Radnymi Gminy Szczytniki 
 

 

 

MODERNIZACJA DACHU W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GŁÓWCZYNIE  

W Główczynie zakończono realizację zadania pod nazwą  „Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej poprzez modernizację dachu w świetlicy wiejskiej w Główczynie".  

                                                                                                                                       Czytaj s. 7                                                                                                       

NOWA DROGA   KROWICA PUSTA –  GRAB 

We wrześniu oddano do użytku nowo wybudowaną drogę przebiegającą przez Krowicę Pustą 

i Grab. Droga została gruntownie przebudowana od podstaw. Położono na niej nową 

nawierzchnię asfaltową, wybudowano nowy most i zamontowano przepust poprzeczny.  

Czytaj s. 8                               

PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY WALCZYLI O NASZĄ WOLNOŚĆ! 

http://www.szczytniki.ug.gov.pl/
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KALENDARIUM WÓJTA  

 

1. W listopadzie została ukończona przebudowa drogi Chojno – Iwanowice o dł. prawie 3,3 km. Koszt zadania to  1.188 tys. 

zł.  Prace wykonała firma Sidrog z Błaszek.  Pragnę podkreślić fakt, iż po raz pierwszy w historii Gminy otrzymaliśmy 

dofinansowanie na drogę z Urzędu Wojewódzkiego - w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych”.  

Kwota dofinansowania  wyniosła 50% kosztów inwestycji, czyli ok. 600 tys. zł. 

2. W/w zadaniem zakończone zostały prace na drogach gminnych – łącznie przebudowaliśmy w tym roku 9,3 km dróg; 

w tym 1,3 km w kamieniu i 8 km asfaltu. Łącznie inwestycje na drogach gminnych kosztowały 2.350 tys. zł.     
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3. Prowadzone są nadal prace na chodniku przy drodze krajowej, zadanie realizuje także firma Sidrog z Błaszek wyłoniona 

przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w przetargu. Prace powinny zostać zakończone do końca roku. 

Na powyższy odcinek Gmina przygotowała projekt techniczny. Pragnę przypomnieć, iż pierwszy odcinek z destruktu 

powstał w 2013 roku, następnie co roku konsekwentnie staraliśmy się wydłużać ścieżkę aż do Lasu Marchwackiego. 

Gmina ponosiła koszty robocizny, natomiast GDDKiA dostarczała materiał. W tym roku zapadła decyzja o połączeniu 

ścieżki z chodnikiem w Józefowie w Gminie Opatówek. Jestem przekonany, iż ścieżka w sposób zdecydowany podniesie 

bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów poruszających się przy drodze krajowej.     

4. Podpisałem umowę z firmą „PROJNAD” z Sieradza  na wykonanie sal gimnastycznych  przy Zespole Szkół 

w Marchwaczu i Zespole Szkół w Radliczycach,  wartość kontraktu ogółem wynosi 4 .085.890,54 zł (przy pierwotnym 

koszcie projektowym sal 5.869.440,27  zł).   Na sale otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 

połowy kosztów kwalifikowanych, czyli  ponad 2 miliony złotych.  

5. Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy oraz jednostek organizacyjnych, 

wygrała firma ENERGA OBRÓT S.A. ( 260,27 zł/MWh). Umowy zostały już podpisane. Poprzednia cena wynosiła 

252,64 zł/MWh, czyli nastąpił wzrost ceny o 7,30 zł na MWh;  co rocznie przy zużyciu przez jednostki gminne ok.   

1.200 MWh  podnosi koszty energii o  9.150 zł.  

6. W dniu 14 listopada br. złożyłem wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich operacji typu  gospodarka wodno-ściekowa,  

zakresem obejmującej: 

-      budowę sieci wodociągowej Guzdek-Pośrednik,  

-      budowę sieci kanalizacyjnej  w mc. Marcjanów,  

 -     wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Szczytnikach i Mroczkach Wielkich.   

 Wnioskowana kwota dofinansowania to 1 621 886,00 zł,  przy maksymalnym poziomie dofinansowania wynoszącym 

63,63% kosztów kwalifikowanych netto inwestycji.  Zakładaliśmy wstępnie, że niestety na wodociąg nie otrzymamy 

dofinansowania; ale nabór jest tak skonstruowany, że powstała możliwość ubiegania  się o dotację.  

7. W dniu 30 września nastąpiło uroczyste otwarcie placu zabaw Nivea przy przedszkolu w Szczytnikach. Pragnę  

serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w głosowanie nad naszą lokalizacją. 

8. Na sesję w dniu 17 listopada 2016 r. został przygotowany pakiet uchwał o podatkach lokalnych na 2017 rok – 

utrzymujący wszystkie podatki na niezmienionym poziomie z roku 2016.  

9. Przygotowana została także uchwała zatwierdzająca taryfy na wodę i ścieki, zaproponowaliśmy dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę cenę 2,16 zł brutto (czyli bez zmian) i zbiorowe odprowadzanie ścieków cenę 3,67 zł brutto (wzrost 

o 0,40 zł na m3). Podwyżka spowodowana jest wysokimi kosztami eksploatacyjnymi oczyszczalni i sieci, co przy 

wykorzystaniu jej na poziomie 40% powoduje znaczny deficyt przychodów.  Sytuacja powinna ulec zdecydowanej 

poprawie przy podłączeniu kolejnych miejscowości tj. Marcjanowa i Korzekwina; zgodnie z sugestią doradcy w zakresie 

gospodarki ściekowej zmieniliśmy taryfę dla ścieków dowożonych, tj. zrównaliśmy cenę ścieków socjalno – bytowych 

dowożonych z terenu Gminy Szczytniki ze ściekami z kanalizacji do kwoty 3,4 zł, natomiast znacznie, gdyż do kwoty 

10 zł,  podnieśliśmy ścieki dowożone z innych Gmin. Efektem powinien być wzrost ścieków dowożonych od naszych 

mieszkańców.   

10. Gmina Szczytniki w partnerstwie z Gminą Ceków i innymi Gminami otrzymała dofinansowanie na zakup średniego wozu 

strażackiego dla OSP w Szczytnikach, oferty zostały otwarte w dniu 15 listopada, obecnie trwa ich weryfikacja, samochód 

ma zostać zakupiony w 2017 roku.  

11. Powiat Kaliski w partnerstwie z Gminą Szczytniki i Gminą Opatówek złożył wniosek do Wojewody Wielkopolskiego 

w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych” na przebudowę drogi Staw (od granicy powiatu) - 

Marchwacz  (z odbiciem w Cieszykowie do Szczytnik do drogi krajowej) - Michałów  Drugi do Opatówka.  Droga ta  - na 

wstępnej liście do realizacji - zajęła wysoką 5 pozycję, co pozwala zakładać, iż otrzyma dofinansowanie. Realizacja 

zadania odbędzie się w 2017 roku. Wstępny kosztorys części znajdującej się w Gminie Szczytniki o długości 11,47 km 

wyniósł 5.160 tys. zł; a struktura finansowania wygląda następująco:  

 

        dotacja Wojewody  - 50% - 2.580 tys. zł , 

        Powiat Kaliski         -  26%  - 1.346 tys. zł,  

        Gmina Szczytniki     - 24% - 1.234 tys. zł.  

 

Gmina Szczytniki zawarła z Powiatem porozumienie w tej sprawie, na które Rada Gminy w Szczytnikach wyraziła zgodę. 

Oczywiście kwoty przedstawione powyżej ulegną zmianie po przetargu. W ramach przebudowy droga zostanie 

poszerzona do szerokości 5,5m; chodnik zostanie przedłużony z Marchwacza do sklepu w Krowicy Zawodniej, natomiast 

w dalszej części  do Stawu będzie ścieżka asfaltowa, oddzielona od jezdni pasem zieleni.  



WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 24 WESOŁYCH ŚWIĄT 

  
 

WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL 4 

 

 
 

12. Gmina Szczytniki w tym roku dofinansowała także Powiat Kaliski kwotą 94 tys. zł.  na nakładkę (dywanik asfaltowy) 

i chodnik przy drodze powiatowej w Popowie, chodnik będzie zlokalizowany po prawej stronie drogi od szkoły 

do zakrętu, w kierunku Kuczewoli, natomiast nakładka zostanie położona od drogi powiatowej do Iwanowic za budynek  

szkoły. 

13. W dniu 28 września w Zespole Szkół w Marchwaczu odbyły się Gminne Obchody 77. Rocznicy Powstania Polskiego 

Państwa Podziemnego, które rozpoczęły się Mszą świętą. Oprawę artystyczną przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół 

w Marchwaczu. Godny podkreślenia jest fakt, iż z tej okazji został przesłany  okolicznościowy list od Pani Premier Beaty 

Szydło.  

14. W dniu 10 listopada w Zespole Szkół w Iwanowicach odbyły się Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości, 

które rozpoczęły się Mszą świętą w kościele pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwanowicach.  Z tej 

okazji wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Augustyniakiem złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz pod 

obeliskiem poległych i pomordowanych w latach 1939 – 1945, usytuowanym w parku w Iwanowicach;   a także  pod 

pomnikiem poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej znajdującym  się w Stawie. 

15. W okresie od 17.10.2016 r. do 10.11.1016 r. GOPS przyznał  i wypłacił:  

 - zasiłków  stałych  w kwocie   22 911,52 zł dla 43 osób, 

 - zasiłków okresowych w wysokości 5 230,50 zł dla  12 rodzin,   

 - zasiłków celowych w wysokości  19 920 zł dla 60 rodzin, 

 - świadczenia rodzinne w kwocie 246 401,08 zł dla 651 rodzin; 

- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę  12 500 zł dla 23 osób uprawnionych,  

- świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ w łącznej kwocie 545. 113,80 zł  dla 685 rodzin,   

 - dodatek energetyczny w kwocie 136,73 zł,    

 - dodatek mieszkaniowy  wypłacono dla 11 rodzin w łącznej kwocie  1 776,95 zł. 

16. W miesiącu listopadzie otrzymano 1879,20 kg żywności (fasola biała, powidła śliwkowe, makaron), łącznie z tej pomocy 

skorzystało 341 osób.  Ponadto wydano  10  Kart Dużej Rodziny  oraz 5 Wielkopolskich Kart Rodziny.  

 

Dotacja Wojewody 
50% 

Udział Powiatu 
Kaliskiego 

26% 

Udział Gminy 
Szczytniki 

24% 

 Struktura finansowania przebudowy drogi powiatowej w Gminie Szczytniki 
 "Marchwacz - Staw-do granicy powiatu z odbiciem w Cieszykowie do Szczytnik i drogi 

krajowej nr 12" 

 

Podziękowanie za udział w akcji Sprzątanie świata 

 
We wrześniu bieżącego roku nasza gmina ponownie włączyła się w akcję Sprzątanie świata. Wzięły w niej udział, tak jak 

co roku, wszystkie Zespoły Szkół  z Gminy Szczytniki, solidnie sprzątając teren wokół swoich placówek. Bardzo dziękuję 

za uczestnictwo w tej akcji, która ma na celu dbanie o środowisko naturalne i kształtowanie świadomości proekologicznej. 

   

Jednocześnie pragnę wyrazić swoją nadzieję, iż akcja ta zainspiruje całą społeczność do systematycznego  dbania 

o porządek i to nie tylko na terenie gminnym, abyśmy codziennie mogli cieszyć się pięknem naszej Ojczystej Ziemi. 

 

Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht 
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SESJE RADY GMINY SZCZYTNIKI 
W dniu 13 września 2016 roku odbyła się XXV 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 oprócz wprowadzania zmian do 

budżetu gminy i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

było:  

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania „Przebudowa 

dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4621P w m. 

Opatówek, Michałów Drugi, Marchwacz, Krowica 

Zawodnia, Cieszyków, Staw i Lipka (granica powiatu), drogi 

powiatowej nr 4617P na odcinku od 10+675 do 13+930 km 

w m. Cieszyków i Szczytniki, tworzący ciąg komunikacyjny”.  

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV / 135 / 2016 

(głosowało 15 radnych); 

- omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu 

gminy za I półrocze 2016 r., informacji o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu 

wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki 

publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury 

w Szczytnikach za I półrocze 2016 roku.  Rada nie zgłosiła 

uwag. 

 

W dniu 18 października  2016 r. odbyła się XXVI Sesja 

Rady Gminy Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący 

Rady Pan Bogdan Augustyniak. W sesji udział wzięło 14 

radnych. Rada zapoznała się z informacją o pracy Wójta 

i poszczególnych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym, 

zapoznawała się z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz 

odpowiedziami udzielanymi przez Pana Wójta lub jego 

Zastępcę. Przedmiotem obrad oprócz wprowadzania zmian 

do budżetu gminy i zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej było: 

- spotkanie z Panem Zenonem Świgoniem ekspertem 

Ministerstwa Środowiska do spraw ocen wniosków 

o dofinansowanie, ekspertem  Regionalnego Programu 

Operacyjnego; Pan Zenon Świgoń – podziękował za 

umożliwienie mu wzięcia udziału w sesji, poinformował, że 

celem spotkania jest omówienie sprawy kanalizacji Gminy, 

pozyskiwania dofinansowania do tego zadania oraz sprawa 

utworzenia aglomeracji. Poinformował, że zadania związane 

z kanalizacją Gminy będą dofinansowywane ze środków 

pozabudżetowych tylko wtedy gdy będą realizowane 

w ramach aglomeracji. Udzielił informacji, że w minionych 

latach w kraju wydatkowano bardzo dużo środków na 

inwestycje nie mające ekonomicznego uzasadnienia, przed 

Gminą Szczytniki stoi kilka poważnych wyzwań 

inwestycyjnych, budowa sal gimnastycznych, kanalizacja 

Gminy, należy  opracować  program funkcjonalno-użytkowy 

gospodarki ściekowej w  gminie w rozumieniu 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. z dnia 16 

września 2004 r. Nr 202, poz. 2072). W tym programie, 

oprócz oczywistych granic administracyjnych, aglomeracji, 

terenów chronionych i terenów podtopieniowych 

i zalewowych, muszą być uwidocznione plany budowy 

kolektorów kanalizacji zbiorowej. Dopiero potem należy 

określić gospodarstwa pozostające co najmniej 50 mb od 

kolektorów zbiorowych. To determinuje zasadność 

ekonomiczną wykonania pojedynczego systemu. Należy 

myśleć  wyłącznie o oczyszczalni z I stopniem oczyszczania, 

rozważyć  minimum trzy warianty techniczne w konkretnej 

lokalizacji wraz z determinantami ekonomicznymi dostawy 

i wykonania tego systemu. Następnie podjąć decyzję  

dotyczącą wyboru wariantu przez Zamawiającego i decyzję 

o przygotowaniu SIWZ już bez podawania konkretnego 

producenta, opierając się wyłącznie na parametrach 

technologicznych lub wariantowo równoważnych 

i lepszych.    Warto  zastosować kryterium wyboru 

(propozycja 60% cena, 30% ceny eksploatacji, serwisów, 

wymiany części na lat 15 oraz 10% warunki gwarancji, 

wiarygodności i serwisu) innego jak najniższa cena. 

