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NADZWYCZAJNY ROK 

ŚWIĘTEGO 

JÓZEFA  KALISKIEGO 

 

W dniu 2 grudnia  2017 r. 

w Bazylice Narodowego 

Sanktuarium Świętego Józefa 

w Kaliszu, w imieniu Ojca 

Świętego Franciszka – 

nuncjusz apostolski  w Polsce 

abp Salvatore Pennacchio – 

zainaugurował Nadzwyczajny 

Rok Świętego Józefa, który 

będzie trwać  od 3 grudnia 

2017 r. do 6 stycznia 2019 r. 

Patron ten związany jest 

również z Gminą Szczytniki. 

                              Czytaj s.16 
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GMINNE OBCHODY 78. ROCZNICY POWSTANIA 

POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO 

I 28. ROCZNICY POWSTANIA ŚWIATOWEGO  ZWIĄZKU 

ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 

W dniu 27 września 2017 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II zostały 

zorganizowane Gminne Obchody 78. Rocznicy Powstania Polskiego 

Państwa Podziemnego i 28. Rocznicy Powstania Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. 

w intencji Ojczyzny, Gminy Szczytniki oraz poległych bohaterów 

za Polskę.                                                                                     Czytaj s. 10 

GMINNY DZIEŃ EDUKACJ I NARODOWEJ 

W tym roku szkolnym Gminny Dzień Edukacji Narodowej świętowano 

poprzez  uczestnictwo w wydarzeniu kulturalnym poza terenem gminy. 

W dniu 14 października 2017  r. osoby związane z gminną oświatą miały 

możliwość uczestniczenia w wyjeździe na spektakl Les Miserables 

do Teatru Muzycznego w Łodzi.                                                 Czytaj s. 13 

NARODOWE ŚWIĘTO 

NIEPODLEGŁOŚCI 

W GMINIE SZCZYTNIKI 

     
Rocznica odzyskania przez 

Polskę Niepodległości, a wraz 

z nią uroczyste świętowanie 

tak ważnego wydarzenia, na 

stałe wpisała się w kalendarz 

gminnych uroczystości. 

W dniu 12 listopada 2017  r.  

Gminne Obchody Święta 

Niepodległości odbyły się 

w Radliczycach, rocznica ta 

została również w specjalny 

sposób uczczona 

w Iwanowicach.    

                             Czytaj s. 14 
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KALENDARIUM WÓJTA  

1. Dnia 20.10. br. Gmina złożyła wniosek do WRPO (w ramach ZIT Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej) na dofinansowanie budowy 

kanalizacji sanitarnej w mc. Korzekwin, wnioskowana kwota pomocy 1.206.467,00 zł,  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez 

Radę ZIT i skierowany do oceny formalnej i merytorycznej do Urzędu Marszałkowskiego. 

2. Dnia 27.10. br.  podpisałem umowę o realizację inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Guzdek – Pośrednik”, wykonawcą 

robót będzie konsorcjum firm: Lider Konsorcjum- BUD-AN Sp. z o.o. ul. Kasztelana Zaremby 2/3, 62-740 Tuliszków i Partner 

Konsorcjum- Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane BUDMEX Aneta Wawrzyniak ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13/196, 62 -

800 Kalisz za cenę  716.508,79 zł, długość okresu gwarancji: 60 miesięcy,  inwestycja jest I etapem projektu „Poprawa stanu 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik, wyposażenie 

stacji uzdatniania wody w Szczytnikach i Mroczkach Wielkich oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcjanów”, na 

który otrzymała dofinansowanie z PROW w kwocie 1.621.886,00 zł, na drugi etap zakup wyposażenia także 27.10. br. podpisałem  

umowę z firmą PPHU ELWOD Sójka Andrzej, kolejnym będzie ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy kanalizacji w Marcjanowie.  

3. Dnia 15.11. br. odbyła się kontrola realizacji inwestycji pn.  „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Iwanowice – Niemiecka Wieś 

– Główczyn gm. Szczytniki”, kontrolę przeprowadzili pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, sprawdzano w terenie zgodność 

wykonania inwestycji z zawartą umową o dofinansowanie, kontrola zakończyła się pozytywnie. 

4. Unieważniony został przetarg na przebudowę nawierzchni dróg na terenie Gminy Szczytniki (Staw ul. Polna, Tymieniec Kąty) 

z powodu zbyt wysokiej ceny zaproponowanej w ofercie – złożono jedną ofertę na kwotę 624.334 zł, w związku z tym rozpisano drugi 

przetarg na przedmiotowe zadanie, termin składania ofert: 5.12. br. 

5. Rozpoczęto procedurę zamówienia z wolnej ręki na wykonywanie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy 

Szczytniki na 2018 r., negocjacje zostaną przeprowadzone z Oświetleniem Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. Kalisz. 

6. Dnia 14.11. br. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy dróg na potrzeby rolnictwa do UMWW z FOGR-u na drogi 

w obrębie geodezyjnym Pośrednik – Iwanowice (dł. 1,50 km) oraz w obrębie Szczytniki (dł. 1,05 km), obie drogi zostały zaplanowane 

do realizacji w 2018 r. 

7. Trwa postępowania administracyjne zmierzające do wydania: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 

inwestycji polegającej na:  

 budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce oznaczonej numerem  ewidencyjnym 102 w miejscowości 

Korzekwin, a także 

 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na  budowie budynku handlowo-usługowego wraz                            

z towarzyszącą infrastrukturą (DINO) na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 288/2 w Stawie. 

8. Na ukończeniu są prace termomodernizacyjne na budynkach szkoły podstawowej w Stawie i Pośredniku – obydwie inwestycje 

zostały dofinansowane z środków  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i WRPO poprzez Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej  

 Pośrednik - 27.471 zł NFOŚ i 103.70,62 zł ZIT,  łącznie 131.178 zł,  budżet gminy – 70.998 zł  oraz  

 Staw - 68.866 zł NFOŚ i 275.477 zł ZIT,  łącznie 344.343 zł, budżet gminy  116.024 zł.  

9. Trwają prace  termomodernizacyjne w Sobiesękach Drugich – koszt 178.646 zł, również to zadanie jest dofinansowane z NFOŚ,  

tym samym wszystkie obiekty szkolne poza budynkiem w Mroczkach Wielkich zostałyby ocieplone.  

10.  Na sesji w dniu 30.11. został przedłożony projekt uchwały określający sieć przedszkoli, wymóg ten wynika z wprowadzenia 

nowego „Prawa oświatowego” i zmian związanych z przekształceniem gimnazjów i szkół w szkoły podstawowe ośmioklasowe. W tym 

roku zostały zamienione dwa oddziały przedszkolne w Marchwaczu w przedszkole dwuoddziałowe, planowane jest również 

dostosowanie warunków oddziałów przedszkolnych w Radliczycach i Sobiesękach Drugich do wymogów przedszkola.  

11. Powiat Kaliski ogłosił ponownie przetarg na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Szczytniki – Kuczewola na długości 800 m 

przy szkole, w ramach zadania ma zostać przełożony chodnik od drogi krajowej, wykonane poszerzenia do szerokości jezdni 5,5 m  

i na całości nowa nawierzchnia ścieralna, przy jezdni zostanie wydzielony ciąg pieszo rowerowy, zadanie ma zostać wykonane do maja 

2018 roku, termin składania ofert do 11.12.  

12. Zakończona została przebudowa dróg w Radliczycach, Strużce, Murowańcu i Szczytnikach do krajówki, do zrealizowanego 

zadania nie wniesiono uwag, koszt całości zadania to 503 tys. zł.  

13. Zakończona została przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Niemiecka Wieś, Joanka, 

Antonin, prace wykonała firma ROL-DRÓG z Rajska za kwotę 266.673,10 zł. 

14. Wydzielono w budżecie kwotę 60 tys. zł na wykonanie projektów dróg planowanych do przebudowy w  przyszłym roku tj.: 

Tymieniec Jastrząb, Mroczki Wielkie, Wawry, Daniel, Cieszyków i Sobiesęki Drugie.  

15. W okresie międzysesyjnym od lipca 2017 r. do 28 listopada 2017 r. GOPS przyznał i wypłacił: 

  zasiłków stałych: w lipcu - w kwocie  25.979,57zł dla 48 osób, w sierpniu - 25.077,57 zł dla 48 osób, we wrześniu - 24.916,95 zł dla 

48 osób, w październiku – 25.435,08 zł dla 48 osób i w listopadzie - 24.814,58 zł dla 47 osób; 
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  zasiłków okresowych: w lipcu - w kwocie 6.002,25 zł  dla 14 rodzin, w sierpniu –5.664,90 zł dla 15 rodzin, we wrześniu - 

4.858,50 zł  dla 14 rodzin, w październiku –3.427,00 zł dla 15 rodzin; 

 zasiłków celowych:  w lipcu  - w  wysokości  4.650,00 zł dla 33 rodzin,  w sierpniu –4.350,00 zł dla 9 rodzin, w listopadzie – 

4.964,07 zł dla 14 rodzin; 

 świadczenia rodzinne: w lipcu -  w kwocie 241.476,64 zł dla 655 rodzin, w sierpniu - 258.349,84 zł dla 657 rodzin, we wrześniu - 

317.998 zł dla 621 rodzin, w październiku - 263.251,94 zł dla  628 rodzin, w listopadzie – 249.986,14 zł  dla 629 rodzin;  

 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego: w miesiącu  lipcu na kwotę 13.700 zł dla 25 osób,  w sierpniu – 13.700 zł dla 25 osób, 

we wrześniu -  13.400,00 zł dla 24 osób,  w październiku – 13.450,00 zł dla 24 osób, w listopadzie –15.150,00 zł dla 26 osób; 

  świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”: w miesiącu lipcu w kwocie  551.981,10 zł dla 693 rodzin, sierpniu - 

544.823,00 zł dla 690 rodzin, we wrześniu - 559.640,50 zł dla 691 rodzin, w miesiącu październiku - 452.916 zł dla 560 rodzin; 

 dodatek mieszkaniowy:  w lipcu - wypłacono dla  10 rodzin w łącznej kwocie 1.466,16 zł, w sierpniu - 1.520,88 zł, we wrześniu - 

wypłacono dla  10 rodzin w łącznej kwocie 1.527,26 zł, we wrześniu - 1.618,81 zł dla 10 rodzin, w listopadzie – w 1.554,30 zł dla 9 

rodzin; 

 dodatek energetyczny: w miesiącu lipcu wypłacono dla  5 rodzin w kwocie 89,12 zł, w sierpniu 6 rodzinom - 104,70 zł,  we wrześniu 

7 rodzinom - 120,28 zł, w październiku 8 rodzinom - 136,56 zł, w listopadzie 7 rodzinom - 104,70 zł;  

 wydano także bony towarowe do realizacji w sklepach GS – w miesiącu lipcu bony  otrzymało 6 osób na łączną kwotę  700,00 zł, 

w sierpniu 4 osoby na  kwotę   400,00 zł; 

 zasiłków celowych z dożywiania wypłacono w miesiącu sierpniu w wysokości  12.100,00 zł dla 24 rodzin. 

16. W tym okresie wpłynęła do GOPS 1 Niebieska Karta,  monitorowane były wszystkie rodziny,  gdzie zostały założone niebieskie 

karty. 

17. Wydano 58 Kart KDR i 27  Kart WKR .   

18. W miesiącu czerwcu wypłacono stypendia socjalne dla 225 uczniów oraz  zasiłki szkolne  dla 3 uczniów, w łącznej kwocie 

89.112,00 zł.   

19. Wypłacono zasiłki dla rodzin poszkodowanych na skutek nawałnic w łącznej kwocie 341.288,00 zł z czego: 

 217.679,00 zł wypłacono 15 rodzinom poszkodowanym w wyniku nawałnicy sierpniowej, 

 123.609,00 zł wypłacono 26 rodzinom poszkodowanym w wyniku Orkanu Ksawery. 

 

FORUM PYTAŃ DO WÓJTA  

1.Czy i jak  gmina zamierza uczcić 100- lecie Święta Niepodległości? 