Najtańsze urządzenia są najgorsze, najbardziej 

energochłonne, najbardziej zawodne. Urządzenia będą 

eksploatowane  przez 30 lat (wymagany czas amortyzacji). 

Oczyszczalnia w Popowie jest w stanie przyjąć jeszcze raz 

tyle ścieków ile przyjmuje, i ekonomicznie jest uzasadnione 

podłączenie do niej sieci kanalizacyjnych z sąsiednich 

miejscowości. Poinformował, że jest współautorem 

załączników graficznych do projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji Szczytniki, Gmina Szczytniki. 

- podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Komunalnej, Porządku Publicznego, Usług 

i Handlu, Budżetu i Mienia Gminy.  Rada jednogłośnie 

podjęła Uchwałę Nr XXVI / 136 / 2016 (głosowało 12 

radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Gminę Szczytniki porozumienia o współpracy w celu 

wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana 

Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji 

Kalisko-Ostrowskiej”. Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę 

Nr XXVI / 137 / 2016 (głosowało 12 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn: 

„Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności 

publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. 
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVI / 138 / 2016 

(głosowało 13 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Szczytniki, Gmina Szczytniki.  
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVI / 139 / 2016 

(głosowało 13 radnych); 

- podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie:  

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na 

realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 

nr 4623 P w miejscowości Szczytniki”.   Rada jednogłośnie 
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podjęła Uchwałę Nr XXVI / 140 / 2016 (głosowało 13 

radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.   Rada 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVI / 141 / 2016 

(głosowało 13 radnych); 

- wypracowanie stanowiska Rady Gminy w sprawie sytuacji 

w rolnictwie. Radni wypracowali projekt Stanowiska 

w sprawie sytuacji  w rolnictwie. Rada Gminy jednogłośnie 

zatwierdziła projekt Stanowiska (głosowało 13 radnych).  

 

W dniu 17 listopada  2016 r. odbyła się XXVI  Sesja Rady 

Gminy Szczytniki.  Sesję  prowadził Przewodniczący Rady 

Pan Bogdan Augustyniak. W sesji udział wzięło 15 radnych. 

Rada zapoznała się z informacją o pracy Wójta 

i poszczególnych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym, 

zapoznawała się z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz 

odpowiedziami udzielanymi przez Pana Wójta lub jego 

Zastępcę. Przedmiotem obrad oprócz wprowadzania zmian 

do budżetu gminy i zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej było rozpatrzenie następujących spraw poprzez: 

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Szczytniki”; Sprawę omówiła Pani 

Anna Kania -  urbanista, architekt – autor projektu uchwały  

w powyższej sprawie.  Pokazała na mapie tereny do 

zagospodarowania, których dotyczy zmiana Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Szczytniki. Poinformowała, że prace 

nad Studium podjęto już znacznie wcześniej, dwa lata temu 

na podstawie Uchwały Nr XLVIII/275/2014 Rady Gminy 

Szczytniki z dnia 20 października 2014 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Szczytniki”. Zmiana studium dotyczy 

dwóch terenów – obszarów. Pierwszy dotyczy część obszaru 

położonego w miejscowości Szczytniki (obręb geodezyjny – 

Szczytniki), drugi część obszaru położonego 

w miejscowości Marchwacz (obręb geodezyjny – Krowica 

Zawodnia). Poinformowała, że w trakcie prowadzonego 

postępowania nad Studium zostały spełnione wszystkie 

wymogi wynikające z ustawy o planowaniu przestrzennym, 

tzn. zasięgnięto opinii i uzgodniono projekt zmiany Studium 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z organami 

do tego upoważnionymi. Projekt wraz z prognozą został 

wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu 

Gminy Szczytniki w dniach od 8-31.08.2016 r. 

Przeprowadzono również w dniu 19.08.2016 r. publiczną 

debatę nad zmianą Studium, w trakcie której nie zgłoszono 

żadnych uwag. Poinformowała, że zachodzi potrzeba 

aktualizacji polityki przestrzennej gminy. Celem zmiany 

Studium jest przede wszystkim umożliwienie na terenie 

położonym w Szczytnikach (1-y teren - powierzchnia działki 

0,68 ha) realizacji inwestycji z zakresu usług, w tym handlu, 

kultury i administracji wraz z towarzyszącą zabudową 

mieszkaniową, a na terenie położonym w miejscowości 

Marchwacz (2-gi teren - powierzchnia działki 1,10 ha) 

realizacji inwestycji z zakresu usług, kultury, kultury 

fizycznej, w tym usług, sportu i rekreacji oraz inwestycji 

infrastrukturalnych służących realizacji zadań własnych 

gminy. Realizując zamierzenia zawarte w Studium istnieje 

możliwość pozyskania tej działki od Agencji Rynku 

Rolnego Skarbu Państwa bezpłatnie. Jest to teren, na którym 

jest boisko trawiaste, jego zagospodarowanie musi być 

zgodne ze Studium i tylko do takich celów, które zostały 

zamierzone. Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.  Rada 

Gminy w głosowaniu jawnym większością głosów podjęła 

Uchwałę Nr XXVII/144/2016 (głosowało 15 radnych, 

Wyniki głosowania: za  – 8; przeciw – 5, wstrzymało się 

od głosu – 2);  

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę 

Nr XXVII/145/2016 (głosowało 15 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za ścieki 

dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni 

ścieków zlokalizowanej w miejscowości Popów. Rada 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVII/146/2016 

(głosowało 15 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r. 

na obszarze Gminy Szczytniki. Rada jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr XXVII/147/2016 (głosowało 15 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Szczytniki na 

2017r.   Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę 

Nr XXVII/148/2016 (głosowało 15 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości 

rocznych stawek podatkowych od środków transportowych 

na 2017 rok. Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę 

Nr XXVII/149/2016 (głosowało 15 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Gminę Szczytniki porozumienia o współpracy w celu 

wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana 

Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji 

Kalisko-Ostrowskiej”. Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę 

Nr XXVII/150/2016 (głosowało 15 radnych); 

- podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej 

jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy 

Szczytniki oraz nadania jej Statutu. Rada jednogłośnie 

podjęła Uchwałę Nr XXVII/151/2016 (głosowało 15 

radnych). 

 

 

 

/Opracowano na podstawie protokołów z sesji,  projektu 

protokołu z XXVII sesji,  podjętych przez Radę Gminy uchwał  

oraz  uzasadnień do tych uchwał.  Mirosław Kowalski/    
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ODNOWIONA KAPLICZKA 

PRZYDROŻNA W KOŚCIANACH 

W miejscowości Kościany, po prawej stronie drogi 
powiatowej, jadąc w kierunku Mroczek Wielkich – w okolicy 
odnowionego stawu – znajduje się przydrożna Kapliczka 
zbudowana ok.1910 r. Podczas II wojny światowej, w roku 
1942 została rozebrana przez okupantów niemieckich.  

Nakładem i staraniami mieszkańców wsi odbudowana 
w roku 1947. W roku 2016 została gruntownie 
odrestaurowana z inicjatywy i składek mieszkańców wsi 
Kościany. W kapliczce wymieniono okna, płotek, dach, 
wykonano okapniki na gzymsach, zakupiono nowe obrazy 
i odświeżono figurę Matki Boskiej. Kapliczkę poświęcił 
w dniu 9 października 2016 r.  ksiądz Kanonik mgr Marian 
Niemier Proboszcz Parafii. Kapliczka zbudowana z użyciem 
form neogotyckich, wpisana jest do Gminnej Ewidencji 
Zabytków gminy Szczytniki. 
Bardzo dziękujemy Wszystkim Mieszkańcom, którzy 
przyczynili się do odnowienia kapliczki! 

       Radny – Dariusz Spychała 
Sołtys Wsi  – Donata Kowalska 

NOWY PLAC ZABAW W SZCZYTNIKACH 

Dnia 30 września 2016 roku w Przedszkolu „Tęcza” 

w Szczytnikach odbyło się oficjalne otwarcie rodzinnego 

placu zabaw „Podwórko NIVEA”. Na uroczystość tę zostali 

zaproszeni przedstawiciele firmy NIVEA,Wójt i Zastępca 

Wójta  Gminy Szczytniki, radni Rady Gminy wraz z jej 

przewodniczącym, dyrektorzy placówek oświatowych Gminy 

Szczytniki, rodzice i dzieci.  

Otwarcia uroczystości dokonała Dyrektor Zespołu Szkół 

w Szczytnikach Anna Przybylska, która powitała wszystkich 

zebranych. Następnie Pan Wójt  Marek Albrecht przedstawił 

kolejne etapy ubiegania się o plac zabaw. Była to okazja do 

złożenia podziękowań wszystkim zaangażowanym, którzy 

przyczynili się do zakwalifikowania się naszej miejscowości 

na „Podwórko NIVEA”. Po uroczystym przecięciu wstęgi 

ks. Mariusz Buczek - proboszcz tutejszej parafii dokonał 

poświęcenia placu zabaw, a występy przedszkolaków 

uświetniły uroczystość. Następnie odbyła się wspólna zabawa 

przy muzyce i poczęstunku.  

Dyrektor Zespołu Szkół w Szczytnikach w imieniu 

własnym i dzieci składa serdeczne podziękowania 

władzom gminy za zgłoszenie naszej miejscowości do 

konkursu oraz wszystkim za zaangażowanie i trud 

podjęty podczas głosowania, przygotowania placu 

i parkingu oraz zorganizowania uroczystego otwarcia.  
(Anna Przybylska) 

MODERNIZACJA DACHU W ŚWIETLICY 

WIEJSKIEJ W GŁÓWCZYN IE 

 
W Główczynie zakończono realizację zadania pod nazwą  

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez 

modernizację dachu w świetlicy wiejskiej 

w Główczynie". Projekt realizowano w ramach konkursu 

„Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Całkowity koszt zadania 

wyniósł 40 260,15 zł, w tym dotacja Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego to 26 000 zł. Wykonanie 

prac nie byłoby możliwe bez czynnego udziału mieszkańców 

sołectwa. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy będą mogli 

spotykać się i miło spędzać czas pod „nowym dachem”.  

(UG) 
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NOWA DROGA KROWICA PUSTA – GRAB 

We wrześniu oddano do użytku nowo wybudowaną drogę 

przebiegającą przez Krowicę Pustą i Grab. Droga została 

gruntownie przebudowana od podstaw. Położono na niej 

nową nawierzchnię asfaltową, wybudowano nowy most 

i zamontowano przepust poprzeczny.  

Dodatkowo przy placu zabaw powstał parking z kostki 

brukowej wraz z rynnami ściekowymi służącymi do 

odprowadzenia wody. Natomiast wzdłuż boiska usypano 

nowe pobocze wraz ze skarpą, gdzie zainstalowano ochronne 

barierki odblaskowe. Zapewniają one bezpieczeństwo 

podczas jazdy, jak i spełniają rolę ogrodzenia boiska. Warto 

podkreślić, że jest to kolejna inwestycja w naszej gminie, 

która obejmuje od lat zapomniane miejsce. Pozwala ona 

zamieszkującym tam ludziom poczuć to, że nie zostają 

osamotnieni i pominięci. 

Serdeczne podziękowania składam wszystkim tym, którzy 

przyczynili się do realizacji tej inwestycji!  

Radny Paweł Domagała 

STAW W KROWICY PUSTEJ ZARYBIONY 

Duża liczba różnego gatunku ryb została wpuszczona do 

stawu w Krowicy Pustej. Staw jak i cały przyległy teren 

stanowi dużą atrakcję nie tylko dla tutejszych mieszkańców. 

Dla wielu ludzi jest on miejscem do zrelaksowania się, 

oderwania od codziennej rzeczywistości i miłego spędzenia 

wolnego czasu przy wędkowaniu. 

 

Dlatego w imieniu całej społeczności składam serdeczne 

podziękowania i słowa wdzięczności Panu Stanisławowi 

Błaszkowiakowi, właścicielowi gospodarstwa rybnego, za 

bezinteresowne przekazanie do naszego zbiornika tak dużej 

ilości ryb.  Radny Paweł Domagała 

KIEROWNIK ARIMR NA POSIEDZENIU 

KOMISJI ROLNICTWA 

 
W dniu 24 listopada gościem posiedzenia Komisji Rolnictwa 

Rady Gminy Szczytniki była Kierownik Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kaliszu - 

Pani Magdalena Kranc.  
 

 
 

Na spotkanie przybyła ze swoim zastępcą Panem Michałem 

Kotkowskim. Podczas obrad omówione zostały najnowsze 

i najważniejsze działania podejmowane przez Agencję na 

rzecz rolnictwa. Pani Kierownik poinformowała, że 

w obecnym roku do końca listopada na konto rolników trafi 

70 procent ogólnej sumy dopłat bezpośrednich. Goście 

zaprezentowali również najpopularniejsze programy 

realizowane przez ARiMR adresowane dla rolników 

i gospodarstw rolnych. Wśród nich znalazły się: 

- ,,Młody Rolnik” – przeznaczony dla młodych rolników – 

przejmujących gospodarstwo, 

- program ,,Zakup Ziemi” – obejmujący dofinansowanie 

do oprocentowań kredytów na zakup ziemi we współpracy 

z Bankiem Gospodarki Żywnościowej, 

- ,,Modernizacja Dużych Gospodarstw’’, 

- ,,Modernizacja Małych Gospodarstw’’ - jest to nowy 

program oferowany dla gospodarstw do 10 ha areału. Ma on 

na celu dofinansowanie inwestycji w tych gospodarstwach, 

takich jak: zakup maszyn i urządzeń rolniczych, rozszerzenie 

produkcji oraz powiększenie gospodarstwa. Ma on 

spowodować, aby z polskiej wsi nie znikały małe, tradycyjne, 

rodzinne gospodarstwa.  