- Oczywiście, że  tak. Zawsze dużą wagę przywiązywałem i przywiązuję do uroczystości patriotycznych i rocznicowych. Uważam, że jest 
to obowiązek współczesnego pokolenia,  i dlatego cieszy mnie fakt, że również nasze szkoły podtrzymują corocznie tę chlubną tradycję. 
100- lecie Święta Niepodległości to wyjątkowe wydarzenie i dlatego jestem pewien, że nasi  Radni będą chcieli podjąć specjalną 
uchwałę w tej sprawie.  Poza tym zaplanowana jest gminna uroczystość z tej okazji, a także inne akcje i konkursy na terenie gminy;  
sam również zamierzam ogłosić  patriotyczny konkurs nawiązujący do odzyskania przez Polskę niepodległości, jednak na 
przedstawienie szczegółów jest jeszcze czas.  
2.Czy faktycznie gmina może mieć realny wpływ na poprawę ochrony środowiska na swoim terenie? 
- Wielokrotnie, również na łamach gazetki gminnej, podawane są apele, aby zwracać szczególną uwagę na dbanie o porządek 
i segregowanie odpadów  - ze względu na ochronę środowiska, a jednocześnie po to, aby nie nadwyrężać niepotrzebnie kondycji 
finansowej gminy.  Wiadomo, że za  nieprzestrzeganie krajowych regulacji prawnych gminie grożą kary finansowe, czego chcielibyśmy 
chyba wszyscy uniknąć. Przykład, który podałem świadczy o tym, że gmina może mieć wpływ na poprawę ochrony środowiska na 
swoim terenie, ale oczywiście wszystko zależy od świadomości i dobrej woli Mieszkańców.  Uważam, że  wyrzucanie śmieci gdzie 
popadnie  i jak popadnie  – jest  wyjątkowo naganne i  zupełnie nie do przyjęcia; przecież każdy chciałby żyć i mieszkać w czystym 
środowisku. Na wszystko nie mamy wpływu, ale zacznijmy od tego, co możemy zrobić – czyli od przestrzegania porządku w naszym 
otoczeniu i segregowania odpadów; w przeciwnym przypadku zostaniemy zasypani śmieciami. Jeżeli nikt nie chciałby, aby wrzucano 
mu śmieci na jego podwórko, to nie czyńmy tego również w lasach, parkach, na przystankach  czy innych miejscach użyteczności 
publicznej.    

Podziękowanie za udział w akcji Sprzątanie świata 

We wrześniu tego roku nasza gmina ponownie włączyła się w akcję Sprzątanie świata.  Pod opieką swoich nauczycieli wzięli 

w niej udział, tak jak co roku, uczniowie ze wszystkich Zespołów Szkół  z Gminy Szczytniki, 

dokładnie  porządkując teren wokół swoich placówek. 

Bardzo dziękuję za uczestnictwo w tej pożytecznej akcji. Jednocześnie pragnę wyrazić swoją nadzieję, iż akcja ta zainspiruje 

całą społeczność do troszczenia się o środowisko naturalne i dbania o porządek w swoim otoczeniu, abyśmy codziennie mogli 

cieszyć się pięknem naszej Ojczystej przyrody. 

Marek Albrecht  Wójt Gminy Szczytniki  
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SESJE RADY GMINY SZCZYTNIKI 

     W dniu  28 września  2017 roku odbyła się XXXVIII Sesja 

Rady Gminy Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący Rady 

Pan Bogdan Augustyniak. Rada zapoznała się z informacją 

o pracy Wójta i poszczególnych Komisji Rady w okresie 

międzysesyjnym, zapoznawała się z interpelacjami i zapytaniami 

radnych oraz odpowiedziami udzielanymi przez Pana Wójta lub 

jego Zastępcę. W sesji udział wzięło 14 radnych. Przedmiotem 

obrad było: 

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

2017 r. 
Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały 

w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i propozycji. Po dyskusji  Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego 

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII /  216 /  2017 

(głosowało 14 radnych). 

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały 

w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał 

pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku 

którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII /  217  /  

2017 (głosowało 14 radnych). 

     W dniu 26 października 2017 roku odbyła się XXIX Sesja 

Rady Gminy Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący Rady 

Pan Bogdan Augustyniak. Rada zapoznała się z informacją 

o pracy Wójta i poszczególnych Komisji Rady w okresie 

międzysesyjnym, zapoznawała się z interpelacjami i zapytaniami 

radnych oraz odpowiedziami udzielanymi przez Pana Wójta lub 

jego Zastępcę.W sesji udział wzięło 14 radnych. Przedmiotem 

obrad było: 

- podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego 

do realizacji zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych 

Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował, że w związku 

z przebudową drogi powiatowej Krowica Zawodnia – Staw stało 

się zasadne dokonanie przebudowy parkingu przy cmentarzu     

w m. Staw, Gmina musi to wykonać we własnym zakresie przy 

50%  wsparciu finansowym od Powiatu Kaliskiego w formie 

dotacji celowej w wysokości 22 tys. zł, zwrócił się do  Rady           

o pozytywne rozpatrzenie projektu uchwały w powyższej sprawie, 

zwrócił się o zgłaszanie uwag w tej sprawie. Wobec braku uwag 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie 

podjęła Uchwałę Nr XXXIX / 218 / 2017 (głosowało 14 radnych). 

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. „Zakup 

kompletu lamp sygnalizacyjnych ze znakiem na przejściach dla 

pieszych – w miejscowości Iwanowice” 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały 

w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i propozycji. Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego 

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX /  219 / 2017 

(głosowało 14 radnych). 

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

2017 r. 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały 

w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i propozycji.  Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego 

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX /  220 / 2017 

(głosowało 14 radnych). 

     W dniu 30 listopada 2017 roku odbyła się XL Sesja Rady 

Gminy Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący Rady Pan 

Bogdan Augustyniak. Rada zapoznała się  z informacją o pracy 

Wójta i poszczególnych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym, 

zapoznawała się z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz 

odpowiedziami udzielanymi przez Pana Wójta lub jego Zastępcę. 

W sesji udział wzięło 14 radnych. Przedmiotem obrad było: 

- omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 

I półrocze 2017 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 2017 r. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni w ustawowym terminie 

otrzymali „Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I 

półrocze 2017 r., informacje o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej, informacje o przebiegu wykonania planów 

finansowych Gminnej Biblioteki publicznej oraz Gminnego 

Ośrodka Kultury w Szczytnikach za I półrocze 2017 roku”, 

Przewodniczący Rady poinformował, że dwie ostatnie sesje Rady 

zostały zwołane na wniosek Wójta w trybie art. 20 ust. 3 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rozpatrzenie 

sprawy zaplanowano do rozpatrzenia na dzisiejszej sesji i  została 

wprowadzona do porządku obrad,   zwrócił się o podjęcie 

dyskusji,   zgłaszanie uwag w powyższej sprawie. Rada nie 

zgłosiła uwag. 

- omówienie sprawy analizy przez organy podatkowe oświadczeń 

majątkowych radnych 

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z treścią pisma 

dotyczącego analizy oświadczeń majątkowych przesłanych 

do Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu, analizy dokonanej 

w oparciu o uregulowania prawne zawarte  w ustawie 

o samorządzie gminnym. Czynności organu podatkowego 

w zakresie analizy oświadczeń majątkowych oparte były na 

porównaniu treści złożonych oświadczeń z oświadczeniami z lat 

poprzednich, z zeznaniami podatkowymi, a także z innymi 

dokumentami  będącymi w posiadaniu Urzędu Skarbowego. 

Nieprawidłowości wykazane w analizie wskazują na brak 

dokładności w wypełnianiu oświadczeń majątkowych przez 

niektóre osoby zobowiązane. Poinformował, że Naczelnik Urzędu 

Skarbowego zwrócił się  o podjęcie działań zmierzających do 

wyeliminowania błędów wynikających z braku należytej 

staranności przy wypełnianiu tych oświadczeń przez osoby 

zobowiązane. 

- przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2016/2017   

Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie uwag i zapytań 

odnośnie przedłożonej „Informacji o stanie realizacji zadań 
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oświatowych w roku szkolnym 2016/2017”. Rada nie zgłosiła 

uwag.  Sprawa będzie przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, 

Oświaty … na jednym        z najbliższych posiedzeń. 

- podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami  dla Gminy Szczytniki na lata 

2017-2020 

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa była omawiana na 

posiedzeniu Komisji, zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji. 

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie nie 

podjęła uchwały (głosowało 14 radnych, za – 0, przeciw – 14). 

- podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r. na obszarze 

Gminy Szczytniki 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały 

w powyższej sprawie, zapoznał z treścią  opinii Wielkopolskiej 

Izby Rolniczej, Komisji Rolnictwa …. Rady Gminy,  zwrócił się 

o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji. Wobec braku  uwag 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie 

podjęła Uchwałę Nr XL /  221 / 2017 (głosowało 14 radnych). 

- podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Szczytniki na 

2018 r. 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały 

w powyższej sprawie, zapoznał z treścią opinii Komisji Rolnictwa 

… Rady Gminy, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i propozycji. Wobec braku  uwag Przewodniczący Rady poddał 

pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku 

którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XL /  222 / 2017 

(głosowało 14 radnych). 

- podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych 

stawek podatkowych od środków transportowych na 2018 r. 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały 

w powyższej sprawie, zapoznał z treścią opinii Komisji Rolnictwa 

… Rady Gminy,  zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i propozycji. Wobec braku  uwag Przewodniczący Rady poddał 

pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku 

którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XL /  223 / 2017 

(głosowało 14 radnych). 

- podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowych  taryf za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę 

i zbiorowe odprowadzanie  ścieków  

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały 

w powyższej sprawie, zapoznał z opinią Komisji Rolnictwa … 

Rady Gminy, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i propozycji. Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku 

którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XL /  224 / 2017 

(głosowało 14 radnych). 

- podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone 

do gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w m. Popów 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały 

w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i propozycji. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał 

pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku 

którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XL /  225 / 2017 

(głosowało 14 radnych). 

- podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 

opłaty oraz ustalenia wyższej stawki za odpady nie zbierane 

selektywnie 

Wójt Pan Marek Albrecht przedstawił projekt uchwały 

w powyższej sprawie. Poinformował, że dotychczasowa opłata 

wynosiła 6zł/osobę/miesiąc za odpady segregowane i 10 

zł/osobę/miesiąc za odpady niesegregowane, Gmina dopłaca co 

roku do gospodarowania odpadami, Gmina dopłaciła w 2015 r. – 

110 277 zł, w 2016 r. – 85 807 zł, w tym roku 84 895   zł, 

w związku z powyższym zachodzi potrzeba zwiększenia opłaty 

o 1 zł/osobę/miesiąc, zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji, 

zwrócił się do Rady o podjęcie tej uchwały. Po dyskusji 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada większością 

głosów podjęła Uchwałę Nr XL / 225 /2017 (głosowało 14 

radnych, za – 8, przeciw 6). 

- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie 

przez okres 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego 

położonego w m. Iwanowice, ul. Zamkowa 2 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały 

w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i propozycji.  Wobec braku  uwag Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku 

którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XL /  227 / 2017 

(głosowało 14 radnych). 

- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie 

przez okres 1 roku w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego 

położonego w m. Staw 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały 

w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i propozycji.  Wobec braku  uwag Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku 

którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XL /  228 / 2017 

(głosowało 14 radnych). 

- podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 

samorządowej jednostki   organizacyjnej Centrum Usług 

Wspólnych Gminy Szczytniki oraz nadania jej statutu 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały 

w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i propozycji.  Wobec braku  uwag Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku 

którego Rada większością głosów podjęła Uchwałę Nr XL /  229 / 

2017 (głosowało 14 radnych, za – 13, przeciw - 1). 

- podjęcie uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Szczytniki 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały 

w powyższej sprawie, zapoznał z treścią opinii Kuratorium 

Oświaty w poznaniu oraz opinii Związku Nauczycielstwa 

Polskiego, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i propozycji. Wobec braku  uwag Przewodniczący Rady poddał 

pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku 

którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XL /  230 / 2017 

(głosowało 14 radnych). 

- podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół 

podstawowych   sześcioletnich w ośmioletnie w Iwanowicach, 

Marchwaczu, Radliczycach, Stawie, Szczytnikach  

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały 

w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i propozycji.  Wobec braku  uwag Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowania projekty przedmiotowych uchwał 
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w wyniku, których Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XL /  

231 / 2017,  Uchwałę Nr XL /  232 / 2017, Uchwałę Nr XL /  233 

/ 2017, Uchwałę Nr XL /  234 / 2017, Uchwałę Nr 

 XL /  235 / 2017, (głosowało 14 radnych). 

- podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 

drzewa uznanego za pomnik przyrody  

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały 

w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i propozycji.  Wobec braku  uwag Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku 

którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XL /  236 / 2017 

(głosowało 14 radnych). 

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

2017 r. 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały 

w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i propozycji. Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego 

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XL /  237 / 2017  

(głosowało 14 radnych).  

(Opracowano na podstawie protokołów z sesji,  projektu protokołu 

z  XL sesji,  podjętych przez Radę Gminy uchwał   oraz  

uzasadnień do tych uchwał – Mirosław Kowalski) 

 

PODZIĘKOWANIE ZA PRACE PORZĄDKOWE 

W MARCHWACZU 

Na ręce Pana Wójta chcę złożyć serdecznie podziękowanie dla 

pracowników gminy wykonujących prace porządkowe 

w Marchwaczu. W ramach prowadzonych działań udało się 

pozyskać drewno na opał dla chorej mieszkanki naszej 

miejscowości. Życzliwość i zrozumienie potrzeby pomocy 

drugiej osobie sprawiły, że władza samorządowa może być 

postrzegana jako bliska sprawom jej mieszkańców. Serdecznie 

dziękuję Panu Wójtowi za wsparcie, a pracownikom za trud 

i zaangażowanie. Sołtys Marchwacz Janina Kwaśniewska   

(27.11.2017 r.) 