Bardzo gorącym tematem, który został omówiony, była 

sprawa rejestracji zwierząt, w szczególności trzody chlewnej, 

w związku z wirusem ASF. Pani kierownik jak i jej zastępca, 

przekonywali, że uciążliwa procedura rejestracji i ewidencji 

trzody chlewnej jest niezbędna i konieczna. Ostrzegali, że 

w razie jej nieprzestrzegania istnieje niebezpieczeństwo, 

iż Komisja Europejska w związku z tym wirusem, może 

całkowicie zakazać hodowli świń na terenie Polski. 

Szefowa Agencji poinformowała nas również, że w ramach 

promocji, ARiMR przekazała zabawki dla przedszkola 

w Iwanowicach za sumę 3 tysięcy złotych.  

Na zakończenie goście wyrazili zadowolenie z zaproszenia 

na posiedzenie Komisji Rolnictwa Rady Gminy Szczytniki, 

gdyż jak stwierdzili świadczy to o zainteresowaniu gminy 

sprawami wsi i rolnictwa. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa 

Rady Gminy Szczytniki 

Paweł Domagała 
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TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ŚCIEKI  

 
Na sesji w dniu 17.11.2016 roku, zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ustalono: „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujące na obszarze Gminy Szczytniki na okres od 18 grudnia 2016 r. do 
17 grudnia 2017 r.” 

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zaopatrzenia w wodę 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców 
Cena netto za 

1 m
3 

dostarczonej 
wody 

Jednostka miary 

1. Cele bytowe 2,00 zł* zł/m
3 

Ponieważ zużycie wody jest na poziomie roku ubiegłego dlatego cena pozostaje bez zmian. 
Wysokość cen i stawek opłat dotycząca odprowadzenia ścieków 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców 
Cena/stawka 

zł netto 
Jednostka miary 

1. 
Ścieki socjalno-bytowe, przyjmując ilość ścieków ze 
wskazań wodomierza 

3,40 zł* zł/m
3 

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca ścieków dowożonych 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców 
Cena/stawka 

zł netto 
Jednostka miary 

1. 
Tylko dla ścieków socjalno-bytowych dowożonych 
z terenu gminy do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi 

3,40 zł* zł/m
3 

2. 
Tylko dla ścieków socjalno-bytowych dowożonych  
spoza terenu gminy do oczyszczalni wozami 
asenizacyjnymi 

10,00zł* zł/m
3 

Podwyższenie ceny za ścieki podyktowane jest rosnącymi kosztami eksploatacji wynikającymi m.in. ze wzrostu cen energii 
elektrycznej oraz wysokimi opłatami stałymi związanymi z utrzymaniem urządzeń.  
* Do cen podanych w tabeli  zostanie doliczony należny podatek VAT.           /Donata Kowalska/ 
 

POŻAR KOŚCIOŁA W IWANOWICACH 

W sobotę 19 listopada około godz.10.00 doszło do pożaru 

kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwanowicach. 

Ze zgłoszenia jakie odebrał dyżurny  na stanowisku 

kierowania  (SKKM) wynikało, że nad kaplicą św. Barbary 

usytuowanej w prawej części kościoła unoszą się kłęby 

dymu. Kościół wewnątrz jest silnie zadymiony. Istnieje 

realne zagrożenie, że w środku mogą znajdować się ludzie. 

Na szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń jakie 

przeprowadzali  w minioną sobotę strażacy z terenu 

gminy Szczytniki wraz z Państwową Strażą Pożarną. 

 
Po odebraniu zgłoszenia od miejscowego proboszcza 

dyżurny zadysponował w pierwszej kolejności jednostki 

z terenu gminy Szczytniki wcielone do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego: OSP Iwanowice, Szczytniki i Staw. 

Po przybyciu na miejsce strażacy mieli za zadanie 

zbudowanie linii gaśniczych, ustawienie drabin i rozpoczęcie 

gaszenia pożaru. Tym zadaniem zajęły się OSP Iwanowice 

i Szczytniki. W tym samym czasie druhowie z OSP Staw po 

założeniu aparatów ochrony dróg oddechowych (ODO) 

weszli do kościoła i rozpoczęli ewakuację znajdujących się 

wewnątrz osób. Okazało się, że poszkodowane są cztery 

osoby. W czasie gdy strażacy ze Stawu wynosili 

poszkodowanych z wewnątrz kościoła ich opatrywaniem 

zajmowali się druhowie z JOT-u (Jednostki Operacyjno-

Technicznej) Iwanowice. W trakcie akcji gaśniczej KDR 

(kierujący akcją gaśniczą) wydał polecenie, aby zbudować 

linię zasilania wodą od najbliższego hydrantu (około 200 m 

od zdarzenia). Tym zadaniem zajął się drugi zastęp z OSP 

Iwanowice. W tym czasie dojechały  dwa samochody z JRG-

2 z Kalisza (jednostka ratowniczo-gaśnicza PSP): ciężki 

samochód gaśniczy (GCBA5/32) oraz podnośnik (SHD23). 

Po rozstawieniu podnośnika również  z niego strażacy 

rozpoczęli gaszenie pożaru. Następnie dojechały kolejne 

samochody gaśnicze z OSP Sobiesęki Drugie, Kuczewola 

i Radliczyce. Zgodnie z poleceniami KDR druhowie z tych 

jednostek zajęli się  ewakuacją cennych zabytków z kościoła. 

W trakcje trwania akcji został również podstawiony autobus, 
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w którym umieszczono lżej rannych na czas oczekiwania 

przybycia karetek pogotowia. Po ugaszeniu pożaru strażacy 

zajęli się oddymianiem kościoła. Po zakończeniu akcji  

ksiądz proboszcz Paweł Jabłoński (Powiatowy Kapelan 

Strażaków) opowiedział o historii kościoła, jego 

najcenniejszych zabytkach oraz o specyfice budowli. Po 

ćwiczeniach podsumowania w remizie OSP w Iwanowicach 

dokonali  bryg. Dariusz Byliński i  mł. Kpt. Grzegorz 

Kuświk, którzy z ramienia PSP byli odpowiedzialni za 

przebieg ćwiczeń. 

W ćwiczeniach wzięło udział dziewięć zastępów OSP i dwa 

z PSP, w sumie ponad pięćdziesiąt osób i 11 wozów 

strażackich. Nad zabezpieczeniem porządku czuwali 

policjanci z posterunku z Koźminka. Zgodnie z rozkazem 

Komendanta Miejskiego PSP jaki wydał w związku 

z ćwiczeniami: 

-KDR na poziomie interwencyjnym do momentu dojazdu 

zastępów PSP został dh Zbigniew Banasiewicz (OSP 

Szczytniki), 

- za przygotowanie SIS (sił i środków) z OSP biorących 

udział w ćwiczeniach zgodnie z zasadami BHP był 

odpowiedzialny Komendant Gminny dh Jerzy Majas. 

Składamy gorące podziękowania księdzu kanonikowi 

Pawłowi Jabłońskiemu – proboszczowi parafii 

w Iwanowicach za umożliwienie przeprowadzenia 

manewrów na terenie kościoła w Iwanowicach.  

(Jerzy Majas) 

 

WYDARZENIA 

GMINNE OBCHODY 77. ROCZNICY 

POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA 

PODZIEMNEGO W MARCHWACZU 

W dniu 28 września w Marchwaczu odbyły się Gminne 
Obchody 77. Rocznicy Powstania Polskiego Państwa 
Podziemnego, zorganizowane przez Wójta Gminy Szczytniki 
Pana Marka Albrechta oraz Dyrektora i społeczność Zespołu 
Szkół w Marchwaczu. W uroczystości udział wzięli m.in. 
Poseł na Sejm RP Pan Tomasz Ławniczak, Przewodniczący 

Rady Gminy Szczytniki Pan Bogdan Augustyniak oraz Radni – 
Pani Danuta Świątek, Pan Paweł Domagała i Pan Dariusz 
Spychała, wizytator Kuratorium Oświaty Pani Elżbieta 
Czarcińska, Prezes GS Pani Irena Ludwiczak, Prezes OSP 
w Michałowie Drugim Pan Sylwester Ludwiczak, sołtysi – 
Pani Janina Kwaśniewska, Pani Stanisława Kasprzak, Pan 
Bogusław Jaśkiewicz i Pan Krzysztof Wójtowicz, kapela 
Dysonans, przedstawiciele Koła Emerytów i Rencistów oraz 
Koła Gospodyń Wiejskich, Dyrektor Zespołu Szkół 
w Szczytnikach Pani Anna Przybylska, delegacje z Zespołów 
Szkół z terenu Gminy Szczytniki, Dyrektor Biura Obsługi Szkół 
w Szczytnikach Pani Małgorzata Wielowska,  Pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy 
w Szczytnikach, Kierownik Referatu związany z oświatą Pani 
Grażyna Kuchnicka, znany działacz Pan Mieczysław 
Walczykiewicz, Prezes Akcji Katolickiej miejscowej parafii 
i utalentowany fotograf Pan Robert Lis, Pani Jolanta Mizera 
sprawująca opiekę pielęgniarską we wszystkich gminnych 
szkołach, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Barbara 
Nowak, a także Grono Pedagogiczne, Pracownicy, Emeryci, 
Rodzice Absolwenci i Uczniowie Zespołu Szkół 
w Marchwaczu.  

 
Wielkim zaszczytem dla wszystkich jest przekazanie na ręce 
Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta 
okolicznościowego pisma od samej Pani Premier RP Beaty 
Szydło ze słowami skierowanymi do uczestników -  
„Spotykacie się Państwo, by jak co roku oddać hołd 
bohaterom walki o niepodległość naszej Ojczyzny, 
skupionym w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. 
Czynicie to w przekonaniu, że mamy obowiązek pamiętać 
o Tych, którzy udowodnili, że Rzeczypospolitej nie uda się 
wymazać z map świat. Wszystkim zebranym na Gminnych 
Obchodach 77. Rocznicy Państwa Podziemnego 
w Marchwaczu przekazuję wyrazy serdeczniej pamięci 
i głębokiego uznania”.  
Gminne Obchody rozpoczęły się zamówioną przez 
organizatorów - w intencji Ojczyzny, Gminy Szczytniki oraz 
Tych, którzy oddali swoje życie za niepodległą Polskę - 
uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem Księdza Pawła 
Nasiadka. W swojej homilii Ksiądz Paweł odniósł się 
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do obowiązku miłowania swojej ziemskiej Ojczyzny, a także 
podkreślił, iż naszym celem jest pielgrzymowanie 
do wiecznego kraju, jakim jest Królestwo Niebieskie.  

Po odśpiewaniu hymnu państwowego i przywitaniu gości 
przez Dyrektora Zespołu Szkół w Marchwaczu Panią 
Honoratę Szymańską, głos zabrał Wójt Gminy Szczytniki 
Pan Marek Albrecht. W swoim przemówieniu, nawiązując 
do 77. Rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego 
i 27. Rocznicy Powstania Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej, podkreślił tragizm i jednocześnie moralne 
zwycięstwo  Tych, o których nie można było przez tak wiele 
długich lat nawet wspominać – Żołnierzy Wyklętych, 
Niezłomnych; przypomniał o niedawnym pogrzebie Inki 
i Zagończyka, o wartościach, jakim służyli, 
i o nierozerwalnym związku tych ideałów z chrześcijaństwem 
oraz tegorocznym Jubileuszem 1050 – lecia Chrztu Polski; 
kończąc swoje wystąpienie poruszającymi słowami - Jako 
Polacy powinniśmy być dumni z tego, że urodziliśmy się 
i żyjemy właśnie w naszym kraju – o tak wzniosłej historii, 
ukształtowanej przez tysiące znanych i nieznanych 
bohaterów walczących o wolność Polski na wszystkich 
frontach świata. Oddajmy im cześć, a sami żyjmy jak trzeba! 
Szanujmy nasze chrześcijańskie korzenie i kochajmy Polskę! 

Po wystąpieniu Wójta Gminy Szczytniki, Dyrektor szkoły 
miała zaszczyt odczytać list od Wicewojewody 
Wielkopolskiego Pani Marleny Maląg, w którym zostało 
zawarte podziękowanie dla organizatorów i uczestników 
uroczystości, a także słowa Pani Wicewojewody na temat 
naszej patriotycznej powinności –„Działalność konspiracyjna 
członków Polskiego Państwa Podziemnego pozwoliła ocalić 

tożsamość i narodową tradycję. Naszym obowiązkiem jest 
pamiętać o tamtych wydarzeniach i ich bohaterskich 
uczestnikach, którzy w starciu z okupantem ponosili 
największą ofiarę – oddawali swoje życie.” 

Następnie odbył się, ogłoszony przez Wójta Gminy 
Szczytniki,  Quiz Chrześcijaństwo i Patriotyzm, w którym 
uczniowie odpowiadali na pytania o tematyce 
chrześcijańskiej i patriotycznej, wykazując się jednocześnie 
znajomością faktów i zagadnień z powieści historycznej 
Henryka Sienkiewicza QUO VADIS. 

 
Decyzją Komisji wszyscy i następujący uczestnicy quizu,  ze 
względu na wzorowe przygotowanie i odwagę wykazaną 
w czasie swoich wystąpień,  otrzymali wraz z nagrodami 
dyplomy z tytułem Laureata I stopnia: Gabriela Bartoszek 
(opiekun Pani Wioletta Jeziorska) i Marcelina Olejnik 
(opiekun Pani Małgorzata Pietrzykowska) – Gimnazjum im. 
Jana Pawła II ZS w Marchwaczu; Natalia Kubczak i Anna 
Mikołajczyk  (opiekun Pani Karolina Kisiurska) – Gimnazjum 
ZS w Radliczycach; Kinga Lubecka i Małgorzata Płóciennik 
(opiekun Pani Marzena Łysek) – Gimnazjum ZS w Stawie. 
Komisja postanowiła przyznać również wyróżnienia 
za wizualizację treści patriotycznych związanych z quizem 
następującym uczniom: Liliana Gajewska, Michał Durman, 
Bartosz Skrabuła i Tomasz Suchecki.   
Po edukacyjnych zmaganiach młodzieży – trudnych, ale 
owocnych;  uczestnicy Gminnych Obchodów  77. Rocznicy 
Powstania Polskiego Państwa Podziemnego obejrzeli część 
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artystyczną w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół 
w Marchwaczu, przygotowaną pod kierunkiem nauczycieli: 
Pana Krzysztofa Pietrzykowskiego, Pani Agnieszki 
Pogorzelec i Pani Małgorzaty Gajewskiej. Dramatyczne losy 
bohaterów, rozstrzelanych po długotrwałej walce przez 
władze komunistyczne – poruszyły serce każdego, kto 
oglądał to przedstawienie.  Kunszt aktorski i muzyczny 
uczniów został nagrodzony szczerymi owacjami, a przecież 
dla każdego nauczyciela nie ma lepszej nagrody aniżeli 
pochwała dla jego uczniów. 

   
Po części artystycznej Poseł na Sejm RP Pan Tomasz 
Ławniczak, nawiązując do obejrzanego przedstawienia 
i wystąpienia Wójta Gminy Szczytniki,  w profesjonalny 
i niezwykle ciekawy sposób przybliżył nam niektóre 
wydarzenia z historii Polskiego Państwa Podziemnego, 
a także przekazał nam osobistą relację z pogrzebu Inki 
i Zagończyka, w którym z dumą uczestniczył w dniu 
28 sierpnia bieżącego roku.  
Po tak wielu wzruszeniach, przeżyciach – wszyscy uczestnicy 
uroczystości zostali zaproszeni na słodki poczęstunek 
przygotowany przez Rodziców uczniów i przedszkolaków 
Zespołu Szkół w Marchwaczu.  

 
Wójt Gminy Szczytniki wraz ze wszystkimi organizatorami  
Gminnych Obchodów 77. Rocznicy Powstania Polskiego 
Państwa Podziemnego składa serdeczne podziękowania za 
wszelką pomoc oraz udział w tak ważnej uroczystości.   
Święty Piotr po opuszczeniu Rzymu, gdy na swojej drodze 
spotkał Chrystusa, zapytał QUO VADIS, DOMINE? Poprzez 

analogię, może warto podobne pytanie zadać sobie Quo 
vadis? (Honorata Szymańska) 

 

 

WYSTĄPIENIE WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI  

Gminne obchody 77. Rocznicy Powstania Polskiego Państwa 
Podziemnego w Marchwaczu 

                                   ----------------------------- 
Szanowni Państwo! 
Drodzy Uczniowie! 

Witam serdecznie wszystkich, którzy pragną wspólnie 
uczcić tak ważne wydarzenia w dziejach naszego narodu, 
jak 77. Rocznica Powstania Polskiego Państwa Podziemnego 
i 27. Rocznica Powstania Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej. Pamięć o tych, którzy walczyli o naszą 
wolność jest naszym patriotycznym obowiązkiem.  
W ubiegłym roku w sposób szczególny wspominałem 
o bohaterskiej sanitariuszce, Danucie Siedzikównej 
o pseudonimie Inka, która w ostatnich słowach napisała, że 
„zachowała się jak trzeba”. I właśnie dopiero w tym roku, 
dokładnie miesiąc temu – w dniu 28 sierpnia, odbyła się 
w Gdańsku uroczysta ceremonia pogrzebowa Inki 
i Zagończyka, którym przyznano odznaczenia pośmiertne. 
Inka została awansowana na stopień podporucznika, 
natomiast Zagończyk, czyli Feliks Selmanowicz, został 
awansowany na stopień podpułkownika oraz odznaczony 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.  Feliks 
Selmanowicz, dowódca plutonu 5. Wileńskiej Brygady Armii 
Krajowej, tak jak Inka zamordowany przez komunistyczne 
władze w 1946 roku, w pożegnalnym liście do syna napisał, 
aby kochał Polskę. To przesłanie dotyczy wszystkich 
Polaków, wszyscy powinniśmy kochać naszą Ojczyznę 

 
Uczniowie, którzy wzięli udział w przedstawieniu: 

 
Michał Durman- żołnierz AK,  Bartosz Skrabuła- żołnierz 
AK, Łukasz Chlebowski- SS man, 
Artur Żychliński- żołnierz niemiecki, Maciej Wójtowicz- 
żołnierz niemiecki, Kacper Szarzała- żołnierz radziecki, 
Marcelina Olejnik- wokalistka, Weronika Grzelaczyk- 
mieszkanka okupowanej Warszawy, Tomasz Suchecki- 
żołnierz AK (rola główna), Jakub Chudaś- chłop, Michał 
Wójtowicz- żołnierz radziecki, Adam Wójtowicz- 
podkłady instrumentalne, Kacper Dytfeld- mieszkaniec 
okupowanej Warszawy, Wiktor Szarzała- Żyd, Gabriela 
Bartoszek- narrator, Zuzanna Maciejewska- mieszkanka 
okupowanej Warszawy, Magdalena Nowak- żona chłopa,  
Michał Suchecki- chłop, Natalia Drewniak- wokalistka, 
Aleksandra Łańduch- wokalistka, Mateusz Olejnik- 
wokalista, Liliana Gajewska- poetka 
 

DZIĘKUJEMY! 
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i pamiętać o tych, którzy przelali krew za Polskę. To właśnie 
im zawdzięczamy wolną Ojczyznę, w której mamy teraz 
prawo do godnego życia, do nauki i pracy.  
Przez długi czas próbowano wmówić nam, iż Żołnierze 
Wyklęci, Niezłomni, którzy byli prawdziwymi bohaterami to 
bandyci i zdrajcy narodu. Nie wolno było o nich wspominać, 
wymieniać ich imion i nazwisk, gdyż traktowano to jako 
przestępstwo. Żołnierze Wyklęci byli prześladowani, 
nieludzko traktowani, za niewinność skazywani na śmierć. 
Próbowano zabrać im godność, odbierano im nawet prawo 
do pogrzebu, zakopując ich martwe ciała w takich miejscach, 
aby nikt ich nie znalazł. Jakże wielkie cierpienie dotknęło ich 
rodziny, krewnych i przyjaciół, pogrążonych w bólu i żałobie, 
których nie powiadomiono nawet o tym, gdzie znajdują się 
groby ich najbliższych.    
W Roku Jubileuszu 1050 - lecia Chrztu Polski warto 
przypomnieć i podkreślić, że to właśnie chrześcijaństwo 
uczy nas żyć zgodnie z wartościami, uczy nas kochać 
Ojczyznę i budować pokój, od wieków kształtując naszą 
patriotyczna postawę i poświęcenie dla spraw społecznych. 
Wolność to najpiękniejszy dar, jaki mogliśmy otrzymać; lecz 
otrzymaliśmy go po to, aby z niego dobrze korzystać.  
Jako Polacy powinniśmy być dumni z tego, że urodziliśmy 
się i żyjemy właśnie w naszym kraju – o tak wzniosłej 
historii, ukształtowanej przez tysiące znanych i nieznanych 
bohaterów walczących o wolność Polski na wszystkich 
frontach świata. Oddajmy im cześć, a sami żyjmy jak 
trzeba! Szanujmy nasze chrześcijańskie korzenie i kochajmy 
Polskę! 

Wójt Gminy Szczytniki 
Marek Albrecht 

PAMIĘĆ O POMORDOWANYCH 

MIESZKAŃCACH MARCHWACZA 

W Dzień Zaduszny tradycyjnie już odbyła się msza święta 

przy Mogile Pomordowanych Mieszkańców Marchwacza 

podczas II wojny światowej.  Uczestniczyli w niej członkowie 

rodzin, mieszkańcy miejscowości, samorządowcy na czele 

z Wójtem Gminy Szczytniki Panem Markiem Albrechtem oraz 

uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Marchwaczu. Pomimo 

upływu lat na miejscu kaźni wciąż gromadzi się spora liczba 

uczestników pragnących oddać hołd poległym, upamiętnić ofiarę 

ich życia oraz złożyć modlitwę w ich intencji.  

(Krzysztof Pietrzykowski) 

GMINNY DZIEŃ EDUKACJ I NARODOWEJ 

W bieżącym roku szkolnym Gminny Dzień Edukacji 

Narodowej świętowano w inny sposób niż w poprzednich 

latach. W dniu 6 listopada pracownicy związani z gminną 

oświatą mieli możliwość uczestniczenia w wyjeździe na 

spektakl MAMMA MIA do Teatru Muzycznego Roma 

w Warszawie. Organizatorami imprezy byli Dyrektorzy 

Zespołów Szkół, natomiast głównym koordynatorem Pani 

Teresa Bąkowska Dyrektor Zespołu Szkół w Stawie. 

Zaproponowana przez dyrektorów inna forma świętowania 

uzyskała aprobatę środowiska związanego z oświatą. 

W gminnej imprezie wzięli także udział zaproszeni 

samorządowcy: Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek 

Albrecht, Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak, 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak 

i Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Wiesław Wróbel;  

którzy obdarowali wszystkich uczestników słodkim 

upominkiem. Natomiast Pan Wójt w imieniu 

samorządowców złożył gronu pedagogicznemu, 

pracownikom i emerytom, przyjęte oklaskami,  życzenia 

z okazji Święta Edukacji Narodowej. Zorganizowana impreza 

wyjazdowa przyniosła nie tylko wiele wrażeń artystycznych, 

lecz była również  wspaniałą okazją do integrowania się 

środowisk z  poszczególnych  placówek oświatowych Gminy 

Szczytniki. (Redakcja) 

      Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
 

 Z okazji Święta Edukacji Narodowej pragnę złożyć 
Dyrektorom, Gronu Pedagogicznemu i wszystkim 
Pracownikom związanym z naszą gminną oświatą serdeczne 
podziękowania za trud nauczania, za przekazywanie młodemu 
pokoleniu wartości oraz pasji do odkrywania tajników wiedzy 
i mądrości, a także za dawanie przykładu, w jakim kierunku 
w życiu warto podążać.  
 Pragnę podkreślić, iż podobnie jak Papież Polak Jan 
Paweł II, mam ogromny dług wdzięczności wobec szkoły, 
wobec Tych, którzy mnie uczyli i stanowili dla mnie wzór 
postępowania. Tym bardziej zawsze doceniam rolę oświaty 
w życiu gminy.  
 Praca w szkole czy przedszkolu nie jest łatwa, 
wymaga prawdziwego powołania – dużo cierpliwości 
i okazywania serca swoim wychowankom, a jednocześnie 
konsekwencji w egzekwowaniu obowiązków stawianych przed 
młodym pokoleniem. 
 W tak uroczystym Dniu Edukacji Narodowej pragnę 
życzyć Państwu przede wszystkim, aby tak trudna praca była 
zawsze doceniana i szanowana. Życzę Państwu dużo 
życzliwości, okazywanej zarówno w słowach jak i gestach, 
wielu osiągnięć i satysfakcji osobistej z postępów swoich 
uczniów oraz przedszkolaków.   
 Niech zawód nauczyciela i Tych wszystkich, którzy 
wspierają oświatę -  stanowi powód do dumy, wzbudza 
niekwestionowany autorytet oraz będzie zawsze otaczany 
należnym uznaniem i społecznym szacunkiem.  
 
Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht z Zastępcą Dariuszem 
Wawrzyniakiem, Przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem 

Augustyniakiem i Radnymi Gminy Szczytniki 
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GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

W IWANOWICACH 

       10 listopada 2016 r. w Zespole Szkół w Iwanowicach 

odbyły się Gminne obchody Święta Niepodległości. 

Rozpoczęła je Msza Święta w intencji 

Ojczyzny,  koncelebrowana przez Ks. Kanonika Pawła 

Jabłońskiego i Ks. Pawła Kubiaka, który wygłosił homilię. 

Na Mszy świętej obecne były 

Sztandary gimnazjum i szkoły 

podstawowej z Iwanowic, sztandary 

jednostek OSP z terenu gminy, 

Orkiestra OSP Iwanowice, dzieci 

i młodzież szkolna, włodarze gminy, 

radni, przedstawiciele władz powiatu, 

dyrektorzy szkół i nauczyciele oraz licznie przybyli 

mieszkańcy gminy.  

     Po Mszy świętej Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek 

Albrecht, przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan 

Bogdan Augustyniak oraz przedstawiciel Rady Powiatu 

Benedykt Owczarek złożyli kwiaty pod pomnikiem 

upamiętniającym poległych w II wojnie światowej. Dalsze 

uroczystości odbyły się w Zespole Szkół w Iwanowicach. 

Rozpoczęli je uczniowie Zespołu Szkół 

w Iwanowicach przedstawieniem 

teatralnym przygotowanym pod 

kierunkiem nauczycieli: Marii 

Gabryelskiej, Jolanty Leszki, Joanny 

Łaskiej i Wioletty Mikołajczyk.  

O oprawę muzyczną zadbali Justyna 

Kmieć, ks. Paweł Kubiak i Krzysztof 

Sowa. Dekorację przygotował Jaromir 

Sowa. Uczestnicy uroczystości 

wysłuchali koncertu patriotycznego 

w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół 

w Iwanowicach oraz Chóru Parafii 

Iwanowice, a także koncertu „Piękno 

mowy ojczystej w piosence” 

w wykonaniu uczniów  wszystkich szkół gminy Szczytniki 

pod kierunkiem pani Agnieszki 

Pogorzelec.  Na zakończenie przegląd 

utworów patriotycznych 

zaprezentowała również kapela 

Dysonans. Po uroczystości 

wypuszczono do nieba około 100 

lampionów przygotowanych przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach. (Jolanta Leszka, 

Justyna Kmieć) 

WYSTĄPIENIE WÓJTA Z OKAZJI GMINNYCH 

OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

W IWANOWICACH 

     Czcigodni Księża, Szanowni Państwo, Drodzy 

Uczniowie! Pragnę serdecznie powitać wszystkich 

uczestników gminnych obchodów Święta Niepodległości, 

a jednocześnie podziękować za udział i zorganizowanie tak 

ważnej uroczystości, upamiętniającej jedno 

z najważniejszych wydarzeń w historii naszej Ojczyzny.     