 

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO 

GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE GEODEZYJNYM 

NIEMIECKA WIEŚ, JOANKA, ANTONIN 

W dniu 27 października 2017 r. dokonano odbioru nowej drogi 

o nawierzchni z kruszywa łamanego, stanowiącej drogę 

dojazdową do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym 

Niemiecka Wieś, Joanka, Antonin o długości 1,508 km oraz 

szerokości 4 m. Całkowity koszt zadania wyniósł 

283 256,37 zł. Wykonawcą robót była firma Zakład Usługowo-

Produkcyjny Roboty Drogowo-Budowlane ROL-DRÓG Sp. 

Z o.o. inż. Rafał Świątek Rajsko 2, 62-860 Opatówek. Gmina 

Szczytniki na realizację inwestycji  otrzymała pomoc 

finansową w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w łącznej wysokości 

157 409 tys. zł.  (Grażyna Sowa) 

 

 

DUŻA INWESTYCJA DROGOWA ZAKOŃCZONA 

     W listopadzie oddano do użytku zmodernizowaną drogę 

biegnącą od szkoły w Marchwaczu poprzez Krowicę Zawodnią, 

Cieszyków z odbiciem do Szczytnik oraz Staw i Lipkę. Inwestycja 

ta była realizowana w ramach Rządowego Programu Rozwoju 

Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Dzięki temu 

Urząd Wojewódzki w Poznaniu dofinansował drogę w 50 

procentach jej kosztów. Urząd Powiatowy w Kaliszu wyłożył 

sumę 25 procent, natomiast Urząd Gminy Szczytniki dołożył 

dalsze 25 procent środków asygnując kwotę prawie 920.000 zł.  

     W ramach robót wykonano na całości drogi nową nakładkę 

asfaltową, poszerzono szerokość do 5,5 metra, wymalowano linie 

krawędziowe, wykopano i odnowiono rowy, założono przepusty 

poprzeczne. W Krowicy Zawodniej wybudowano nowy chodnik 

z kostki brukowej wraz ze ściekiem odwadniającym. Również 

w Krowicy Zawodniej i Cieszykowie wybudowano zatoki 

autobusowe, natomiast przy pozostałych przystankach perony. 

Przy szkole w Marchwaczu i sali OSP w Krowicy Zawodniej 

zrobiono miejsca parkingowe. Także w Krowicy Zawodniej 

i Cieszykowie wykonano lewoskręty. 

     W Stawie zmodernizowane zostały istniejące chodniki oraz 

położony został nowy asfalt w rynku. W Lipce zamontowano 

bariery zabezpieczające. Od sali OSP w Krowicy Zawodniej przez 

Cieszyków i Staw aż do Lipki wybudowany został ciąg pieszo-

rowerowy, oddzielony od jezdni pasem zieleni w celu 

bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa dzieci w pobliżu szkół 

w Marchwaczu i Stawie zainstalowane zostały elektroniczne 

pomiary prędkości, trzecie takie urządzenie umiejscowione jest 

pomiędzy Cieszykowem a Stawem. Mają one na celu 

wyhamowanie i ograniczenie prędkości, podobnie jak w Krowicy 

Zawodniej, gdzie ustawione zostały znaki ograniczające prędkość 

pojazdów do 50 km/h. Na wiosnę przy szkole w Marchwaczu 

i pomiędzy zatokami w Krowicy Zawodniej i Cieszykowie mają 

powstać oznaczone przejścia dla pieszych.  

     Jak widać była to olbrzymia inwestycja infrastrukturalna, 

pierwsza na taką skalę w naszej gminie. Wspólna inwestycja 

powiatowo-gminna nie byłaby możliwa bez zewnętrznego 

dofinansowania. W tym miejscu warto dodać, że o tą inwestycję 

władze gminy z Panem Wójtem, radni i sołtysi, których okręgi 

i wsie znajdują się przy tej drodze, radni powiatowi zabiegali od 

wielu lat. Dziś satysfakcja jest tym większa, że tuż przed Świętami 

Bożego Narodzenia możemy wspólnie sprawić naszym 

mieszkańcom tak miły podarunek i prezent. Daje to nam poczucie 

dobrze spełnionego obowiązku i zadania, względem naszych 

mieszkańców, którzy od lat obdarowują nas swoim zaufaniem.  

     Wraz ze Świętami Bożego Narodzenia niech 

nowonarodzone Dziecię Boże błogosławi nam wszystkim, 

naszym domom i zagrodom, naszym gospodarstwom. 

A nadchodzący Nowy 2018 Rok niech przyniesie spokój 

i pogodę, niech oddali od nas troski i zmartwienia.   

                        Radny Paweł Domagała 

UROCZYSTE OTWARCIE DROGI 

MARCHWACZ – LIPKA 

 
     W dniu 29.11.2017 roku  odbyło się oficjalne otwarcie drogi 

Opatówek- Michałów- Marchwacz -Cieszyków- Staw-Lipka 

z odbiciem z Cieszykowa do Szczytnik. W ramach zadania 
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wykonano ponad 17-kilometrowy odcinek drogi przebiegający 

przez teren dwóch gmin. Było to możliwe dzięki wsparciu 

w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019. Poświęcenia drogi dokonał 

proboszcz parafii Szczytniki ks. Mariusz Buczek.  

W uroczystym otwarciu wzięli udział: Wicewojewoda 

Wielkopolski Marlena Maląg, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, 

Wicestarosta Kaliski Jan Kłysz, Przewodniczący Rady Powiatu 

Kaliskiego Mieczysław Łuczak, Radny Powiatu Kaliskiego 

i członek Zarządu Benedykt Owczarek, Radny Powiatu Kaliskiego 

Henryk Kurek, Burmistrz Gminy i Miasta Opatówek Sebastian 

Wardęcki, Sekretarz Gminy Opatówek oraz Radny Powiatu 

Kaliskiego Krzysztof Dziedzic, Wójt Gminy Szczytniki Marek 

Albrecht, Zastępca Wójta Gminy Szczytniki Dariusz Wawrzyniak, 

Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Bogdan Augustyniak, 

Skarbnik Gminy Szczytniki Małgorzata Bloch, Sołtys 

Marchwacza Janina Kwaśniewska, Sołtys Krowicy Zawodniej 

Stanisława Kasprzak, Sołtys Cieszykowa  Renata Powązka, Sołtys 

Lipki Donata Kowalska, Sołtys Stawu Dorota Rzeźniczak oraz 

Radny  Gminy Szczytniki  Dariusz Spychała, a także  

przedstawiciele wykonawcy i inspektor nadzoru.  

Wicewojewoda Wielkopolski otrzymała kwiaty zarówno od 

Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala w ramach podziękowań za 

otrzymane dofinansowanie jak i od Wójta Gminy Szczytniki,  

który w imieniu mieszkańców podziękował  za inwestycję gminną 

Chojno -Iwanowice oraz inwestycje powiatową  Marchwacz-

Staw-Lipka. Starosta Kaliski Krzysztof Nosal w swojej 

wypowiedzi podkreślił, że kwota przeznaczona na drogę pozwoliła 

na wykonanie podstawowego zakresu nie w pełni zaspakajającego 

oczekiwania mieszkańców. 

Na zadanie powiat kaliski otrzymał dofinansowanie w wysokości 

2 800 000 złotych. Realizacja prac nie byłaby możliwa bez ścisłej 

współpracy  ze strony wojewody i lokalnych samorządów: 

Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Opatówek oraz Gminy 

Szczytniki.  

     

Na terenie Gminy Szczytniki wykonano: 

- na długości 11,47 km położono nową asfaltową nawierzchnię 

ścieralną o szerokości 5,5 m, 

- trzy lewoskręty w miejscowości Krowica Zawodnia i Cieszyków,  

- pięć zatok i peronów, 

- ponad 1,5 km nowych chodników brukowych,  

- ponad 0,8 km przebudowanych chodników z płytek,  

- ponad 4,5 km chodnika asfaltowego,  

- trzy place manewrowe: w Marchwaczu i Krowicy Zawodniej 

z kostki brukowej  oraz w Stawie z asfaltu,  

- elektroniczne tablice wyświetlające aktualną prędkość z jaką 

poruszają się pojazdy  w Stawie i  w Marchwaczu oraz światła 

pulsacyjne przy przejściu dla pieszych w Stawie,  

- odmulenie rowów na całej długości drogi. 

     Łączny wkład  gminy Szczytniki przekazany w formie dotacji 

dla Powiatu Kaliskiego wyniósł 918.115 zł.  (Grażyna Sowa 

i Aneta Militowska) 

REMONT I MODERNIZACJA ŚWIETLICY 

WIEJSKIEJ W JOANCE 

Zakończyła się realizacja zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej – remont i modernizacja Świetlicy 

Wiejskiej w Joance".  Całkowity koszt zadania wyniósł 

56 387,12 zł, z czego dotacja Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego wyniosła 29 000 zł, wysokość wkładu własnego 

mieszkańców 14 525,00 zł. Wykonanie prac nie byłoby możliwe 

bez czynnego udziału mieszkańców sołectwa. Dzięki realizacji 

projektu mieszkańcy będą mogli spotykać się i miło spędzać czas.  

Projekt realizowano w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska 

Wieś".   (Grażyna Sowa) 

DOFINANSOWANIE NA WYPOSAŻENIE 

GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ 

W SZKOŁACH  

W dniu 14 listopada 2017 roku w Starostwie Powiatowym 

w Kaliszu podpisana została umowa  

z Wicewojewodą Wielkopolski  Marleną Maląg  o dofinansowanie 

realizacji zadania w formie dotacji celowej budżetu państwa pn. 

„Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na 

zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły 

z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki 
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zdrowotnej w sprzęt”. Na w/w cel wszystkie Zespoły Szkół 

z Gminy Szczytniki otrzymały w I puli 29 848,00 zł dotacji na 

zakup sprzętu.  

Do końca roku do każdej ze szkół zakupione zostaną między 

innymi: stolik zabiegowy, apteczki pierwszej pomocy w walizce 

i w plecaku, tablice do badania wzroku, aparat do pomiaru 

ciśnienia tętniczego krwi, elektroniczna waga medyczna 

ze wzrostomierzem, termometr bezdotykowy automatyczny, szafa 

przeznaczona do przechowywania wyrobów medycznych, szyny 

do usztywniania kończyn. Umowę ze strony Gminy podpisali: 

Wójt Gminy – Marek Albrecht oraz skarbnik Gminy – Małgorzata 

Bloch. W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków 

przeznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia na powyższe zadanie 

na koniec listopada został ogłoszony ponowny nabór wniosków na 

II pulę dotacji. Gmina Szczytniki złożyła wniosek o dodatkowe 

środki w wysokości 3 652,00 zł i czeka na decyzję Wojewody 

Wielkopolskiego. (Małgorzata Wielowska) 

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE 

„UMIEM  PŁYWAĆ”  

     W dniu 6 marca 2017 r. została podpisana czwarta z kolei 

Umowa o współpracy partnerskiej dla potrzeb realizacji projektu 

„UMIEM PŁYWAĆ”, współfinansowanego ze środków 

Ministerstwa Sportu i Turystyki, pomiędzy Wielkopolskim 

Zrzeszeniem LZS w Poznaniu – partnerem wiodącym, a gminą 

Szczytniki, której głównym celem jest zorganizowanie wyjazdów 

i umożliwienie nauki pływania  uczniom klas I-III szkół 

podstawowych z terenu gminy Szczytniki. W ramach zawartej 

umowy w okresie od 01.09.2017 r. do 30.11.2017 r. uczniowie 

szkół podstawowych gminy Szczytniki mieli możliwość po raz 

drugi skorzystać z wyjazdu na basen do kaliskiego 

AQUAPARKU. Tym razem programem nauki pływania objęte 

zostało również 90 uczniów. Uczniom zapewniony został  

transport  na trasie szkoła - pływalnia - szkoła, wstęp na basen, 

ubezpieczenie, opieka i opłata instruktorów nauki pływania, 

wynajem pływalni oraz inne czynności związane z realizacją 

projektu. Każdy z uczniów skorzystał z 20 godzin zajęć na 

pływalni (10 wyjazdów) do zakończenia projektu tj. do 30 

listopada 2017 r.  Zrzeszenie LZS w Poznaniu, po raz kolejny 

w wyniku złożenia oferty wygrało  konkurs i pozyskało ze strony 

Ministerstwa środki w wysokości 170 zł na jednego ucznia. Udział 

samorządu gminnego w realizacji projektu wynosi  - 150 zł  na 

ucznia. 