     W tym roku obchodzimy już 98. rocznicę odzyskania 

przez naród polski upragnionej wolności, wyczekiwanej 

z wielką nadzieją aż przez 123 lata niewoli. 

W Jubileuszowym Roku 1050 – lecia Chrztu Polski warto 

zadać sobie pytanie, czy bez chrześcijańskich korzeni 

i tradycji byłoby możliwe przetrwanie narodu polskiego 

przez tak długie lata upadku i poniżenia, czy byłoby możliwe 

zachowanie mowy ojczystej, narodowej tożsamości 

i niezłomnej nadziei na zwycięstwo. Zaborcy ze wszystkich 

sił starali się uczynić z nas niewolników, próbowali 

wykorzenić polskość w sercach naszych rodaków, w życiu 

rodzinnym i społecznym; jednocześnie pozbawiając nas 

prawa do własności narodowej i prawa do ojczystej ziemi. 

Ileż trzeba było ofiarnych serc i polskiej krwi, aby spełnił się 

piękny sen o wolności i niepodległym kraju! Ileż odwagi 

kosztowała walka o Prawdę i wierność najwznioślejszym 

ideałom takim jak Bóg, Honor, Ojczyzna! Ileż trzeba było 

mądrości i niezłomnego uporu, aby chronić polski dom! Któż 

z nas nie słyszał o wozie Michała Drzymały, który stał się 

GRATULACJE Z OKAZJI DNIA EDUKACJI  

NARODOWEJ 

Serdecznie gratuluję wszystkim Dyrektorom, Gronu 
Pedagogicznemu i Pracownikom Zespołów Szkół Gminy Szczytniki 
– przyznanych nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, jakimi 
były Nagrody Wójta i Nagrody Dyrektora. 
 
Jednocześnie pragnę przekazać informację o przyznanych 
wyróżnieniach zewnętrznych.  

 Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, na wniosek Dyrektora 
ZS w Iwanowicach, otrzymała nauczycielka ZS w Iwanowicach 
Pani Jolanta Leszka. 

 Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, na wniosek 
Dyrektora ZS w Marchwaczu, przyznano nauczycielowi 
ZS w Marchwaczu Panu Krzysztofowi Pietrzykowskiemu.  

 Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, pierwszą tego typu 
w gminie;  na wniosek Wójta Gminy Szczytniki; została 
uhonorowana Pani Dyrektor ZS w Marchwaczu Honorata 
Szymańska. 

Pragnę pogratulować Pani Jolancie Leszce osiągnięć, za jakie 
otrzymała medal.  
Serdecznie gratuluję również Pani Honoracie Szymańskiej i Panu 
Krzysztofowi Pietrzykowskiemu przyznanych nagród, i przy tej 
okazji bardzo dziękuję za długoletnią pracę o charakterze 
społecznym w redagowaniu naszej gazetki gminnej „Wiadomości 
Szczytnickie” od początku jej powstania, czyli od roku 2011. 
Włączając się również w działalność gazetki z racji sprawowanego 
urzędu – jestem bardzo dobrze zorientowany, ile to pochłania 
czasu i wymaga dodatkowej pracy, ponad sprawowane obowiązki 
służbowe. 

Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz gratuluję i życzę dalszych 
sukcesów zawodowych oraz dużo satysfakcji osobistej 
z wykonywanej pracy.       Wójt Gminy Szczytniki 

              Marek Albrecht 

http://zsiwanowice.szkolnastrona.pl/thumbnail.php?f=files/pl/dsc-4407-1479168714.jpg&width=1000
http://zsiwanowice.szkolnastrona.pl/thumbnail.php?f=files/pl/dsc-4558-1479169085.jpg&width=1000
http://zsiwanowice.szkolnastrona.pl/thumbnail.php?f=files/pl/dsc-4570-1479169086.jpg&width=1000
http://zsiwanowice.szkolnastrona.pl/thumbnail.php?f=files/pl/dsc-4584-1479169086.jpg&width=1000
http://zsiwanowice.szkolnastrona.pl/thumbnail.php?f=files/pl/dsc-4558-1479169085.jpg&width=1000
http://zsiwanowice.szkolnastrona.pl/thumbnail.php?f=files/pl/dsc-4570-1479169086.jpg&width=1000
http://zsiwanowice.szkolnastrona.pl/thumbnail.php?f=files/pl/dsc-4407-1479168714.jpg&width=1000
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symbolem chłopskiego oporu wobec zaborcy, symbolem 

walki z germanizacją. Władze pruskie przez kilka lat 

próbowały bezskutecznie usunąć wóz polskiego chłopa, lecz 

Michał Drzymała był twardy i nigdy się nie poddawał.  Gdy 

oskarżano go o to, że wóz stojący w jednym miejscu przez 

ponad 24 godziny wykorzystuje jako dom; codziennie 

przesuwał wóz na niewielką odległość, udowadniając, że 

pojazd ruchomy nie może podlegać przepisom prawa 

budowlanego. Gdy go zamykano, wychodząc zawsze śpiewał 

„Jeszcze Polska nie zginęła". Czyż postawa tego prostego 

człowieka może nie wzbudzać szczerego podziwu 

i głębokiego szacunku? 

     Nasz naród, który doświadczył tyle cierpień w swoich 

dziejach w walce o wolność, obdarzony został szczególną 

powinnością, misją; aby zawsze bronić pokoju i stawać na 

straży nieprzemijających wartości. Pamięć o minionych 

wydarzeniach zobowiązuje nas również do przyjęcia pełnej 

odpowiedzialności za dalsze losy i rozwój naszego kraju, 

do uczciwej pracy i współdziałania we wszystkich aspektach 

życia społecznego z poszanowaniem godności każdego 

człowieka. W tym szczególnym dniu oddajmy hołd 

wszystkim bohaterom, którzy nie zawahali się poświęcić 

swojego życia, szczęścia osobistego i rodzinnego dla wolnej 

Ojczyzny. Niech pamięć o minionych wydarzeniach dodaje 

sił w wypełnianiu codziennych obowiązków i inspiruje do 

budowania mostów współpracy, wzajemnego szacunku 

i zrozumienia w służbie dla naszej Ojczyzny. Bądźmy zawsze 

dumni z tego, że jesteśmy Polakami! 

Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht 

 

PIELGRZYMOWANIE DO ŚWIĘTEGO 

JÓZEFA KALISKIEGO  
Z roku na rok coraz więcej 

pielgrzymek udaje się do 

Sanktuarium Świętego Józefa 

Kaliskiego, które słynie m. in.  

z czwartkowych nabożeństw 

(w pierwszym tygodniu każdego 

miesiąca) w intencji życia, rodzin 

i godności każdego człowieka.  

W  tym miejscu modlił się również  

Ojciec Święty Jan Paweł II, Patron 

dwóch gimnazjów Gminy 

Szczytniki – w Iwanowicach i Marchwaczu.   W tym roku 

w dniu 11 listopada na zaproszenie Jego Ekscelencji Biskupa 

Ordynariusza Diecezji Kaliskiej ks. Edwarda Janiaka odbyła 

się pierwsza pielgrzymka sołtysów do Sanktuarium Św. 

Józefa w Kaliszu, w której uczestniczyli również sołtysi 

z Gminy Szczytniki. Nic więc dziwnego, że właśnie w tym 

miejscu w  dniu 25 listopada, w którym przypadła druga 

rocznica zawierzenia wszystkich spraw gminnych Świętemu 

Józefowi Kaliskiemu; Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek 

Albrecht ponowił okolicznościowy Akt zawierzenia.  

Warto przypomnieć, iż legendę o nadzwyczajnym powstaniu 

obrazu znamy dzięki zapiskom ks. Stanisława Józefa 

Kłossowskiego, w których czytamy o cudownym 

uzdrowieniu mieszkańca podkaliskiej miejscowości – 

za wstawiennictwem Świętego Józefa. W miejscowości 

Szulec mieszkał ciężko chory Stobienia, który prosił Boga 

o śmierć, ponieważ nie mógł już dłużej wytrzymać swoich 

cierpień. Pewnej nocy odwiedził go Święty Józef 

i przepowiedział mu, że nie umrze, ale ma postarać się 

o malarza, który namaluje obraz przedstawiający Świętą 

Rodzinę i Trójcę Przenajświętszą – i tak się stało. Znamy 

liczne przykłady opieki, tak bardzo czczonego nie tylko 

w Kaliszu Świętego, m. in. w  1945 roku za pośrednictwem 

Świętego Józefa Kaliskiego zostali cudownie ocaleni 

od zagłady księża, więźniowie obozu koncentracyjnego 

w Dachau.  

Święty Józef czczony jest jako opiekun rodzin, orędownik we 

wszystkich problemach, patron ludzi pracy i spraw 

zawodowych. A może najważniejsze jest to, iż jest to 

niezawodny Patron każdego zwyczajnego człowieka 

o prostym ufnym sercu, który poprzez swoją ziemską pracę 

i wymowne milczenie na kartach Biblii wskazuje nam, 

iż należy roztropnie wypowiadać wszystkie swoje słowa 

z poszanowaniem siebie i bliźniego.   (Redakcja) 

 

KULTURA 
 

 

KĄCIK CZYTELNICZY  

„Życie na pełnej petardzie czyli wiara, polędwica i miłość”. 
Najbardziej lubiany polski ksiądz 

w rozmowie życia. Ceniony za swój 

autentyzm, odwagę i szczerość. 

Podziwiany zarówno przez 

katolików, jak i niewierzących. Sam 

o sobie mówił, że jest onkocelebrytą, 

czyli człowiekiem znanym z tego, że 

ma raka. Zanim się o tym 

dowiedział, wybudował hospicjum 

w Pucku. W szkole nie chodził na 

religię. Gdy już zyskał pewność co 

do swojego powołania - odrzucili go 

jezuici (Niech żałują!). Kłopoty ze wzrokiem prawie 

NAGRODY DLA ZASŁUŻONYCH DLA KULTURY 

W dniu 21 października podczas Powiatowego Spotkania 

z Kulturą, które odbyło się w tym roku w Opatówku, 

zostali nagrodzeni także przedstawiciele  

Gminy Szczytniki. 

Na wniosek Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka 

Albrechta nagrody za twórczość artystyczną 

i upowszechnianie kultury otrzymali: 

Kapela Biesiadna „Dysonans”, 

Kapela „Złote Kłosy”, 

Dyrektor GOK Pan Mariusz Janiak. 
SERDECZNIE GRATULUJEMY! 

http://www.toya.net.pl/~jmj/sw_jozef_kalisz_duzy.jpg
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uniemożliwiły mu święcenia (- A pieniądze widzi?; -Widzi!; 

-To święcić!). W inspirującej rozmowie z Piotrem Żyłką 

ks. Jan zdradza źródła swojej niesamowitej energii 

i nieskończonych pokładów optymizmu. O swoim życiu 

i polskim Kościele mówi z odwagą i dystansem osoby, który 

nie ma już nic do stracenia. Wzruszające do łez świadectwo 

człowieka, który wie, że nie zostało mu wiele czasu. Zmarł 

28 marca 2016 roku. 

Zapraszamy do naszych bibliotek po najnowsze 

tytuły! Zakup nowości wydawniczych został zrealizowany 

ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa.  (Małgorzata Majas) 

 
 

SPOTKANIE Z LITERATEM KAJETANEM 
RAJSKIM W MARCHWACZU 

16 września  w Zespole Szkół w  Marchwaczu odbyło sie 

spotkanie z literatem Kajetanem Rajskim, autorem książki 

„Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych”.  

Podczas prelekcji literat opowiedział o tworzeniu się 

Polskiego Państwa Podziemnego i niezłomnej walce 

Żołnierzy Wyklętych. Przytoczone zostały informacje 

o losach żołnierzy walczących  w partyzantce  

antykomunistycznej. Szczególnie wstrząsające było 

wspomnienie o Januszu Niemcu, najmłodszym więźniu UB, 

skazanym za „przynależność do bandy Żubryda.  Pięcioletni 

chłopiec, z racji chociażby bardzo młodego wieku,  nie 

należał do żadnego oddziału antykomunistycznego, a jedyną 

jego zbrodnią przeciw komunizmowi było to, że był 

dzieckiem Janiny i Antoniego Żubrydów.  

 
W wieku 17 lat została skazana na śmierć Danuta 

Siedzikówna o pseudonimie Inka, która mimo brutalnego 

przesłuchania nie wydała swoich współtowarzyszy. Te 

i podobne przykłady przybliżyły uczniom wiedzę 

o zapomnianych bohaterach. Książka, napisana przez 

Kajetana Rajskiego zawiera dwanaście rozmów, które autor 

przeprowadził z synami i córkami żołnierzy polskiego 

podziemia niepodległościowego po drugiej wojnie światowej. 

Jest ona świadectwem umacniającym  heroiczność cnót, 

mądre bohaterstwo i pamięć o tych, którzy powinni nas wciąż 

inspirować w walce o lepszą Polskę.  

Dyrektor wraz ze  społecznością Zespołu Szkół 

w Marchwaczu dziękują Panu Kajetanowi Rajskiemu, 

Kaliskim Patriotom oraz Radnemu Gminy Szczytniki 

Panu Pawłowi Domagale za bezinteresowną pomoc 

w zorganizowaniu tak ważnego spotkania autorskiego.  

(Wioletta Jeziorska) 

 

SPOTKANIE Z KS. DR SŁAWOMIREM KĘSZKĄ 

W IWANOWICACH 

 

Dnia 13.10.2016 r. odbyło się spotkanie z ks. 

dr Sławomirem Kęszką, autorem książki „Eucharystia 

w KL Dachau”. Tematem spotkania była martyrologia 

księży - więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau oraz 

promocja książki - cegiełki „Eucharystia w KL Dachau”, 

którą po spotkaniu można było nabyć. Uczniowie klasy 6 

przygotowali montaż słowny, którym uczcili pamięć ofiar 

obozów koncentracyjnych. Ponadto wydano gazetkę 

okolicznościową, upamiętniającą pamięć księży - więźniów 

obozu koncentracyjnego KL Dachau, związanych z parafią 

pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwanowicach: ks. 

Mariana Kazubińskiego i ks. kan. Jana Półroli. Powyższe 

działania związane są z realizacją projektu Dachau – odległe 

bliskie. (Jolanta Leszka, Wioletta Mikołajczyk) 

 

NOC W BIBLIOTECE W STAWIE 

Biblioteka zasadniczo wszystkim kojarzy się z miejscem, 

gdzie wypożycza się książki. Uczniowie  klasy V, wraz 

z wychowawczynią p. Jadwigą  Mądrzejewską,  z Zespołu 

Szkół w Stawie postanowili zmienić jej oblicze i spędzić noc, 

z 23 września (piątek) na 24 września (sobota),  we filii 

biblioteki  gminnej w Stawie. Do organizacji imprezy bardzo 
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chętnie włączyli się rodzice: były kiełbaski, ciasto, owoce 

i gorąca herbata. 

Impreza rozpoczęła się ogniskiem i  wspólnym śpiewaniem 

przy dźwiękach gitary. Gośćmi specjalnymi byli państwo 

Magdalena i Stanisław Woźni, którzy umilili wieczór 

śpiewając poezję oraz piosenki harcerskie. Wiele radości 

dostarczyło wszystkim rozkładanie śpiworów wśród regałów 

z książkami.  Opowiadanie  mrożących krew w żyłach 

historii, poszukiwanie ,,zaginionej bibliotekarki”  p. Alicji 

Skrzybalskiej, zakończone nocnym zwiedzaniem Stawu 

dopełniło  noc pełną wrażeń. Podczas poszukiwań 

bibliotekarki dzieci miały do wykonania kilka zadań: ułożyć 

rymowankę związaną z nocą w bibliotece, odnaleźć 

zaginiony skarb, którym były książki, wypisać poprawnie 

wyrazy z ,,ó” ,,rz” ,,ż”,,h” ,,ch”.Po dniu tak pełnym wrażeń 

trudno było zasnąć,  pomógł w tym pan Andersen i jego 

piękne baśnie. 

Przygoda  zakończyła się wspólnym śniadaniem i rozdaniem 

pamiątkowych kart bibliotecznych. Miejmy nadzieję, że od 

tej pory dzieci chętniej będą odwiedzać bibliotekę i sięgać po 

książkę. Z pewnością jest to lepsza alternatywa spędzania 

wolnego czasu, niż siedzenie przed komputerem. Dziękujemy 

wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób  przyczynili się do 

zrealizowania tego wydarzenia i kończymy hasłem 

wymyślonym przez dzieci: ,,Rym Rzym, cudna noc, 

biblioteka ma swą moc.” (Jadwiga Mądrzejewska, 

Alicja Skrzybalska) 

 

OKUPNICZANKI  NA PRZEGLĄDZIE 

KULINARNYM 

W dniu 2 października Grupa Odtworzeniowa Dziedzictwa 

Kulinarnego miejscowości Sobiesęki Trzecie „Okupniczanki" 

wzięła udział w podsumowaniu Przeglądu Kulinarnego pt. 

„Pyra i Korbol w Kuchni Wielkopolskiej". W pawilonie 

wystawowym Centrum Edukacyjno–Wystawowym 

w Marszewie podczas trwania Targów AGROMARSZ 

odbyła się degustacja potraw przygotowanych z pyry 

[ziemniaka]  i korbola [dyni]. Organizatorem konkursu była 

Wielkopolska Izba Rolnicza przy wsparciu Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Kobiet 

Wiejskich. Honorowy   patronat nad konkursem objął poseł 

Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb oraz 

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof 

Grabowski. Po analizie materiałów zgłoszonych do konkursu 

oraz po przeglądzie stoisk wystawowych komisja 

konkursowa pod przewodnictwem Prezesa 

Wielkopolskiej  Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego 

zdecydowała o przyznaniu tytułu jednego z laureatów paniom 

z grupy „Okupniczanki”. Jest to już drugi sukces kulinarny 

tej grupy. Laureaci  konkursu otrzymali nagrody w postaci 

sprzętu kuchennego oraz voucher na wyjazd studyjny 

do Parlamentu Europejskiego ufundowany przez Europosła 

Andrzeja Grzyba. (Ilona Skowrońska) 

PYRCZOK W  SZCZYTNIKACH 
PEŁEN HUMORU, DOSKONAŁEJ MUZYKI 

I PYSZNEGO JEDZENIA 

Myliłby się ten,  który by twierdził, że w sali, która  jest 

niezbyt dużą salą OSP, zastawionej stołami i krzesłami, przy 

których  siedzi ok.140 osób nie da się potańczyć. Da się i to 

jeszcze jak. Ale od początku. W sobotę 26 listopada, gdy 

w wielu miejscach odbywały się Bale Andrzejkowe, 

w gminie Szczytniki, a dokładniej w sali OSP 

w Szczytnikach, odbył się tradycyjny doroczny „Pyrczok”, 

który to już także tradycyjnie,  stał się okazją do zaproszenia 

i podziękowania za wspólną pracę przy przygotowaniu 

tegorocznych dożynek gminno-parafialnych. W tym roku 

organizatorem jesiennego „Pyrczoka” były Panie i Panowie 

z sołectw Szczytniki, Popów i Marcjanów, które także 

wspólnie zawsze przygotowują dożynkowy poczęstunek.  

 
A za stołami z przepysznym poczęstunkiem, wśród których 

było i ciasto i znakomity obiad i sałatki, wszystko 

przygotowywane wg domowych receptur, zasiadły delegacje 

sołectw, które przygotowywały wszystkie tegoroczne stoły 

dożynkowe z poczęstunkiem, strażacy z jednostek OSP 

zabezpieczających letnią uroczystość, sołtysi i delegacje 

sołeckie, sponsorzy wspierający finansowo dożynki, radni 

gminy oraz  nasze dwie znakomite kapele. Oczywiście nie 

zabrakło także gospodarza gminy Wójta Marka Albrechta, 

który na początku spotkania witając  przybyłych,  jeszcze raz 

podziękował za wkład pracy wszystkich, którzy spotkali się 

w tym dni w sali OSP w Szczytnikach, podkreślając, że 
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dzięki tej pracy i zaangażowaniu  Dożynki Gminy Szczytniki 

są każdego roku bardzo wysoko ocenianą uroczystością . 

Część artystyczną listopadowego spotkania rozpoczęli 

zaproszeni goście: Aleksander Trzaska i Jerzy Ciurlok, 

wszystkim jednak lepiej znani jako Masztalski i Ecik - słynna 

śląska grupa kabaretowa Masztalscy. Panowie już od 30 lat 

bawią publiczność najpierw radiową, między innymi 

w „Lecie z Radiem”, a następnie podczas występów na żywo, 

śląskimi dowcipami, żartami i opowieściami. 

Tak też było i teraz w Szczytnikach,  Masztalscy rozbawili 

publiczność tworząc  ze swojego występu swoistą Akademię 

Humoru, formę wykładu, popartego oczywiście 

odpowiednimi przykładami, w którym podkreślano jak 

ważny jest śmiech w naszym życiu i zachęcając do jak 

największej ilości śmiechu w naszym dniu codziennym. 

Zgromadzona publiczność z pewnością wzięła to sobie do 

serca, o czym świadczyły reakcje na opowiadane dowcipy 

przez prawie 90 minut spotkania. 

Następnie na scenie pojawiły się nasze gminne kapele, które 

z każdym występem  pokazują nam swój rozwój artystyczny 

i doskonalenie warsztatu scenicznego.  Najpierw Kapela  

„Złote Kłosy” w ponad godzinnym programie rozpoczęła 

wspólne śpiewy i bujanie się zgromadzonych przy stołach.  

Całość dopełnił ponad 3- godzinny występ Kapeli Biesiadnej 

„Dysonans” i wtedy już okazało się, że miejsca między 

stołami wystarczy, by poprowadzić tanecznego „wężyka”, 

a jak trzeba to i z jeden lub dwa stoły się wyniesie, by zrobić 

miejsce do wspólnego tańczenia . I tak też się stało, a ostatnia 

godzina wspólnej zabawy wyciągnęła do tańca niemal 

wszystkich uczestników spotkania. Co warte podkreślenia, po 

raz kolejny okazało się, że można się doskonale bawić 

i tańczyć przy polskich  szlagierach biesiadnych, 

wywodzących się z tradycji  ludowej, a wszystko to zagrane 

jest na żywo, na prawdziwych instrumentach, bez dyskietek, 

płyt itp. 

Brawo dla obu naszych Kapel za krzewienie tej tradycji, 

prawdziwego  grania. Brawa także oczywiście dla 

organizatorów za udekorowanie sali i przygotowanie 

poczęstunku – dla Pań i Panów z sołectw Szczytniki, Popów 

i Marcjanów.  (Mariusz Janiak) 

 

NASZE KOŁO RATUNKOWE 

    Tegoroczna uroczystość Chrystusa Króla miała wyjątkowo 

podniosły charakter, ponieważ zbiegała się z zamknięciem 

jubileuszu Bożego Miłosierdzia, jaki 8 grudnia 2015 roku 

zainaugurował papież Franciszek. W Polsce dodatkowo 

przeżywaliśmy jubileusz 1050-lecia Chrztu naszej Ojczyzny. Te 

dwa wydarzenia spowodowały, że inaczej niż zwykle 

spoglądaliśmy na Chrystusa. Z pomocą przyszła nam również 

Ewangelia przeznaczona na ten dzień, która ukazała nam 

ukrzyżowanego i umęczonego Chrystusa powieszonego na 

krzyżu między dwoma złoczyńcami. I chociaż sam tytuł święta – 

Chrystus Król – domagałby się innej oprawy, innych szat, to 

właśnie taki jest styl panowania i sprawowania władzy przez 

Jezusa. Głęboko zakorzeniony w miłosierdziu, w przebaczeniu, 

wyrażający się w pragnieniu zbawienia wszystkich. 

Z perspektywy minionego roku trzeba postawić sobie pytanie, 

właściwie to dlaczego papież właśnie teraz, właśnie w tym 

momencie dał nam ten jubileuszowy Rok Miłosierdzia? Myślę, 

że odpowiedź na to pytanie jest tylko jedna. Papież Franciszek 

wie, że dla ginącego świata, dla człowieka nie radzącego sobie 

już z własnymi problemami jest tylko jeden ratunek. Uratuje nas 

tylko Boże Miłosierdzie. Nic innego i nikt inny. Tylko Jezus 

miłosierny, polecający św. Faustynie umieścić na obrazie napis 

Jezu ufam Tobie. W tym kontekście bardzo dobrze wybrzmiał 

komentarz spikera, zanim Ojciec Święty zamknął uroczyście 

drzwi Bazyliki św. Piotra na Watykanie. Mimo, że drzwi zostają 

uroczyście zamknięte, to jednak Boże Miłosierdzie trwa wciąż, 

nadal rozlewa się na świat i na ludzi, którzy go potrzebują. Czyż 

to nie jest dla nas pocieszające? Jak bardzo musi nas kochać Bóg 

Ojciec, skoro jest gotów przebaczać nam każdy nasz grzech 

i zgodzić się na ofiarę swego jedynego Syna.  

    Kilka dni po zakończeniu Roku Bożego Miłosierdzia media 

podały informację o niezadowoleniu włoskich sklepikarzy, 

hotelarzy i właścicieli restauracji, którzy ze swojego punktu 

widzenia nisko oceniają zakończony rok. To jest jakieś 

nieporozumienie. Przecież odwiedzający w tych dniach Rzym to 

byli pielgrzymi szukający ratunku dla siebie i dla innych, a nie 

turyści nie wiedzący jak wydać pieniądze. Na Bożym 

Miłosierdziu nie da się zbić interesu. Tak to po prostu już jest. 

To jest logika właściwa tylko Panu Bogu, który rozdając, tym 

samym zyskuje. Ktoś kto liczył, że w przeciągu tego roku dużo 

zarobi, tylko się przeliczył. Nie taka była przecież idea Roku 

świętego. Zyskać owszem, ale coś cenniejszego niż tylko 

pieniądze. Przez cały Rok można było zyskać Bożą miłość 

i przebaczenie, w przyszłości życie wieczne, a w życiu ziemskim 

umocnienie wiary i nadziei.  

    Tak było właśnie w przypadku uczniów klasy III Gimnazjum 

Zespołu Szkół w Marchwaczu, którzy w dniu 16 listopada;  

a więc trzy dni przed największą uroczystością z udziałem władz 

duchownych i państwowych na czele z Prezydentem  RP Panem 

Andrzejem Dudą  - przyjęcia Jezusa za Króla Polski;  wraz 

z panią dyrektor, wychowawcą i księdzem udali się do Krakowa, 

do Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, aby 

zawierzyć swój egzamin gimnazjalny, szkołę, gminę oraz 

swoich najbliższych. Pielgrzymka wiary, w której wzięli udział 

warta była wczesnego wstania, trudów jazdy i chłodu, bo być 

w miejscu, gdzie „chwilę”  wcześniej chodził święty Jan Paweł 

II, później jego następca papież Benedykt XVI, a w lipcu tego 

roku papież Franciszek - to wielkie duchowe doświadczenie. To 

niezwykłe przeżycie móc dotknąć się miejsca, z którego wyszła 

iskra Bożego Miłosierdzia na cały świat. Można je porównać 

(podobnie jak wiarę) do ziarenka gorczycy, z wyglądu 

niewielkie, ale wrzucone w glebę staje się solidnym drzewem, 
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które daje schronienie ludziom i ptakom. Włączając się w tak 

wielkie wydarzenia w historii naszej Ojczyzny, w Roku 

uznanym przez Radę Gminy Szczytniki za Rok Gminnych 

Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski i Powstania Państwa 

Polskiego, Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht 

przekazał okolicznościowy Akt Zawierzenia, który został 

przyjęty i odczytany podczas Mszy świętej w Łagiewnikach. 

Niekwestionowana to bowiem prawda, iż wiara bez uczynków 

martwa jest, natomiast tylko prawdziwa wiara może dać nadzieję 

i sens istnienia.  (ks. Paweł Nasiadek) 

 

ROZGRYWKI SPORTOWE 

HALOWY TURNIEJ W PIŁKĘ NOŻNĄ DRUŻYN OSP 

GMINY SZCZYTNIKI  

W sobotę 26 listopada w sali sportowej Zespołu Szkół 

w Iwanowicach odbył się „Halowy Turniej w Piłkę Nożną 

Drużyn OSP Gminy Szczytniki”. Do rywalizacji o Puchar 

Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta stanęło 

5 drużyn reprezentujących straże ze: Szczytnik, Iwanowic, 

Mroczek Wielkich, Krowicy Zawodniej i Radliczyc. 