     Ogólny koszt nauki pływania dla jednego uczestnika wynosi  - 

320,00 zł. Wyjazdy na basen z naszej gminy odbywały się  2 razy 

w tygodniu (czwartek i piątek). Nauka pływania trwała 2 godziny 

zegarowe. Godziny na basenie były różne ze względów 

organizacyjnych i dostosowane do zajęć pod kątem pracy 

instruktorów. Dowóz zapewniła  firma – Transport osobowy 

p. Juliana Jaszka z Koźminka. Na każdą 15-o osobową grupę 

dyrektor zespołu szkół, zobowiązany został do wyznaczenia 

opiekuna, który w ramach projektu pełnił rolę wolontariatu. Koszt 

całego projektu wyniósł – 28 800,00 zł, z czego gmina pokryła 

kwotę - 13 500,00 zł. Koordynatorem projektu była p. Grażyna 

Kuchnicka – pracownik UG. (Grażyna Kuchnicka) 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  

     Gmina Szczytniki jest organizatorem wywozu i zagospodarowania 

odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez art. 

3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U.z 2013 poz.1399) oraz aktami 

wykonawczymi.  Obecne stawki obowiązujące w Gminie to 6 zł 

miesięcznie od osoby w przypadku deklaracji oddawania śmieci 

segregowanych i 10 zł od osoby w przypadku braku segregacji. 

W zamian za pobrane opłaty Gmina raz w miesiącu wywozi śmieci 

zmieszane i posegregowane, dwa razy (w sezonie letnim) lub raz 

(w sezonie jesienno – zimowym)  w miesiącu zbiera bioodpady, 

w tym odpady zielone,  dwa razy w roku dokonuje zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych i  raz w roku odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych. Pobrane opłaty powinny zapewnić 

samofinansowanie zadania. Niestety, od samego 

uruchomienia  obowiązku ustawowego koszt wywozu 

i zagospodarowania śmieci zdecydowanie przewyższa uzyskane 

przychody z opłat. Różnica kształtowała się następująco:  

Tabela 1  

     Z załączonej tabeli 1 wynika,  iż w 2016 r. niedobór uległ 

zmniejszeniu, co wynikło ze wzrostu wpływów  z tytułu wysokości 

opłat z powodu wymaganej ustawowo likwidacji zróżnicowanej  

stawki za śmieci segregowane z kompostownikiem  i bez 

kompostownika (a więc stawka 5 zł od osoby została zastąpiona 

stawką 6 zł od osoby). Zmiana ta wynikała ze zmiany ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niestety, wzrost stawki 

nadal nie zbilansował kosztów wywozu i zagospodarowania śmieci 

w Gminie.  

     Wpływ na koszty mają dwa elementy: koszt zagospodarowania 

odpadów – który nieznacznie spadł w wyniku poprawy segregacji 

(tabela 3) i utrzymania się cen za odpady (pomimo wzrostu ilość 

śmieci w latach 2013 - 2016 o 243,4 tony) oraz koszt transportu 

odpadów.  W zakresie zagospodarowania Gmina oddaje odpady 

do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 

w Cekowie Kolonii, którego właścicielem jest Związek Komunalny 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Gmina Szczytniki także jest 

członkiem tego związku.  Zakład „Orli Staw” jest wskazany przez 

Urząd Marszałkowski jako nasza regionalna instalacja 

  2013 2014 2015 2016 
2017-

plan 

pobrane 

opłaty 

    200 

076 zł  

       413 

224 zł  

  420 

299 zł  

   474 549 

zł  

   483 

360 zł  

poniesione 

koszty 

    246 

198 zł  

       434 

518 zł  

  530 

576 zł  

   560 356 

zł  

   568 

255 zł  

niedobór  
-     46 

122 zł  

-        21 

295 zł  

- 110 

277 zł  

-    85 807 

zł  

-   84 

895 zł  

oddane 

śmieci w 

tonach 

691,8 803,5  839,6       935,2          950     
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do przetwarzania odpadów komunalnych (tzw. RIPOK) i nie ma 

możliwości przekazania odpadów niesegregowanych do innej 

instalacji. Warto zaznaczyć, iż ceny odpadów w Zakładzie „Orli 

Staw” są zbliżone do cen w innych RIPOK-ach, np. w Koninie. 

Gmina organizuje na wywóz odpadów przetarg nieograniczony. 

Ostatni taki przetarg odbył się w czerwcu 2017 r. i będzie 

obowiązywał do 31 grudnia 2018 r. Ceny w stosunku do roku 

poprzedniego wzrosły o prawie 3,9 tys. zł miesięcznie, czyli o 13,5%, 

co rocznie daje kwotę 48 tys. zł. Nowa cena obowiązuje od lipca 

2017 r. Podkreślenia wymaga fakt, iż wzrost kosztów nie był rażący, 

w związku z czym Gmina zgodnie z ustawą o zamówieniach 

publicznych nie była zobowiązana do unieważnienia przetargu. 

Wprawdzie kilka Gmin na terenie powiatu po ogłoszeniu przetargów 

unieważniło je, jednak ponowne przetargi nie przyniosły 

oczekiwanych rezultatów,  co zmusiło te Gminy do podwyższenia 

stawek.  

     Obecnie obowiązująca  stawka 6 zł za segregowane śmieci 

od osoby i jednocześnie najniższa w powiecie -  nie bilansuje kosztów 

związanych z gospodarką odpadami i nie bilansowała ich także przed 

przetargiem (informacje te były podawane także wcześniej).  

Niedofinansowanie jest  sprzeczne  z ustawą o finansach publicznych 

i art. 6r ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, 

a jednocześnie ogranicza możliwości finansowe gminy.  W związku 

z tym zaistniała konieczność, aby zaproponować  przynajmniej 

minimalną podwyżkę stawki  z 6 zł  na 7 zł za segregowane odpady  

i z 10 zł na 12 zł za niesegregowane; pomimo tego, że zaproponowane 

stawki nadal będą należeć do najniższych stawek w powiecie.   

Tabela 2  

plan na 2018 bez zmian przy wzroście stawek   

pobrane opłaty     483 360 zł    564 168,00 zł  

poniesione koszty     595 789 zł         595 789 zł  

niedobór  -   108 666 zł  -        31 621 zł  

     Tabela 2 wskazuje, iż w przypadku braku podwyżek 

niedofinansowanie odbioru odpadów wyniesie ponad 108 tys. zł. 

Podwyżka powinna zniwelować tę różnicę, chociaż całkiem i tak jej 

nie zlikwiduje. Podkreślić należy, iż Gmina ponosi także dodatkowo 

koszty wywozu odpadów komunalnych nieobjętych obowiązkiem 

ustawowym tj. z koszy ulicznych, szkół, świetlic wiejskich – rocznie 

prawie 50 tys. zł i są to koszty nieujęte w powyższym wykazie.  

Tabela 3 

poziom 

segregacji  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Osiągnięty 

przez Gminę  
 12,6% 20,77% 21,71 24% 

26% 

- 

plan  

 ?  

Wymagany 12% 14% 16% 18% 20% 30% 

     Działania podjęte przez firmę EKO i Gminę w zakresie poprawy 

segregacji odpadów powoli przynoszą efekty. Analizując załączoną 

powyżej tabelę należy stwierdzić, iż segregacja w 2017 r. wyniesie 

prawie 26%, czyli w porównaniu do roku 2015 poprawiła się o ponad 

4 punkty procentowe. Najlepszy okazał się sierpień 2017 r.,  kiedy 

poziom ten osiągnął 30%. Niestety, w październiku przyjmowaliśmy 

odpady wielkogabarytowe i  wskaźnik spadł do 21,5%.  W 2018 r. 

poziom segregacji powinien osiągnąć poziom 30% . Z pewnością 

Gminy, które nie osiągną wymaganego wskaźnika poziomu segregacji 

odpadów poniosą konsekwencje i to przede wszystkim finansowe. 

Poza tym od roku  2019 planowany jest w kraju znaczący wzrost opłat 

środowiskowych za składowanie odpadów, co z pewnością wpłynie 

na cenę odpadów zmieszanych dla gmin.  

Z tego powodu tak ważna jest dalsza poprawa stopnia segregacji 

odpadów, według ustalonych zasad:  

1. Papier to: opakowania z papieru lub tektury,  gazety i czasopisma, 

katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki 

i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy.  

Zabrania się wrzucania do papieru: papier powlekany folią i kalkę, 

kartony po mleku i napojach, pieluchy jednorazowe i podpaski, 

pampersy i podkładki, worki po nawozach, cemencie i innych 

materiałach budowlanych, tapety, inne odpady komunalne (w tym 

niebezpieczne). 

Pouczenie: Przed wrzuceniem papieru wskazane jest usunąć z niego 

większe części metalowe i plastikowe. 

2. Tworzywa sztuczne i metale to: butelki po napojach, opakowania 

po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, 

płynach do mycia naczyń itp.), opakowania po produktach 

spożywczych, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, 

reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych 

produktach, styropian, puszki po napojach, sokach, puszki z blachy 

stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny i metale kolorowe, 

metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, 

folia aluminiowa, kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe 

odpady opakowaniowe. 

Zabrania się wrzucania do tworzyw sztucznych i metali: strzykawki, 

wenflony i inne artykuły medyczne, odpady budowlane i rozbiórkowe, 

nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach, 

zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne). 

Pouczenie: wrzucać czyste opakowania opróżnione z produktu, zaleca 

się zgnieść je przed wrzuceniem do worka. 

3. Szkło opakowaniowe to: butelki i słoiki szklane po napojach 

i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania 

po kosmetykach. 

Zabrania się wrzucania do szkła: szkło stołowe – żaroodporne, 

ceramika, doniczki, znicze z zawartością wosku, żarówki  

i świetlówki, szkło kryształowe, reflektory, nieopróżnione 

opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometry 

i strzykawki, monitory i lampy telewizyjne, szyby okienne i zbrojone, 

szyby samochodowe,  lustra i witraże, fajans i porcelana, inne 

odpady komunalne (w tym niebezpieczne). 

Pouczenie: wrzucać czyste opakowania opróżnione z produktu, bez 

zakrętek, starać się nie tłuc szkła.   

4. Odpady „zielone” - roślinne to:  gałęzie drzew i krzewów, 

liście, kwiaty i skoszona trawa, trociny i kora drzew, owoce, warzywa 

itp. 

Zabrania się wrzucania do odpadów „zielonych” - roślinnych: kości 

zwierząt, mięso i padlina zwierząt, olej jadalny, drewno 

impregnowane, płyty wiórowe i MDF, leki, odchody zwierząt, popiół 

z węgla kamiennego, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).   

(opracował Dariusz Wawrzyniak) 

JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 

W GMINIE SZCZYTNIKI 

1/ Liczba jednostek OSP na terenie Gminy Szczytniki 

Na terenie naszej Gminy funkcjonuje 12 jednostek OSP: Staw, 

Iwanowice, Szczytniki, Joanka, Kuczewola, Radliczyce, Mroczki 

Wielkie, Sobiesęki Drugie, Sobiesęki Trzecie, Główczyn, Krowica 

Zawodnia i Marcjanów; w tym 3 jednostki – Iwanowice, Staw 

i Szczytniki - są zarejestrowane  w Krajowym Systemie 

Ratowniczo – Gaśniczym.  

2/Koszty utrzymania jednostek OSP 

Gmina na bieżące utrzymanie OSP przeznacza  średnio 165 tys. 

w skali roku. Koszty bieżące utrzymania OSP przez ostatnich 

sześć lat kształtowały się w granicach od 154 tys. do 175 tys. 

rocznie; przykładowo za rok 2016 wyniosły 171 tys.  W ramach 
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tych środków gmina opłaca: wynagrodzenia z pochodnymi kierowców 

w trzech jednostkach będących w KSRG, ubezpieczenie strażaków 

biorących udział w akcjach, specjalistyczne szkolenia, szkolenia BHP, 

paliwo, materiały eksploatacyjne, umundurowanie, kalendarze, 

przeglądy gaśnic i innego sprzętu, badania lekarskie, gminne zawody 

strażackie, uroczystości rocznicowe. Najwyższe koszty 

funkcjonowania dotyczą  jednostek zarejestrowanych w KSRG 

ze względu na wysokie  i rosnące z roku na rok wymagania (np. 

w zakresie badań, przeglądów, wyposażenia), a także ze względu 

na liczbę wyjazdów.  

Rada Gminy od 2015 roku ustaliła dla jednostek w KSRG formę 

dotacji na zakup sprzętu, wyposażenia oraz utrzymała ponoszenie 

kosztów wynagradzania kierowców, utrzymania wozów bojowych 

i ogrzewania garaży. Dla jednostek OSP będących poza KSRG 

Rada Gminy zaproponowała od 2013 roku wydzielenie określonej 

kwoty, która sukcesywnie w ostatnich latach rosła i obecnie 

wynosi 2,7 tys. zł na jednostkę. Te środki, zgodnie z ustawą 

o ochronie przeciwpożarowej,  jednostki mogą przeznaczać na cele 

związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.  

3/ Liczba wyjazdów jednostek OSP  

Najwięcej wyjazdów mają jednostki będące w KSRG, np. w 2017 

roku (do dnia 14 listopada):  Szczytniki - 74, Staw – 50, Iwanowice – 

35;  podczas gdy u pozostałych  4 jednostek (poza KSRG 

z samochodami bojowymi, czyli Kuczewola, Radliczyce, Sobiesęki 

Drugie i ostatnio Marcjanów) odnotowano łącznie – 21 wyjazdów.   

4/ Wykaz i formy  użytkowania samochodów będących własnością 

Gminy 

Rada Gminy w celu podniesienia zdolności bojowej i spełnienia 

stawianych wymagań, podjęła decyzję o zakupie w ostatnich latach 

następujących wozów dla jednostek będących w KSRG: Jelcz w 2012 

roku dla OSP w Iwanowicach, Ford w 2014 roku  dla OSP 

w Szczytnikach z dofinansowaniem z PROW, Renault w 2016 roku 

dla OSP w Stawie i Mann w 2017 roku  dla OSP w Szczytnikach 

z dofinansowaniem z PROW.  Obecnie Gmina bezpośrednio ponosi 

koszty ubezpieczenia i utrzymania w gotowości bojowej wszystkich 

samochodów będących w posiadaniu Gminy: Szczytniki (Ford), 

Iwanowice (Star, Jelcz), Staw (Star), Kuczewola (Star) i Joanka (Żuk); 

natomiast od roku 2018 ubezpieczeniem zostanie objęty także nowy 

Mann. Gmina nadal ubezpiecza samochód Jelcz, który po wycofaniu 

z OSP w Szczytnikach został przekazany do oczyszczalni ścieków 

w celu przepłukiwania instalacji kanalizacyjnej, jednakże koszty jego 

ubezpieczenia nie obciążają budżetu przeznaczonego na straże. 

Samochód Tatra (będący własnością OSP Szczytniki, ubezpieczony 

na koszt Gminy) służy przede wszystkim do odśnieżania dróg, napęd 

na 6 kół pozwala bowiem wykorzystać go w prawie każdych 

warunkach terenowych; a w niektórych sytuacjach służy również 

do gaszenia pożaru.  Do odśnieżania wykorzystywane są także  

samochody -  Star w Stawie i Star w Iwanowicach, a także doraźnie 

w razie potrzeby Star w Radliczycach.  Koszty utrzymania 

i ubezpieczenia samochodów OSP Kuczewoli i OSP Joanki będących 

własnością Gminy obniżają limit środków przyznanych dla tych 

jednostek (czyli pomniejszają kwotę 2,7 tys. zł).  

 5/ Samochody będące własnością jednostek OSP  

Pozostałe samochody będące własnością jednostek OSP mogą być 

przez te jednostki ubezpieczane i utrzymywane w ramach 

przydzielonego limitu  (czyli w ramach kwoty 2,7 tys. zł na 

jednostkę). Poza tym jednostki dysponują wpłatami własnych 

członków OSP.  Decyzje (które powinny być zgodnie z zadaniami 

określonymi przez ustawę o ochronie przeciwpożarowej) o formie 

wydatkowaniu tych środków i o wszelkich zakupach w ramach tych 

środków podejmuje indywidualnie na własną odpowiedzialność każda 

jednostka OSP. 

Podsumowanie: 

 Gmina posiada obecnie wystarczającą ilość jednostek OSP 

zarejestrowanych w KSRG (najwięcej wśród Gmin powiatu 

kaliskiego)  oraz wystarczającą ilość samochodów – co potwierdza 

również Gminny Zarząd OSP. 

 Zwiększanie ilości samochodów bojowych na koszt Gminy, 

spowoduje  tworzenie dodatkowych i niepotrzebnych kosztów dla 

Gminy - co oznacza w obecnej sytuacji brak  uzasadnienia 

i akceptacji.     (UG) 

SETNE URODZINY 

W dniu 10 listopada 2017 roku  swoje setne urodziny 

obchodził mieszkaniec wsi Radliczyce z Gminy Szczytniki  

Pan Władysław Kwiatek. W tym szczególnym dniu  wraz 

z nim świętowali jego najbliżsi. Poza rodziną, jubilata 

odwiedziła także delegacja z urzędu Gminy w Szczytnikach: 

Wójt Gminy – Pan Marek Albrecht oraz Zastępca Kierownika 

Urzędu Stanu Cywilnego – Pani  Dorota Marucha. Włodarz  

Gminy złożył jubilatowi serdeczne życzenia zdrowia 

i wszelkiej pomyślności, wręczając bukiet kwiatów oraz 

przygotowany upominek. Pan Władysław otrzymał także listy 

gratulacyjne od  premier RP Beaty Szydło  oraz  Władz 

Gminnych.  100-latek pomimo swojego wieku jest osobą 

pogodną  i bardzo serdeczną. Gości przyjął z entuzjazmem 

i uśmiechem na ustach. Nie zabrakło również urodzinowego 

tortu z napisem 100 lat  oraz toastu za zdrowie Jubilata. 

 

Serdecznie gratulujemy 

tak pięknego jubileuszu 

i życzymy  Panu 

Władysławowi na kolejne 

lata dużo zdrowia, 

cierpliwości w zmaganiu 

się z wszelkimi 

niedogodnościami dnia 

codziennego oraz jeszcze 

wielu lat zasłużonego 

wypoczynku w gronie 

kochającej rodziny.  (Dorota Marucha) 

 

WYDARZENIA 

GMINNE OBCHODY 78. ROCZNICY POWSTANIA 

POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO 

I 28. ROCZNICY POWSTANIA ŚWIATOWEGO  

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII  KRAJOWEJ 

W MARCHWACZU 

W dniu 27 września 2017 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 

zostały zorganizowane Gminne Obchody 78. Rocznicy 

Powstania Polskiego Państwa Podziemnego i 28. Rocznicy 

Powstania Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 

Uroczystość zorganizowano z inicjatywy Wójta Gminy Szczytniki 

Pana Marka Albrechta oraz Dyrektora i społeczności szkolnej 

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu. W gminnych 

obchodach udział wzięli m. in.: Wójt Gminy Szczytniki Pan 
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Marek Albrecht;  Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan 

Bogdan Augustyniak;  Radni Gminy Szczytniki – Pani Danuta 

Świątek, Pan Paweł Domagała, Pan Andrzej Kupaj i Pan Wiesław 

Wróbel;  Pan Ryszard Łańduch – asystent Posła na Sejm RP Pani 

Joanny Lichockiej; Pan Ryszard Pluciński – asystent Posła na 

Sejm  RP Pana Tomasza Ławniczaka;  wizytator KO w Kaliszu – 

Pan Jarosław Ambroziak; Pan Piotr Kołodziejczyk reprezentujący 

Kaliskich Patriotów;  miejscowi Sołtysi – Pani Janina 

Kwaśniewska i Pani Stanisława Kasprzak; specjalny gość Pan 

Mieczysław Walczykiewicz; Pan Marek Czechowski – 

przedstawiciel Policji;  Prezes OSP w Krowicy Zawodniej Pan 

Arkadiusz Jakubek;  Prezes OSP w Michałowie Drugim Pan 

Sylwester Ludwiczak; Dyrektor Gminnej Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska” Pani Irena Ludwiczak; Dyrektor 

Biblioteki Gminnej w Szczytnikach Pani Małgorzata Majas;  

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Szczytnikach Pani 

Małgorzata Wielowska; Prezes Akcji Katolickiej w Parafii Rajsko 

i społeczny fotograf Pan Robert Lis; delegacje Zespołów Szkół 

z terenu Gminy Szczytniki – nauczyciele i uczniowie;  Dyrektor 

Zespołu Szkół w Radliczycach Pani Bogusława Domagała; Grono 

Pedagogiczne, Pracownicy,  Emeryci, Rodzice, Przewodnicząca 

Rady Rodziców Pani Barbara Nowak, Absolwenci oraz Uczniowie 

i Przedszkolaki Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu. 

Okolicznościowe pismo z okazji  gminnej uroczystości przekazał 

dla uczestników  Poseł na Sejm RP Pan Tomasz Ławniczak. 

Uroczyste obchody rozpoczęły się od odprawienia przez 

Księdza Jędrzeja Zaczyka Mszy św. w intencji Ojczyzny, 

Gminy Szczytniki oraz poległych bohaterów za Polskę. Po 

powitaniu wszystkich gości przez Dyrektora Zespołu Szkół im. 

Jana Pawła II w Marchwaczu Panią Honoratę Szymańską, 

głos zabrał Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht. Pan 

Wójt podziękował organizatorom i uczestnikom za pamięć o tak 

ważnym wydarzeniu historycznym i cześć oddawaną polskim 

bohaterom. Przypomniał o niezwykłej wizycie Prezydenta Stanów 

Zjednoczonych Donalda  Trumpa w dniu 6 lipca 2017 r. w Polsce 

i jego wyjątkowym orędziu  wygłoszonym pod pomnikiem 

Powstania Warszawskiego  – w kontekście afirmacji 

nieprzemijających wartości, bohaterstwa Polaków walczących  na 

wszystkich frontach świata, nauczania  św.  Jana Pawła II  oraz  

w kontekście wielkiego podziwu dla niezłomnego ducha narodu 

polskiego, stanowiącego wzór dla innych krajów. Pan Wójt 

podkreślił, że jeszcze nie tak dawno prawda historyczna była 

objęta bezwzględnym zakazem, a  mówienie o Żołnierzach 

Wyklętych groziło surowymi represjami; a także przytoczył 

poruszające dzieje życia jednego z takich zakazanych świetlanych 

patriotów – bohaterskiego rotmistrza Witolda Pileckiego, 

skazanego w 1948 r. przez reżim komunistyczny na śmierć 

poprzez strzał w tył głowy. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy 

Szczytniki Pan Marek Albrecht, ukazując ideały, jakimi kierowali 

się walczący o wolność Polski – nawiązał do  współczesnych 

czasów i naszych obecnych obowiązków wobec Ojczyzny: „A co 

możemy dla swojej Ojczyzny uczynić dzisiaj? Mamy to szczęście, 

że żyjemy w czasach pokoju, za nasze poglądy nie grozi nam kara 

śmierci; więc może tym bardziej powinniśmy reagować na każdy 

przejaw zła i propagandę  kłamstwa, powinniśmy walczyć 

o prawdę i sprawiedliwość, o cywilizację życia – zgodnie 

z nauczaniem Papieża Jana Pawła II. Tylko wtedy bowiem 

wygramy swoje życie, wygramy godność ludzką i zachowamy 

honor, który jak lampka oliwna rozświetla naszą ziemską drogę, 

nadając sens naszym czynom. Jesteśmy to winni naszym przodkom, 

aby budować dobro w naszej Ojczyźnie, by nasze prywatne troski 

nie zasłoniły nam tego, co najważniejsze.” 

Po wystąpieniu Pana Wójta uczestnicy gminnych obchodów 

obejrzeli przedstawienie w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół 

im. Jana Pawła II w Marchwaczu, przygotowane pod 

przewodnictwem autora scenariusza - Pana Krzysztofa 

Pietrzykowskiego oraz pod przewodnictwem Pani Mirosławy 

Konewki, z wymowną okolicznościową dekoracją wykonaną 

pod kierunkiem Pani Małgorzaty Gajewskiej. Ekspresyjne, 

realistyczne sceny z dramatycznych dziejów naszej Ojczyzny, 

z dodanym urywkiem o wojennych losach patronów szkoły: 

Papieża Jana Pawła II i Stanisława Aleksandrzaka,  

z zastosowaniem nowoczesnych technik multimedialnych, 

przeplatane doskonałym doborem pieśni wojennych – wzbudziły 

głębokie wzruszenie, niejedną łzę w oku oraz wielki podziw dla 

kunsztu aktorskiego naszych uczniów. Trudno, aby tak 

poruszające sceny  dotyczące bohaterstwa  oraz determinacji  

Żołnierzy Niezłomnych nie wyryły się w naszych sercach i nie 

wzbudziły wielu patriotycznych refleksji. Goście z serca 

gratulowali nam tak wspaniałej młodzieży, nauczycieli  i  występu 

na tak wysokim poziomie. Na forum swoje słowa wielkiego 

podziwu  dla uczniów przekazali – Pan Ryszard Pluciński i Pan 

Ryszard Łańduch, reprezentujący wybranych Posłów na Sejm RP.  

Po odśpiewaniu Roty, zostały przedstawione  wyniki 

Gminnego Konkursu Multimedialnego „Żołnierze wyklęci 

żyją w naszej pamięci” ogłoszonego z inicjatywy Wójta Gminy 

Szczytniki Pana Marka Albrechta. W ramach konkursu 

uczestnik miał za zadanie opracować prezentację multimedialną 

o wybranym Żołnierzu Wyklętym. Komisja Konkursowa, zgodnie 

z regulaminem, wyłoniła laureata konkursu oraz przyznała 

wyróżnienia; natomiast laureat konkursu miał możliwość 

przedstawienia swojej prezentacji podczas uroczystości. 