Rozgrywki odbywały się systemem „każdy z każdym”. 

Zatem każda drużyna rozegrała 4 spotkania  (w sumie odbyło 

się 10 meczów). Mecz trwał 10 minut, a na boisku 

równocześnie mogło występować czterech zawodników 

w każdej drużynie. Zmiany odbywały się systemem 

hokejowym. 

 
Zwyciężyła drużyna z Mroczek Wielkich uzyskując komplet 

10 pkt, drugie miejsce również z wynikiem 10 pkt (gorszy 

stosunek bramek) zajęła drużyna ze Szczytnik,  a trzecie 

miejsce z 6 pkt drużyna z Radliczyc. Na czwartym miejscu 

uplasowała się drużyna z Krowicy Zawodniej  z 3 pkt.  

Ostatnie miejsce zajęła drużyna z Iwanowic.  Najlepszym 

zawodnikiem turnieju został Mariusz Wałęsa z Mroczek 

Wielkich, który zdobył   8 goli. Sędzią głównym był 

Sławomir Farbicki. Sekretariat zawodów profesjonalnie 

prowadziła Aleksandra Skowrońska. Na szczególne 

podkreślenie wymaga fakt, że w drużynie z Iwanowic 

występowała Aleksandra Gibus – pierwsza dziewczyna 

w historii turnieju, która zdobyła dwie bramki. Sponsorami 

nagród byli: Pan Marek Albrecht – Wójt Gminy Szczytniki, 

Arkadiusz Jakubek Prezes OSP Krowica Zawodnia oraz 

Jerzy Majas. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału 

Gminnego ZOSP RP  w Szczytnikach. 

Organizatorzy składają podziękowanie Pani Janinie Nowak 

Dyrektor Zespołu Szkół w Iwanowicach oraz personelowi 

szkoły za pomoc w organizacji turnieju.  (Jerzy Majas) 

 

SPORT  SZKOLNY 

HALOWA PIŁKA  NOŻNA  
Szkoła Podstawowa   
I    miejsce    Szczytniki 
II   miejsce    Radliczyce 
Gimnazjum 
I    miejsce     Szczytniki       
II   miejsce     Staw                 
III  miejsce    Iwanowice     (Kazimierz Augustyniak) 

OŚWIATA  

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA W PRZEDSZKOLU 

„TĘCZA” W SZCZYTNIKACH 

W tym roku mija 10 lat  współpracy naszego przedszkola 

z Przedszkolem nr 16  im. Jacka i Agatki w Kaliszu. Dnia 

21 września 2016 r. zgodnie z corocznym zwyczajem odbyło 

się u nas Święto Pieczonego Ziemniaka. Z tej okazji  

odwiedzili nas goście z zaprzyjaźnionego przedszkola.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
Najpierw udaliśmy się do gospodarstwa rolnego, gdzie  

obserwowaliśmy wykopki ziemniaków,  a następnie sami 

braliśmy udział w ich zbiorze, aby przekonać się  jaka to 

ciężka praca.  Po  powrocie do przedszkola czekało na nas 

rozpalone ognisko, przy którym upiekliśmy ziemniaki  

i kiełbaski. Po degustacji rozpoczęły się gry i zabawy 

integracyjne: szukanie ziemniaków, rzucanie do celu, slalom 

w workach itp.   Wspólnie z naszymi gośćmi śpiewaliśmy  

piosenki i bawiliśmy się w ogrodzie przedszkolnym. 

Atmosfera świętowania była wspaniała. W ramach tej 

współpracy nasze przedszkolaki co roku jeżdżą do Kalisza na 

olimpiadę sportową i bal walentynkowy. Jest to doskonała 

okazja, aby wiejskie dzieci poznały warunki funkcjonowania 

przedszkola na terenie miasta. Stwarza to możliwość 

poznania zasad poruszania się po ulicach, przejściach dla 

pieszych, spacerowania w parku, korzystania z osiedlowych 

ogródków zabaw. Ponadto wspólne spotkania są okazją do 

sprawdzenia się w roli gospodarza imprezy, za której 

organizację dzieci uczą  się być odpowiedzialne. (Lena Sowa) 
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EUROPEJSKI DZIEŃ ZDROWEGO JEDZENIA 
 I GOTOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ 

W  SZCZYTNIKACH 

 

W Polsce powstały różne kampanie dotyczące dobrych 

nawyków żywieniowych. Jedną z nich jest kampania „Śniadanie 

Daje Moc”. Pod takim właśnie hasłem „Śniadanie daje moc” 

w dniu 8 listopada odbyło się spotkanie w Szkole Filialnej 

w Pośredniku. 

W spotkaniu tym  uczestniczyły  sześciolatki z oddziału 

przedszkolnego naszej szkoły  i dzieci ze Szkoły Filialnej  

w Pośredniku. W ramach tego dnia odbyło się wiele 

ciekawych zajęć oraz spotkanie  przy zdrowo zastawionym 

stole. Na wstępie pani Anna Olender przekazała  dzieciom 

wiadomości na temat  zdrowego żywienia i odżywiania 

w formie prezentacji multimedialnej . Dla dzieci ze Szkoły 

w Szczytnikach  było to podsumowanie i utrwalenie 

wiadomości, bowiem wcześniej, w ramach tygodnia „Jesienią 

dbamy o zdrowie”, dzieci zapoznały się  z 12 zasadami 

zdrowego życia i odżywiania, na zajęciach plastycznych 

wspólnie wykonały plakat „Piramida zdrowego żywienia 

i aktywności fizycznej” oraz prace  „Talerze ze zdrowym 

jedzeniem. Ponieważ ruch to zdrowie w czasie spotkania 

dzieci spędziły również czas na zabawach ruchowych, 

ruchowych ze śpiewem, zabawach z przyrządami  

gimnastycznymi. W dalszej części dnia rozwiązywały   

owocowo-warzywne zagadki. W czasie śniadania zjadły 

zdrowe kanapki przygotowane przez rodziców.  Spotkanie 

zakończone zostało prawdziwą ucztą owocowo-warzywną. 

Czas spędzony wspólnie minął bardzo szybko, upłynął 

w miłej, serdecznej, przyjacielskiej atmosferze. Rodzice 

również aktywnie uczestniczyli w programie, poprzez 

wsparcie nauczycieli w realizacji spotkania. Bardzo im 

dziękujemy za współpracę i zaangażowanie. (Mirosława 

Krążyńska) 

 

JESIENNY KONKURS PLASTYCZNY DLA 
PRZEDSZKOLAKÓW W STAWIE 

 

W dniu 22 listopada odbyło się podsumowanie Gminnego 

Konkursu Plastycznego ,,Jesienią wesoło i kolorowo 

dookoła nas”.  Cel konkursu- rozwijanie wyobraźni oraz 

pobudzenie aktywności twórczej dzieci, stworzenie dzieciom 

możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych, 

uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk 

przyrodniczych, umiejętność współpracy w grupie. Na 

konkurs wpłynęło 7 prac plastycznych, wykonanych przez  

dzieci 5 -6 letnie z terenu gminy Szczytniki. Kryteria oceny 

prac: pomysłowość, oryginalność ujęcia tematu, estetyka 

wykonania pracy. Oceny dokonała komisja: Janina Antczak - 

nauczycielka Zespół Szkół  w Stawie, Jolanta Witaszczyk-

nauczycielka Zespołu Szkół w Stawie – Przedszkole, 

Bernadeta Krymarys - katechetka Zespołu  Szkół w Stawie.   

 
Laureaci: 

– Odział przedszkolny   - grupa starszaków Zespół Szkół 

w Marchwaczu ,nauczycielka Agnieszka Szczęsna; 

- Przedszkole ,,Tęcza” w Szczytnikach, nauczycielka Mariola 

Małecka; 

- Grupa  „Jeżyki” Przedszkole  Zespół Szkół w Stawie- 

nauczycielka Agnieszka Rogozińska. 

Wyróżnienia: 

- Zespół Szkół w Radliczycach, nauczycielka Emilia 

Strzelec; 

- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej 

w Szczytnikach, nauczycielka  Mirosław  Krążyńska 

i Katarzyna Kleczewska; 

- Odział przedszkolny w Mroczkach Wielkich, nauczycielka 

Urszula Gibus; 

- Grupa ,,Wiewiórki”   Przedszkole Zespół Szkół w Stawie, 

nauczycielka Teresa Podstawczyk. 

Laureaci otrzymali nagrody  i dyplomy, wyróżnieni dyplomy.  

Słodki poczęstunek  został przygotowany dla wszystkich 

dzieci. Gratulujemy wszystkim artystom! 

(organizator  Zespół  Szkół w Stawie  - Przedszkole,  

nauczycielka Teresa Podstawczyk) 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

W MARCHWACZU 

 
25 listopada ponad 50 pluszowych misiów odwiedziło 

oddział przedszkolny w Zespole Szkół w Marchwaczu. 

Przedszkolacy obchodzili bowiem Światowy Dzień 

Pluszowego Misia. Dzieci wysłuchały bajki o Kubusiu 

Puchatku. Uczestniczyły w zabawach ruchowych takich jak: 

„Jadą, jadą misie", „Stary niedźwiedź..." i „Jestem 

niedźwiadek". Dużo emocji wzbudziło lepienie misia z masy 

solnej. 
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Obchody zakończone zostały słodkim poczęstunkiem, 

w przygotowanie którego zaangażowały się dzieci. 

(Aneta Nowak) 

 

LILIANA GAJEWSKA LAUREATKĄ  
WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU POEZJI RELIGIJNEJ 

 

W czerwcu 2016 r. w Zespole Szkół Salezjańskich na osiedlu 

Bohaterów II Wojny Światowej 29 w Poznaniu odbył się 

finał III Wielkopolskiego Konkursu Poezji Religijnej 

złożony w hołdzie Janowi Pawłowi II, zorganizowany przez 

Fundację Króla Maciusia i Zespół Szkół Salezjańskich 

w Poznaniu.  

Laureatką konkursu, która zajęła I miejsce w kategorii klas 

4-6 szkoły podstawowej została Liliana Gajewska 

z Zespołu Szkół w Marchwaczu. Uczennicę przygotowała 

Pani Katarzyna Pichiewicz. Składamy wielkie gratulacje! 

(Redakcja) 

 

POWIATOWY KONKURS JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO 

 

W czerwcu w Zespole Szkół w Stawie odbyły się gminne 

eliminacje VII Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego. 

Uczniowie klasy VI Zespołu Szkół w Marchwaczu 

w składzie Magdalena Nowak, Filip Jędrzejewski i Jędrzej 

Kasprzak zajęli  I miejsce (jako zespół). Ponadto, Jędrzej 

Kasprzak zdobył tytuł Mistrza Gramatyki.  Dzięki temu 

uczniowie zakwalifikowali się do VII Powiatowego 

Konkursu Języka Angielskiego, który odbył się w Zespole 

Szkół w Opatówku. Nasz zespół w tym samym składzie 

(Magdalena Nowak, Filip Jędrzejewski i Jędrzej Kasprzak) 

zajął III miejsce w powiecie, natomiast uczeń Jędrzej 

Kasprzak ponownie zwyciężył otrzymując tytuł Mistrza 

Gramatyki powiatu w kategorii klas 4-6.  (Anna Matuszak)  

DRUGA ROCZNICA NADANIA GIMNAZJUM 

W MARCHWACZU IMIENIA JANA PAWŁA II  

 
W październiku br. społeczność Zespołu Szkół w Marchwaczu 

obchodziła drugą już rocznicę nadania Gimnazjum imienia Jana 

Pawła II. Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym 

w Rajsku, gdzie Mszy świętej przewodniczył Ks. Biskup Łukasz 

Buzun. Następnie uczestnicy udali się do ZS w Marchwaczu. Tutaj 

zebranych uczniów, rodziców, nauczycieli oraz przybyłych gości 

powitała Dyrektor  Szkoły- Pani Honorata Szymańska. 

 
Kulminacyjnym momentem obchodów była część artystyczna 

przygotowana przez uczniów pod kierunkiem Księdza Pawła 

Nasiadka, Katarzyny Pichiewicz, Małgorzaty Gajewskiej oraz 

Agnieszki Pogorzelec. Spektakl, którego fabułę wytyczał wywiad 

z Ks. Biskupem Stanisławem Dziwiszem, którego zagrał Ksiądz 

Paweł Nasiadek, poszerzony o jego liczne wspomnienia na temat 

Jana Pawła II, przykuł uwagę publiczności. 

Odzwierciedleniem wysokiego poziomu teatralnych umiejętności 

uczniów ZS w Marchwaczu były nie tylko gromkie oklaski, ale 

i słowa uznania z ust naszych wspaniałych gości. Do obecnych list 

wystosował między innymi Poseł na Sejm- Piotr Kaleta, który za 

pośrednictwem swojej asystentki Izabeli Spychalskiej- Senderackiej 

życzył, aby pod imieniem Patrona Gimnazjum realizowały się 

wartości chrześcijańskie, patriotyczne i kulturowe. 

Wszyscy uczestnicy uroczystości zostali w Marchwaczu 

ugoszczeni ciepłym posiłkiem oraz domowym ciastem 

przygotowanym tradycyjnie już przez rodziców naszej 

szkoły.  Dyrektor i społeczność Zespołu Szkół 

w Marchwaczu bardzo dziękuję  za pomoc w przygotowaniu 

uroczystości, a także za udział i wszystkie życzliwe słowa dla  

naszych szkolnych artystów. Szczególne podziękowania 

przekazujemy Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi 

Łukaszowi Buzunowi, Księdzu Kanonikowi Piotrowi 

Bałoniakowi i Księdzu Piotrowi Szkudlarkowi, a także 

naszym Samorządowcom na czele z Wójtem Gminy 

Szczytniki Panem Markiem Albrechtem i Przewodniczącym 

Rady Gminy Szczytniki Panem Bogdanem  

Augustyniakiem. (Krzysztof Pietrzykowski)  
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MICHAŁ GARNCAREK POTRAFI ZARAZIĆ 

PASJĄ  

 

Michał Garncarek - uczeń Zespołu Szkół w Stawie potrafi 

zarazić pasją. Oto, co sam mówi na ten temat: 

„Moje prace zaczynają się od narodzenia się dobrego 

pomysłu. Na początku może on wydawać się głupi i w ogóle 

bez potrzeby realizacji. Lecz z czasem, po przemyśleniu, 

okazuje się wart  realizacji i może wydać się naprawdę 

ciekawy. Moje pomysły próbuję realizować z jak najtańszych 

materiałów lub z tego, co mam w domu, np. starych desek, 

niepotrzebnych resztek paneli z podłóg. Niektóre rzeczy 

jednak trzeba kupić ponieważ nie da ich się zrobić lub ich nie 

posiadam. 

 

 
 
Pierwszy zbudowałem głośnik z kawałka rurki PCV i starych 

niepotrzebnych części, których nie potrzebowałem.  

Następnie zbudowałem robota, którego przedstawiłem 

w szkole. Robot ten potrafi poruszać jedną ręką a drugą 

podnosi do góry i potrafi nią chwytać. 

 Jeśli tylko mam płytki do samodzielnego montażu, to je 

składam. Są to proste konstrukcje, które w określony sposób 

świecą, mrugają lub wykonują określone czynności.  

Następną rzeczą był znów głośnik, który zbudowałem od 

podstaw. Pomysł narodził się wtedy, kiedy ktoś 

zaproponował mi, abym zrobił większy głośnik od 

poprzedniego. Ma on zdecydowanie więcej funkcji, takich 

jak: odtwarzanie muzyki przez Bluetooth, karty pamięci 

z Pendriv-a oraz ma wbudowane radio i sterowanie za 

pomocą pilota. Można regulować tony niskie (bass), wysokie 

(sopran), oraz głośność. Wykonany jest z mocnych desek 

solidnie połączonych w całość. Całość na żywo prezentuje się 

naprawdę świetnie i dobrze gra. Bez wątpienia warto 

rozwijać swoje zainteresowania i pasje.”  

 

ELIMINACJE GMINNE KONKURSU 
„Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT” 

Dnia 14 listopada 2016 r. w Zespole Szkół w Iwanowicach 

odbyły się eliminacje gminne konkursu „Z ortografią za pan 

brat”. Reprezentanci szkół z terenu gminy Szczytniki zmagali 

się w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum. 

Komisja konkursowa w składzie: Jolanta Leszka, Emilia 

Chróstek, Maria Gabryelska, Marzena Łysek, Agnieszka 

Krajewska, Małgorzata Pietrzykowska oraz Emilia Wietrzyk 

po sprawdzeniu 26 prac konkursowych wyłoniła uczniów, 

którzy będą reprezentować swoje szkoły i gminę Szczytniki 

na etapie rejonowym w ODN w Kaliszu.  

 
Oto nasi zwycięzcy: 

Kategoria szkół podstawowych: 

 I miejsce - Lena Łukacka (Szkoła Podstawowa im. 

S. Aleksandrzaka w Marchwaczu); opiekun 

Małgorzata    Pietrzykowska, 

 II miejsce - Natalia Wasielewska (SP 

w Radliczycach); opiekun Agnieszka Krajewska, 

 III miejsce - Michał Zimny (SP w Radliczycach); 

opiekun Agnieszka Krajewska. 

Kategoria gimnazjów: 

 I miejsce - Kinga Drewniak (Gimnazjum 

w Szczytnikach); opiekun Emilia Chróstek, 

 II miejsce - Aneta Adamczewska (Gimnazjum im. 

Księdza Kardynała Karola Wojtyły 

w Iwanowicach); opiekun Wioletta Michalska, 

 III miejsce – Patrycja Pawlak (Gimnazjum 

w Radliczycach); opiekun Karolina Kisiurska. 

Zwycięzcom eliminacji gminnych serdecznie gratulujemy 

i życzymy powodzenia na etapie rejonowym! (Jolanta 

Leszka) 

 

OGŁOSZENIA 
 

USŁUGI ELEKTRYCZNE Przemysław Rodziak, Krowica 

Zawodnia 35c, tel. 721 160 568 

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

42- letnia doświadczona i odpowiedzialna mama dwójki 

nastoletnich dzieci podejmie się opieki nad 

dzieckiem/dziećmi u siebie w domu. Dowóz dziecka 

osobisty. Kontakt tel. 603 904 203 

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

884817754 

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

Salon Kosmetyki Samochodowej   

Pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej, polerowanie, 

woskowanie, pranie dywanów, pranie mebli tapicerowanych. 

Kuczewola 59A, tel. 669 814 212 

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

DM-Car 

Kompleksowa naprawa samochodów powypadkowych, 

naprawy bieżące, spawanie tworzyw sztucznych, skup 

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

785 967 699 

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

Biuro Rachunkowe Honorata i Piotr Waliś 
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Doradztwo Gospodarcze, Consulting, Kredyty, Leasingi, 

Pośrednictwo Finansowe. 

Dojazd do klienta. Kompleksowa i profesjonalna obsługa 

podmiotów gospodarczych, rolników i osób fizycznych. 

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

biuro.walis@wp.pl 

Zadzwoń i umów się na spotkanie! 

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

Potrzebujesz strony internetowej?  Zadzwoń: 724 959 262. 

Wykonuję strony i sklepy internetowe (od 200 zł), strony na 

Facebooku (od50 zł), bieżącą aktualizację stron. NET-PAT 

Patryk Wojtczak, Szczytniki 10G, patryk@net-pat.pl 

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

Zapraszam do nowo otwartego Zakładu Mechaniki 

Pojazdowej i Serwisu Opon SPEED-MECH. Oferuję usługi 

w zakresie napraw głównych i bieżących, diagnostyki 

komputerowej, serwis opon, wymiany filtrów, oleju i płynów, 

napraw układu napędowego, hamulcowego, kierowniczego, 

wydechowego,  wymiana rozrządów, elektryka, rozruszniki, 

alternatory, przygotowanie pojazdów do przeglądów 

rejestracyjnych oraz sprzedaży, pranie tapicerek 

samochodowych. Cezary Krążyński, Główczyn 31, Tel. 

723152206 

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

Nowy warsztat samochodowy. Naprawy bieżące, serwis 

klimatyzacji, serwis opon, wymiana oleju, filtrów i płynów, 

diagnostyka komputerowa, kosmetyka samochodowa, 

wynajem autolawety, lawety- transport. Ponadto: Limuzyna 

do ślubu: czarny PEUGEOT 508–atrakcyjny wizualnie, 

komfortowy, bogato wyposażony, bezpośredni import 

i sprzedaż samochodów z Belgii, Holandii, Niemiec i Danii, 

przygotowanie aut do rejestracji, usługi transportowe, pomoc 

drogowa. Kontakt: Krzysztof Wietrzyk Pieńki 18 

(k/Radliczyc) tel. 604383 466 62-865 Szczytniki  

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

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów „Bartex” zaprasza na 

przeglądy rejestracyjne pojazdy wszystkich rodzajów oraz do  

myjni samochodowej. Czynne w godzinach: Pn-Pt 8.00-

18.00, sobota 8.00-14.00. Nowy diagnosta Roman 

Kubisiak!!! Do każdego przeglądu niespodzianka. Krowica 

Zawodnia 59, tel. 62 597 11 20 

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

Ośrodek Szkolenia Kierowców B&K Błaszczyk Krzysztof, 

62-862 Iwanowice  zaprasza na kurs prawa jazdy kat. B. 

Oferujemy: wysoką zdawalność, miłą i bezstresową 

atmosferę, komplet materiałów dydaktycznych -gratis! 

Promocyjne ceny. Szczegóły pod numerem tel. 509057378 

lub 62/76 26 623 

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

Barmańska Obsługa Imprez Koszal-bary 

Zapewniamy cały niezbędny sprzęt barmański, mobilne bary, 

szkło, zamrażarki, lodówki itd. Przygotowanie i obsługa 

słodkich stołów, Obsługa Fontann Czekoladowych. Działamy 

w naszym regionie od 2012 r. Kontakt: Szymon Koszal, 

Facebook: Koszal-BARY, tel. 518768552 

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

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE 

W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI 

CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY SZCZYTNIKI 

1.Dec Mirosław Usługi Asenizacyjne,  

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

(062) 763-78-78; 

2.Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna 

w Kaliszu,  

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

3.Firma Usługowo-Handlowa „JARTEX” Szczepan 

Jarantowski,  

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

tel. kom. 602382338; 

4.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Błaszkach, 

 Plac Niepodległości 13B,98-235 Błaszki, tel. (043) 829-22 - 

41. /UG/ 

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

Dyrektor i społeczność Zespołu Szkół w Marchwaczu 

składają serdeczne podziękowanie Panu Dariuszowi 

Nowakowi z Michałowa Drugiego za bezpłatną usługę 

transportową dla szkoły. DZIĘKUJEMY! 

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

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Marchwaczu zaprasza na 

Bal Karnawałowy, który odbędzie się  w dniu 28 stycznia 

2017 r. Cena wynosi 150 złotych od pary. Zapisy są 

przyjmowane do dnia 14 stycznia pod numerem telefonu:  

604369993. ZAPRASZAMY! 

--------------------------------------------------------------------------  
             Już wkrótce Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok... 

 

 

Podzielmy się białym opłatkiem z czystym sumieniem, 

Święta Bożego Narodzenia niech będą wytchnieniem. 

Dołóżmy do świątecznych potraw dużo życzliwości. 

a pachnąca zielona choinka sprawi wiele radości. 

 

Życzliwość bowiem promieniuje niczym gwiazda na niebie, 

Rozdawajmy ją garściami i nie patrzmy tylko na siebie. 

Każde dobre słowo jest niczym plaster miodu, 

Kto je daje, sam również nie dozna zawodu. 

 

Życzymy wszystkim wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia, 

aby pozostały po nich wyłącznie dobre wspomnienia. 

A w Nowym Roku zdrowia i wszelkiej pomyślności, 

wzajemnego zrozumienia i ludzkiej życzliwości. 

 

 Redakcja 

mailto:patryk@net-pat.pl


WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 24 WESOŁYCH ŚWIĄT 

  
 

WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL 24 

 

W BIEŻĄCYM WYDANIU GAZETKI GMINNEJ MOŻNA  
PRZECZYTAĆ  O NASTĘPUJĄCYCH SPRAWACH 

I WYDARZENIACH:  

   Sprawy gminne  str. 2 

 Pismo od Pani Premier RP 

 Kalendarium Wójta Gminy Szczytniki 

 Podziękowanie za udział w akcji Sprzątanie świata 

 Sesje Rady Gminy Szczytniki 

 Odnowiona kapliczka przydrożna w Kościanach    

 Nowy plac zabaw w Szczytnikach   

 Modernizacja dachu świetlicy w Główczynie 

 Nowa droga Krowica Pusta – Grab  

 Staw w Krowicy Pustej zarybiony 

 Kierownik ARiMR na posiedzeniu Komisji Rolnictwa  

 Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki   

 Pożar kościoła w Iwanowicach – scenariusz ćwiczeń OSP 
    

Wydarzenia  str. 10 

  Gminne obchody 77. Rocznicy Powstania  
    Polskiego Państwa Podziemnego w Marchwaczu   

 Wystąpienie Wójta w Marchwaczu z okazji gminnych 
obchodów  77. Rocznicy Powstania Polskiego Państwa 
Podziemnego 

 Pamięć o Pomordowanych Mieszkańcach Marchwacza   

 Gminny Dzień Edukacji Narodowej    

 Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

 Gratulacje z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

 Gminne obchody Święta Niepodległości w Iwanowicach   

 Wystąpienie Wójta w Iwanowicach z okazji gminnych  
   obchodów Święta Niepodległości 

 Pielgrzymowanie do Świętego Józefa Kaliskiego  
 

Kultura  str. 15 

 Nagrody dla zasłużonych dla kultury   

 Kącik czytelniczy  

 Spotkanie z literatem Kajetanem Rajskim w Marchwaczu   

 Spotkanie z ks. dr Sławomirem Kęszką w Iwanowicach   

 Noc w bibliotece w Stawie   

 Okupniczanki na Przeglądzie Kulinarnym 

 Pyrczok w Szczytnikach   

 Nasze koło ratunkowe 
 

 Rozgrywki sportowe str. 19 

 Halowy Turniej w Piłkę Nożną Drużyn OSP Gminy Szczytniki   

 Sport szkolny 
 

Oświata str. 19 

 Święto pieczonego ziemniaka w Przedszkolu „Tęcza” 
w Szczytnikach   

 Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania 
w Zespole Szkół w  Szczytnikach   

 Jesienny konkurs plastyczny dla przedszkolaków w Stawie   

 Światowy Dzień Pluszowego Misia w Marchwaczu    

 Liliana Gajewska laureatką  Wielkopolskiego Konkursu 
Poezji Religijnej    

 Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego  /uzupełnienie/ 

 Druga rocznica nadania Gimnazjum w Marchwaczu imienia 
Jana Pawła II    

 Michał Garncarek potrafi zarazić pasją   

 Eliminacje gminne konkursu „Z ortografią za pan brat” 
 
Ogłoszenia str. 22 

   
 

 
 

 
 
     RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I DO SIEGO ROKU! 

 

REDAKCJA 

Opracowanie i redagowanie „Wiadomości 

Szczytnickich”- Wioletta Przybylska, Honorata 

Szymańska i  Krzysztof Pietrzykowski./ Skład graficzny 

gazety- Wioletta Przybylska. 

Informator ten powstaje dzięki dużemu zaangażowaniu 

Dyrektorów i Nauczycieli Zespołów Szkół oraz 

Pracowników Urzędu Gminy Szczytniki, za co serdecznie 

im dziękujemy. Przekazujemy także wyrazy 

podziękowania dla Wszystkich, którzy nadesłali teksty 

do bieżącego wydania gazetki gminnej.  

Wszelkie uwagi 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. 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

PODZIĘKOWANIE 
Bardzo serdecznie dziękuję Redakcji „Wiadomości 

Szczytnickich”, a także Wszystkim, którzy współpracują 
z naszą gazetką,  przesyłając ciekawe materiały i artykuły -  

zgodnie z zasadami Regulaminu. 
 

Dzięki Państwa zaangażowaniu, nasz informator dobrze 
służy naszej  społeczności gminnej już sześć lat 

i cieszy się uznaniem. 

Wójt Gminy Szczytniki 
Marek Albrecht 

 

mailto:gminna@gmail.com
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