Laureatem została Liliana Gajewska z klasy VII  Szkoły 

Podstawowej im. Stanisława Aleksandrzaka w  Zespole Szkół im. 

Jana Pawła II w Marchwaczu (opiekun – p. Krzysztof 

Pietrzykowski) – prezentacja o Danucie Siedzikównie, pseudonim 

„Inka”. Wyróżnienia otrzymały następujące uczennice:  

Aleksandra Wietrzych z klasy III gimnazjum Zespołu Szkół 
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w Szczytnikach (opiekun – p. Anna Dryka) – prezentacja 

o Witoldzie Pileckim; Oliwia Banach i Kinga Śniegula z kl. III 

gimnazjum Zespołu Szkół w Iwanowicach (opiekunowie – 

p. Wioletta Mikołajczyk i p. Maria Gabryelska) – prezentacja 

o Józefie Zadzierskim, pseudonim „Wołyniak”; Anna 

Lewandowska, Arleta Marciniak i Olga Wasilewska z kl. III 

gimnazjum Zespołu Szkół w Radliczycach (opiekun – p. Marta 

Smolarek) – prezentacja o Witoldzie Pileckim. Wszyscy 

uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody, które wręczył Wójt 

Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht. Bardzo miłą 

niespodzianką była dodatkowa nagroda przekazana dla 

laureatki  konkursu Liliany Gajewskiej przez Panią Dyrektor 

delegatury KO w Kaliszu Violettę Słupianek, którą przywiózł 

i wręczył uczennicy wizytator KO Pan Jarosław Ambroziak.  

Po zakończeniu części oficjalnej, wszyscy uczestnicy zostali 

zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez Rodziców 

uczniów i przedszkolaków Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu.  

Organizatorzy bardzo dziękuję za wszelką pomoc 

i uczestnictwo w Gminnych Obchodach 78. Rocznicy 

Powstania Polskiego Państwa Podziemnego 

i 28. Rocznicy Powstania Światowego Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej. Warto pamiętać, że w wolnej Polsce mamy nie 

tylko prawa, lecz także obowiązki  wobec naszej  Ojczyzny!  

(Honorata Szymańska) 

WYSTĄPIENIE WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI  

Gminne obchody 78. Rocznicy Powstania Polskiego Państwa 
Podziemnego i 28. Rocznicy Powstania Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej 
w dniu 27 września 2017 roku w Marchwaczu 

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie! 

Witam wszystkich bardzo serdecznie na Gminnych 
Obchodach 78. Rocznicy Powstania Polskiego Państwa 
Podziemnego oraz  28. Rocznicy Powstania Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Dziękuję organizatorom 
i uczestnikom za pamięć o tak ważnym wydarzeniu 
historycznym i cześć oddawaną naszym polskim bohaterom. 
Możemy być dumni z naszej historii, z naszych bohaterów, 
którym nigdy nie były obojętne losy naszej Ojczyzny oraz 
walka o niepodległość, sprawiedliwość i wartości 
chrześcijańskie.  

Prawda zawsze zwycięża i dobrze, że obecnie możemy mówić 
bez o obaw o tym, co kiedyś było zakazane. Jak dobrze, że 
możemy mówić głośno o Żołnierzach Wyklętych, których 
wspominanie jeszcze nie tak dawno groziło surową karą 
i więzieniem. Jednym z takich zakazanych bohaterów był 
rotmistrz Witold Pilecki, który na ochotnika przedostał się do 
obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu po to, aby uzyskać 
informacje wywiadowcze na temat funkcjonowania obozu 
i zorganizować wewnętrzny ruch oporu. Udało mu się 
wprawdzie uciec z tego okrutnego obozu zagłady i przeżyć II 
wojnę światową; jednakże w niedługim czasie po zakończeniu 
wojny  w dniu 8 maja 1947 roku za swoją patriotyczną 

działalność został aresztowany przez reżim komunistyczny. 
W czasie śledztwa  był bezlitośnie torturowany przez 
funkcjonariuszy UB, a w końcu skazany na karę śmierci 
i w dniu 25 maja 1948 roku zamordowany w więzieniu 
mokotowskim na Rakowieckiej poprzez strzał w tył głowy.   

Możemy zadać sobie pytanie – dlaczego aż tyle ryzykował, 
przecież miał rodzinę, dwójkę dzieci – syna i córkę; dlaczego 
inni również  aż tyle  ryzykowali? Czy było potrzebne to morze 
przelanej niewinnej krwi za Polskę? Dla Żołnierzy Wyklętych 
nie była ważna wygoda, mierna egzystencja w niewoli; ich 
serca były pełne miłości do Ojczyzny i porywów ku wolności, 
woleli umrzeć aniżeli żyć we własnym kraju pod obcym 
dyktatem.   Pragnęli Polski niepodległej, sprawiedliwej 
i bezpiecznej – dla swoich dzieci, dla swoich rodzin, dla 
przyszłych pokoleń.  

Podczas tegorocznej wizyty w Polsce, w dniu 6 lipca pod 
pomnikiem Powstania Warszawskiego, Prezydent Stanów 
Zjednoczonych Donald Trump wygłosił wyjątkowe orędzie, 
w którym podkreślił bohaterskie dzieje naszej Ojczyzny 
i niezłomnego ducha narodu polskiego, stanowiącego 
świetlany przykład dla innych krajów.  Przypomniał, 
iż podczas wszystkich zakrętów dziejowych,  dramatów 
narodowych, jak również podczas wizyty Papieża Jana Pawła II  
w 1979 roku w komunistycznej wówczas Polsce – Polacy nie 
tracąc hartu ducha, nie prosili o bogactwa, nie prosili 
o przywileje; lecz wołali „My chcemy Boga”. I dlatego Polska 
zwyciężyła. Te słowa spływały niczym balsam na poranione 
dzieje narodu polskiego, na poranione dusze Żołnierzy 
Wyklętych, na poranione dusze tych wszystkich, którzy 
walczyli za cenę własnej krwi za wolność Ojczyzny, za naszą 
wolność. Widocznie więc potrzebne było to morze przelanej 
niewinnej krwi za Polskę, widocznie to wszystko miało sens.  

A co możemy dla swojej Ojczyzny uczynić dzisiaj? Mamy to 
szczęście, że żyjemy w czasach pokoju, za nasze poglądy nie 
grozi nam kara śmierci; więc może tym bardziej powinniśmy 
reagować na każdy przejaw zła i propagandę  kłamstwa, 
powinniśmy walczyć o prawdę i sprawiedliwość, o cywilizację 
życia – zgodnie z nauczaniem Papieża Jana Pawła II. Tylko 
wtedy bowiem wygramy swoje życie, wygramy godność ludzką 
i zachowamy honor, który jak lampka oliwna rozświetla naszą 
ziemską drogę, nadając sens naszym czynom. Jesteśmy to 
winni naszym przodkom, aby budować dobro w naszej 
Ojczyźnie, by nasze prywatne troski nie zasłoniły nam tego, co 
najważniejsze. 

Żołnierze Wyklęci, Powstańcy Warszawy, Bohaterowie Ziemi 
polskiej – oddajemy Wam dzisiaj cześć i dziękujemy za Waszą 
niezłomność, wiarę i niesplamiony honor. Dziękujemy za 
świetlany przykład i nadzieję, że my też jesteśmy w stanie żyć 
godnie i ofiarnie w służbie dla naszej Ojczyzny. Chwała 
Bohaterom! 

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht 
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Bardzo dziękujemy uczniom Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu, którzy wzięli udział w przedstawieniu z okazji 

Gminnych Obchodów  78. Rocznicy Powstania Polskiego 

Państwa Podziemnego i 28. Rocznicy Powstania Światowego 

Związku Żołnierzy Armii Krajowej! 

 

AKTORZY:  Tomasz Suchecki - żołnierz wyklęty; Adam 

Wójtowicz - nauczyciel/przedstawiciel  aparatu bezpieczeństwa;  

Wiktor Szarzała - żołnierz niemiecki;  Jakub Chudaś - żołnierz 

niemiecki;  Magdalena Nowak - żołnierz radziecki; Kacper 

Dytfeld - Karol Wojtyła/żołnierz podziemia;  Filip Jędrzejewski  

– student podziemia; Michał Wójtowicz - student podziemia; 

Zuzanna Maciejewska - sekretarka w Urzędzie 

Bezpieczeństwa/obsługa sprzętu nagłaśniającego; Kacper 

Krawczyk - mały bohater Warszawy; Gabriela Bartoszek - 

narrator/obsługa sprzętu nagłaśniającego;  Michał Suchecki - 

obsługa oprawy multimedialnej 

CHÓR: Natalia Drewniak, Aleksandra Łańduch, Mateusz 

Olejnik,  Lena Łukacka, Liliana Gajewska, Milena Nieborak, 

Mateusz Jakubek, Wiktor Krawczyk, Gabriela Dytfeld, 

Wiktoria Dytfeld, Gabriela Kasprzak, Nikola Nowicka, Nadia 

Błaszczyk, Damian Szczęsny, Filip Jędrzejewski, Michał 

Suchecki, Angelika Pawlak, Wojciech Bartoszek, Mikołaj 

Suchecki 

 

 

GMINNY DZIEŃ EDUKACJ I NARODOWEJ 

W tym roku szkolnym Gminny Dzień Edukacji Narodowej 

świętowano, podobnie jak w poprzednim, poprzez  uczestnictwo 

w wydarzeniu kulturalnym poza terenem gminy. W dniu 

14 października osoby związane z gminną oświatą miały 

możliwość uczestniczenia w wyjeździe na spektakl Les 

Miserables do Teatru Muzycznego w Łodzi. Organizatorami 

imprezy byli Dyrektorzy Zespołów Szkół, natomiast głównym 

koordynatorem Pani Anna Przybylska Dyrektor Zespołu Szkół 

w Szczytnikach. Wyboru przedstawienia, i to bardzo trafnego 

wyboru w opinii wszystkich uczestników wyjazdu,   dokonała 

natomiast Pani Bogusława Domagała Dyrektor Zespołu Szkół 

w Radliczycach.  Zaproponowana przez dyrektorów wyjazdowa 

forma świętowania cieszy się  dużą aprobatą 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 brawami,  

życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej.  Impreza 

wyjazdowa to wspaniała okazja do integrowania się środowisk 

z  poszczególnych  placówek oświatowych Gminy Szczytniki,  

która przynosi również  wiele niezwykłych wrażeń artystycznych. 

Spektakl muzyczny, oparty na  treści słynnej książki Wiktora 

Hugo „Nędznicy”,  w znakomitej oprawie artystycznej – wywołał 

nie tylko głębokie wzruszenie, niejedną łzę w oku;  ale także 

głębokie przeświadczenie, że dobro, prędzej czy później,  musi 

zwyciężyć. I pewnie w wielu sercach zachowane zostaną 

usłyszane słowa podczas spektaklu „Kto kocha z serca, spogląda 

Bogu prosto w twarz.”  (Redakcja) 

 

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 Złoty za Długoletnią Służbę, na wniosek 

dyrektora szkoły, otrzymała nauczycielka Zespołu Szkół im. Jana 

Pawła II w Marchwaczu Pani Wioletta Jeziorska. 

 Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, na wniosek 

dyrektora szkoły, otrzymała nauczycielka Zespołu Szkół im. Jana 

Pawła II w Marchwaczu Pani Agnieszka Szczęsna.  

      Serdecznie gratuluję przyznanych odznaczeń! Wszystkim 

nagrodzonym jeszcze raz przekazuję wyrazy uznania i życzę 

dalszych sukcesów zawodowych oraz dużo satysfakcji osobistej 

z wykonywanej pracy. 

Marek Albrecht Wójt Gminy Szczytniki 
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PAMIĘĆ O POMORDOWANYCH 

MIESZKAŃCACH MARCHWACZA 

W Dzień Zaduszny tradycyjnie już została odprawiona Msza 

święta przy Mogile Pomordowanych Mieszkańców 

Marchwacza podczas II wojny światowej.  Mszy świętej 

przewodniczył ks. Jędrzej Zaczyk.  Uczestniczyli w niej 

członkowie rodzin, mieszkańcy miejscowości, samorządowcy - 

Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht, miejscowa radna 

Pani Danuta Świątek, sołtys Pani Janina Kwaśniewska, a także  

dyrektor, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Jana 

Pawła II w Marchwaczu. Pomimo upływu lat pamięć o tym 

tragicznym wydarzeniu i  miejscu kaźni  nie ginie, gromadząc 

sporą liczbę uczestników pragnących oddać hołd poległym 

i ofiarować  modlitwę w ich intencji.  (Krzysztof Pietrzykowski) 

 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

W GMINIE SZCZYTNIKI 

     Rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości, a wraz 

z nią uroczyste świętowanie tak ważnego wydarzenia, na stałe 

wpisuje się w kalendarz gminnych uroczystości. W niedzielę 12 

listopada w Kościele  parafialnym pw. Św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej w Iwanowicach uczczono 99. rocznicę 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  

Uroczystości rozpoczęły się montażem słowno- muzycznym 

przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkół w  Iwanowicach 

pod kierunkiem nauczycieli: Pani Renaty Janickiej, Justyny 

Kmieć oraz Ks. Pawła Kubiaka.  

 
Zabrzmiały piękne wiersze i pieśni patriotyczne. Mszę świętą 

w intencji Ojczyzny sprawował Ks. Kanonik Paweł Jabłoński, 

który wygłosił kazanie nawiązujące do wydarzeń z historii 

walki o niepodległość. Obchody uświetniły poczty 

sztandarowe jednostek OSP, Szkoły Podstawowej 

i Gimnazjum w Iwanowicach oraz Orkiestra Dęta OSP 

z Iwanowic. Po Mszy świętej tradycyjnie odbył się 

uroczysty  przemarsz pod obelisk upamiętniający poległych 

i walczących w obronie Ojczyzny, gdzie złożono wieńce oraz 

zapalono znicze. Następnie Wójt Gminy Marek Albrecht oraz 

Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Augustyniak udali się 

do Stawu, gdzie także pod pomnikiem poległych 

i pomordowanych złożyli kwiaty i zapalili znicz. 

Tego samego dnia  o godzinie 17.00 w sali OSP 

w  Radliczycach rozpoczęły się Gminne obchody  święta 

odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zgromadzoną 

publiczność powitał Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht oraz 

Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki  Bogdan Augustyniak 

w  swoich wystąpieniach kładąc szczególny nacisk na 

poszanowanie dla tradycji. 

Do tradycji i historii odzyskania niepodległości 99 lat temu 

nawiązywała także akademia z pieśniami patriotycznymi 

i wierszami przypominającymi historię Polski  przygotowana 

przez liczną grupę uczniów Zespołu Szkół w Radliczycach. 

Była więc Rota, I Brygada, Legiony 

Piłsudskiego,  symboliczne ujęcie rozbioru Polski. Były stroje 

nawiązujące do historii naszego państwa, Chopin i pięknie 

zatańczony Polonez, doskonale wszystkim znany film „Pan 

Tadeusz” Andrzeja Wajdy.  Całość programu 

zaprezentowanego przez uczniów szkoły z Radliczyc 

przygotowali merytorycznie nauczyciele: Marta Smolarek, 

Agnieszka Krajewska, Katarzyna Skonieczna i Rafał 

Paczkowski. Scenografię natomiast przygotowały Panie 

Grażyna Olejnik i Nadia Grabowska oraz grupa plastyczna 

z Gminnego Ośrodka Kultury pod czujnym okiem  instruktora 

Jaromira Sowy. Tegoroczne obchody zostały tak 

skonstruowane artystycznie i scenicznie, by każda z trzech 

części zaplanowanego spotkania oddawała inną część kultury 

i tradycji Polski.I tak w drugiej część koncertu przygotowanej 

przez grupy wokalne z Gminnego Ośrodka Kultury pod 

kierownictwem Krzysztofa Konewki, a zatytułowanej „Piękno 

języka polskiego w piosence” przybliżone zostały utwory, 
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które na trwałe zapisały się w kanonie polskiej kultury. 

Mieliśmy więc okazję usłyszeć piosenki „Ojczyzna”  i „Dni, 

których nie znamy” Marka Grechuty, ale także „Parasolki”, 

„Szanujmy wspomnienia”, „Kocham Cię Polsko!”. 

 

Ostatnia część koncertu to już radosna Biesiada Polska 

ze wspólnym śpiewaniem utworów wywodzących się z tradycji 

ludowej, folkloru różnych regionów naszego 

kraju. Zgromadzona publiczność otrzymała przygotowane 

wcześniej śpiewniki i zaproszenie do wspólnego śpiewania 

z Kapelą „Złote Kłosy”, z czego niewątpliwie wywiązała się 

wspaniale. Szczególne gratulacje za zaangażowanie, śpiew 

i taniec należą się młodzieży szkoły z Radliczyc, która 

włączyła się aktywnie do Biesiady. Okazało się, że przy takich 

piosenkach nie ma bariery wiekowej. Wspólnie śpiewali także 

włodarze gminy Wójt i Przewodniczący Rady. 

Uroczystości 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez 

Polskę zakończyło podobnie jak 

w latach ubiegłych wspólne wypuszczanie w niebo biało – 

 czerwonych lampionów.  

     Tradycyjnie na koniec należą się podziękowania wszystkim 

uczestnikom i osobom zaangażowanym w przygotowanie 

uroczystości, Księżom za odprawienie uroczystej Mszy 

Świętej, uczniom z Zespołu Szkół z Iwanowic oraz ich 

opiekunom  za piękny występ artystyczny.  Podziękowanie dla 

Orkiestry Dętej  z Iwanowic, pocztów 

sztandarowych  jednostek OSP, Szkoły Podstawowej 

i Gimnazjum w Iwanowicach, którzy swoją obecnością 

uświetnili tę uroczystość. Serdeczne podziękowanie należą się 

również wszystkim którzy włączyli się w przygotowanie 

Koncertu w Radliczycach: Kapeli Złote Kłosy, młodzieży 

i nauczycielom szkoły  z Radliczyc oraz Gminnego Ośrodka 

Kultury, ale również strażakom z OSP 

w Radliczycach za udostępnienie i przygotowanie sali do 

 koncertu. 

 
(informacje otrzymane z Zespołu Szkół w Iwanowicach 

i Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach) 

 

LEKCJA PATRIOTYZMU 

 

Wystąpienie Wójta podczas Gminnych Obchodów 

Święta Niepodległości w Radliczycach 

     Serdecznie witam wszystkich uczestników gminnych 

obchodów Święta Niepodległości i jednocześnie bardzo dziękuję 

tym, którzy włączyli się w organizację dzisiejszej uroczystości. 

     Każdy z nas w głębi serca pragnie trwałej wolności dla siebie, 

swoich najbliższych i swojej Ojczyzny, która jest naszym 

wspólnym domem. Niepodległość naszej Ojczyzny kosztowała 

wiele krwi, wyrzeczeń, desperackiej walki wbrew ludzkiej nadziei 

przez długie 123 lata niewoli; i naznaczona została ceną życia 

wielu bohaterów – zarówno tych sławnych, jak i nieznanych, dla 

których mierna egzystencja w   niewolniczej klatce zaborców była 

całkowicie pozbawiona sensu. Cóż to bowiem za życie w klatce, 

za kratami? 

     Stajemy dzisiaj pełni głębokiego szacunku i podziwu wobec 

tych, którym w czasach okrucieństwa, niepewności, zagrożenia 

życia – przyświecały najwznioślejsze ideały: Bóg, Honor, 

Ojczyzna; wyzwalające poryw do wolności, hart ducha, a także 

determinację, aby nie splamić swojego sumienia i nie ulec 

złudnym obietnicom o rzekomym dobrobycie w niewoli. Lekcję 

głębokiego patriotyzmu pozostawiło dla nas wielu naszych 

znamienitych rodaków, taką lekcję pozostawił nam wybitny 

przywódca Marszałek Józef Piłsudski – człowiek niezwykłej 

odwagi, mądrości i przezorności. Nigdy nie pozwolił się złamać, 

a jego ogromny wkład w odzyskanie niepodległości przez Polskę 

jest powszechnie znany i niezaprzeczalny. 

     Jakie niebezpieczeństwa dla utrzymania pokoju dostrzegamy 

w dzisiejszych czasach? Dla mnie największym zagrożeniem dla 

wolności jest burzenie wszelkich autorytetów, obojętność 

i lekceważenie istotnych kwestii społecznych, celowe wzniecanie 

sporów, oszczerstwa, łamanie danego słowa i brak cywilnej 

odwagi, aby stanąć po stronie dobra, po stronie – jak to określał 

Jana Paweł II – cywilizacji życia. Papież Polak niejednokrotnie 

podkreślał, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze, lecz jest 
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zadana; a to oznacza, że trzeba się o nią troszczyć, trzeba czuwać 

oraz  wziąć pełną odpowiedzialność za losy Ojczyzny i wiernie 

służyć Polsce. 

     Bohaterowie Polskiej Ziemi, Rodacy, którzy polegliście w imię 

niepodległości naszej Ojczyzny – pochylamy dzisiaj swoje czoła 

w hołdzie i podziękowaniu za ofiarowany nam dar wolności. 

Zobowiązujemy się tego daru strzec i nigdy nie pozwolić, aby 

wróg złamał ducha narodu polskiego. Tak nam dopomóż Bóg! 

Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht 

 

 

NADZWYCZAJNY ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA  

W dniu 2 grudnia w Bazylice 
Narodowego Sanktuarium Świętego 
Józefa w Kaliszu, w imieniu Ojca 
Świętego Franciszka – nuncjusz 
apostolski  w Polsce abp Salvatore 
Pennacchio – zainaugurował 
Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa, 
który będzie trwać  od 3 grudnia 
2017 r. do 6 stycznia 2019 r. 
Z obchodami Nadzwyczajnego Roku 
Świętego Józefa łączy się możliwość 

uzyskania odpustu zupełnego; obchody te stanowią również 
szczególny sposób uczczenia 25- lecia diecezji kaliskiej i 20- 
lecia wizyty Papieża Jana Pawła II w Kaliszu.  
W dniu 8 grudnia 1870 r. bł. Papież Pius IX ogłosił św. Józefa 
patronem Kościoła powszechnego, który słynie od wieków 
z  troskliwej opieki  i niezawodnego wstawiennictwa we 
wszystkich polecanych mu sprawach. Warto więc zawierzyć 
temu wyjątkowemu świętemu, do czego zaprasza  również 
wspólnoty parafialne ks. bp Edward Janiak.  W obchody 
Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa  w wyjątkowy sposób 
wpisuje się gmina Szczytniki, której zawierzenie jest 
ponawiane corocznie przez Wójta Gminy Szczytniki Pana 
Marka Albrechta. W tym roku w dniu 25 listopada przypadła 
już trzecia rocznica zawierzenia św. Józefowi wszystkich spraw 
gminnych.  Przekazany  do Sanktuarium jubileuszowy Akt 
zawierzenia kończy się  wymownymi słowami:  „Święty Józefie, 
ziemski opiekunie Jezusa i Maryi -  błogosław mieszkańcom, 
pracownikom  i przyjaciołom Gminy Szczytniki każdego dnia, 
bądź nieustannie naszym Patronem i najlepszym 
orędownikiem we wszystkich naszych sprawach.” (Redakcja) 

KULTURA 

KREATYWNE WARSZTATY W ŚWIETLICY 
WIEJSKIEJ W  MROCZKACH WIELKICH 

 

W dniu 14.10.2017 r. od godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej 
Mroczkowianka w Mroczkach Wielkich odbyły się pierwsze 
warsztaty dla dzieci i młodzieży. Warsztaty prowadzili p. Paweł 
oraz p. Kinga ze Stowarzyszenia Krotochwile w ramach 
projektu Wędrowny Zakład Kultury. We warsztatach wzięło 
udział 14 osób. Po wspólnym spacerze po miejscowości 
uczestnicy spotkania wzięli się do wspólnej zabawy poprzez 
odwzorowanie na planszy charakterystycznych miejsc naszej 
miejscowości. Na planszy znalazły się budynki  świetlicy, 
szkoły, sklepów,  gospodarstw, przystanek autobusowy, 
szklarnie, boisko. Poszczególne elementy zostały wykonane 
z tektury, folii, sznurków, gąbek, plasteliny, patyczków 
drewnianych oraz plastikowych czy bibuły. W przerwie 
spotkania była okazja do zabaw na świeżym powietrzu. Efekty 
pracy naszych zdolnych dzieci i młodzieży można podziwiać na 
żywo w świetlicy. Na koniec uczestnicy warsztatów za aktywną 
i twórczą pracę otrzymali słodkie upominki. 

W tym miejscu chciałbym podziękować Agnieszce Nawrockiej 
oraz Natalii Dusza za pomoc w organizacji warsztatów. Mam 
nadzieję, że wkrótce uda nam się zorganizować kolejne tego 
typu spotkania. (Sołtys wsi Mroczki Wielkie – Krzysztof 
Nawrocki) 

SUKCES  „OKUPNICZANEK” 

W dniu 27 października w Sali Sesyjnej Urzędu 

Marszałkowskiego w Poznaniu odbyła się gala wręczenia 

nagród w plebiscycie „Głosu Wielkopolskiego”-  „Mistrzowie 

Agro”. Wśród laureatów, którzy odebrali nagrody, dyplomy 

i medale pamiątkowe znalazły się panie z Grupy 

Odtworzeniowej Dziedzictwa Kulinarnego  miejscowości 

Sobiesęki Trzecie „Okupniczanki”, zajmując pierwsze miejsce 

http://www.toya.net.pl/~jmj/sw_jozef_kalisz_duzy.jpg
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na najsympatyczniejsze Koło Gospodyń Wiejskich Powiatu 

Kaliskiego.  
Z rąk marszałka województwa wielkopolskiego Marka 

Woźniaka w imieniu grupy nagrody odebrały panie Anna 

Kaczmarek i Ilona Skowrońska. „Okupniczanki” jeszcze raz 

dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do osiągniętego 

sukcesu.   (Ilona Skowrońska) 

PODZIĘKOWANIE OD „OKUPNICZANEK”  

Panie z grupy odtworzeniowej dziedzictwa kulinarnego 
z Sobiesęk Trzecich „Okupniczanki” składają serdeczne 
podziękowania wszystkim tym,  którzy przyczynili się 
do osiągniętego przez nas sukcesu. Wygrany powiatowy etap 
konkursu na najsympatyczniejsze koło gospodyń wiejskich jest 
dla nas ogromnym wyróżnieniem. 
 Dziękujemy pani Krystynie Nowak z Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego za zgłoszenie naszej kandydatury. Dziękujemy 
Wójtowi Gminy Szczytniki panu Markowi Albrechtowi oraz 
panu Mariuszowi Janiakowi dyrektorowi GOK Szczytniki 
za wsparcie i możliwości prezentacji naszych umiejętności. 
Dziękujemy druhom z OSP Sobiesęki Trzecie za pomoc  na 
każdym etapie  rozwoju naszej grupy. Jeszcze raz dziękujemy 
wszystkim za wysłane smsy.     Ilona Skowrońska 
 

ZŁOTE KŁOSY KONCERTOWAŁY W PILE 
Kapela Złote Kłosy z gminy Szczytniki wyruszyła w Polskę. 
Po ubiegłorocznym występie na Wielkopolskim Przeglądzie 
Kapel Podwórkowych w Krzykosach, w tym roku grupa zagrała 
w  Pile. 

 
Tam odbywały się III Wielkopolskie Spotkania Artystyczne 
Seniorów. Dwudniowa impreza pod takim właśnie hasłem 
ściągnęła do Piły pod 40 wykonawców, oprócz gospodarzy 
czyli zespołów wokalnych i wokalno – instrumentalnych z Piły 
pojawili się także wykonawcy między innymi  z Chodzieży, 
Koźmina Wielkopolskiego, Złotowa, Gniezna, Konina, Wrześni, 
Rogoźna . A wśród tych dużych miejskich ośrodków także 
nasza gmina Szczytniki reprezentowana właśnie przez Kapelę 
„ZŁOTE KŁOSY”. Co prawda głównej nagrody nie zdobyli, ale 
zostali bardzo ciepło przyjęci i ocenieni przez jury 
i zgromadzoną publiczność, zdobywając przy okazji, 
co najważniejsze, kolejne cenne doświadczenia, konfrontując 
swój amatorski dorobek i repertuar z innymi wykonawcami. 

Brawa więc dla muzyków i wokalistek oraz wokalistów naszej 
kapeli. Życzymy kolejnych wyjazdów i sukcesów. A w naszej 
gminie Kapelę „Złote Kłosy”  ostatnio mogliśmy zobaczyć, 
a nawet wspólnie z nimi pośpiewać podczas gminnych 
obchodów Narodowego Święta Niepodległości  w niedzielę 12 
listopada od 17.00 w sali OSP w Radliczycach.  (Mariusz Janiak) 
 

WARZYWNIAK BIESIADNY   
W SOBIESĘKACH  TRZECICH 

Ostatnia sobota listopada wieczorem, to doskonały czas na 

jesienną biesiadę muzyczno –rozrywkową. Tradycyjny „Jesienny 

Warzywniak Biesiadny” w naszej gminie odbył się w tym roku 

w odnowionej sali OSP w Sobiesękach Trzecich. I również 

tradycyjnie już do udziału we wspólnym  biesiadowaniu 

zaproszeni zostali przedstawiciele sponsorów, sołectw 

przygotowujących tegoroczne stoły biesiadne i delegacji 

z chlebami na Dożynki Gminne  oraz współorganizatorzy 

i Starostwie Dożynek. Czyli po prostu Ci, bez których tegoroczne 

dożynki nie mogłyby się odbyć. I właśnie tym wszystkim, 

zgromadzonym i specjalnie wymienionym podczas spotkania, 

dziękował po raz kolejny Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht, 

wyrażając swoją radość z aktywności lokalnych społeczności 

naszej gminy. Warto przy okazji przypomnieć, że w tym roku 

stoły biesiadne z poczęstunkiem dla gości dożynkowych 

przygotowali: 

SOŁECTWO Marchwacz, Kolonia Marchwacz i Trzęsów, 

SOŁECTWO Sobiesęki Pierwsze,   Sołectwo Sobiesęki Drugie,  

SOŁECTWO Niemiecka Wieś, SOŁECTWO i OSP Iwanowice, 

SOŁECTWA Popów i Szczytniki,  SOŁECTWO i OSP Krowica 

Zawodnia,  SOŁECTWO Kuczewola  oraz poczęstunek dla gości 

GRUPA Odtworzeniowa „Okupniczanki” z Sobiesęk Trzecich. 

Panie z grupy „Okupniczanki” były także, jako gospodynie 

spotkania, odpowiedzialne za tradycyjny poczęstunek 

w listopadowy wieczór. I trzeba przyznać że, jak zawsze, stanęły 

na wysokości zadania, a nawet ponad to, co zaplanowano. 

Byliśmy bowiem świadkami nie tylko zdolności kulinarnych, ale 

także wokalnych Pań z Sobiesęk Trzecich, które po raz pierwszy 

publicznie zaprezentowały specjalnie stworzoną piosenkę o swojej 

miejscowości do linii melodycznej znanej z utworu „Kawiarenki” 

Ireny Jarockiej. Piękne wykonanie zostało nagrodzone  gromkimi 

brawami, podobnie zresztą jak kolejny występ, gdy na scenie i pod 

sceną, w repertuarze muzyczno-kabaretowym pokazała nam się 

Kapela „Złote Kłosy”. 

Podczas koncertu można było poczuć moc prawdziwej polskiej 

biesiady, gdy wspólnie śpiewano, bujano się przy stołach 

i bawiono podczas humorystycznych scenek przygotowanych 

przez grupę. Humoru nie zabrakło także podczas występu gościa 

specjalnego Mieczysława Góry, komika, satyryka i kabareciarze 

od wielu już lat. Solowy występ okraszony świetnymi 
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zdolnościami aktorskimi Pana Mieczysława co chwilę przerywany 

był salwami śmiechu. A w nagrodę gość specjalny zaprezentował 

zgromadzonym swoją autorską „Legendę o Szczytnikach” (…) 

Dobrą zabawę kontynuowała po występie kabaretowym, jak 

zwykle doskonale bawiąca gości Kapela Biesiadna „Dysonans”.  

I tutaj już trzeba było przestawić stoły i krzesła, by zrobić miejsce 

do wspólnej zabawy tanecznej, przy utworach wszystkim 

doskonale znanych. Prawdziwie ludowa biesiada trwała do 

późnych godzin nocnych. 

Za przygotowanie sali i pyszny poczęstunku dziękujemy Paniom 

z grupy „Okupniczanki” i strażakom z OSP w Sobiesękach 

Trzecich, a za doskonałą zabawę naszym niezawodnym kapelom 

„Złote Kłosy” i „Dysonans”, które  w trakcie sobotniego spotkania 

także połączyły siły muzyczne, by dać wspólny koncert kilku 

utworów. Dziękując także jeszcze raz wszystkim wymienionym za 

włączenie w organizację tegorocznych dożynek,  zapraszamy do 

współpracy latem 2018, a dokładnie 26 sierpnia podczas kolejnych 

Dożynek Gminnych. (Mariusz Janiak) 

 

PRZERWA NA WSPÓLNE CZYTANIE 

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczytnikach z filiami 
w Iwanowicach i w Stawie została zgłoszona do akcji Kinder 
Mleczna Kanapka Przerwa na wspólne czytanie. Konkurs polegał 
na głosowaniu internetowym na ulubioną bibliotekę, głosowanie 
trwało od 2 do 31 października. A było o co walczyć! Pierwsze 20 
bibliotek z największą liczbą głosów otrzyma zestawy 250 
ciekawych książek dla dzieci wraz z pufami do wspólnego 
czytania. Kolejne 100 bibliotek dostanie zestawy 50 książek. 
Spośród 999  zgłoszonych bibliotek z całej Polski nasza biblioteka 
zajęła 8 miejsce z 52269 głosami !!! i otrzyma nagrodę w postaci 
250 książek o wartości 6250 zł  i dwóch puf o wartości 1100 zł. 
Nagrodę ufundowała firma Ferrero Polska Commercial Spółka z o. o.  
Dziękujemy wszystkim czytelnikom, sympatykom i przyjaciołom 
biblioteki za liczne głosowanie, ogromne wsparcie i wielkie 
zaangażowanie. To dzięki waszej pomocy, aktywności, 
wytrwałości, konsekwencji i systematyczności udało się osiągnąć 
ten wielki sukces. To wspólne działanie pokazuje, że możemy 
liczyć na siebie i swoją pomoc, przynosi ono nie tylko korzyści, 
ale i daje satysfakcję. Jeszcze raz Wszystkim serdecznie 
dziękujemy !!!  (Małgorzata Majas) 

 
 
 
 
 

KĄCIK CZYTELNICZY  

 

„Gwiazdka z Nieba” Katarzyna 

Michalak 

W śnieżną wigilijną noc na tatrzańskiej 

przełęczy dochodzi do tragedii. Sześć lat 

później w mazurskiej chacie nad jeziorem 

wydarza się cud. Niektórzy ludzie, choćby 

mieli wszystko, nie będą szczęśliwi. Inni 

nie mają nic, a potrafią cieszyć się życiem. 

Nataniel chciał należeć do tych drugich. W przeszłości uległ 

poważnemu wypadkowi, potem umarła jego ukochana mama, 

a teraz stracił jeszcze dach nad głową. Nie miał nic, ale zyskał 

wolność i mógł ruszyć w nieznane. Senna, zagubiona wśród 

lasów wioska na Mazurach miała być tylko krótkim 

przystankiem w jego podróży. Zatrzymał się w małej, 

opuszczonej chacie nad brzegiem jeziora. Miejscowa legenda 

głosiła, że ktokolwiek w niej zamieszka, straci to, co kocha. 

Ale co może grozić komuś, kto stracił już wszystko? Czy los 

nie mógłby w końcu nagrodzić dobrego serca i szlachetnej 

duszy? 

„Światło w Cichą Noc” Krystyna Mirek 

Trwają przygotowania do świąt. Na osiedlu 

położonym na obrzeżach Krakowa lśnią 

tysiące świateł. Tylko dwa domy stoją 

ciemne. Przedwojenna willa i niewielki 

budynek obok niej. Antek Milewski wraca 

do domu po latach. Zostawia za sobą 

porażkę życiową i chce zacząć wszystko 

od nowa. Kiedy przekracza próg starej 

willi, wracają dawne wspomnienia. 

Zaczyna rozumieć, że nie odnajdzie 

spokoju, dopóki nie rozwiąże tajemnicy z przeszłości. 

Dlaczego kochający ojciec nagle porzucił żonę 

i sześcioletniego syna? Czemu nigdy nie próbował naprawić 

błędu?  W małym jednorodzinnym domu nie obchodzi się 

świąt Bożego Narodzenia, bo kojarzą się z tragicznym 

wypadkiem. Magda Łaniewska i jej dwaj bracia zawsze wtedy 

wyjeżdżają do ciepłych krajów. Ale tym razem staną przed 

wielkim wyzwaniem. Będą musieli zorganizować prawdziwą 

Wigilię. Nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Nie każdy 

człowiek okaże się wart pokładanego w nim zaufania. Jednak 

w magiczną noc światła zapalą się nie tylko w dwóch 

uśpionych domach, ale też w sercach ich mieszkańców. Sięgnij 

po nową powieść mistrzyni lekkiego pióra. To piękna i głęboka 

historia, która ogrzeje serca w zimowy wieczór.  (Małgorzata 

Majas) 

WSZYSTKO O POŚCIE  

     Często można usłyszeć pytania „po co post?”, „jaki jest sens 

poszczenia?”, „co to da, że nie zjem mięsa w piątek?” itp. 

Zakładając, że osoby zadające takie pytania wierzą w Jezusa 

Chrystusa, bo w innym przypadku dyskusja o zasadności postu 

nie ma większego sensu, trzeba sięgnąć najpierw do Słowa 

Bożego. Ewangelia Mateusza (6, 1-18) wskazuje, że jest on 
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jedną z form wewnętrznej pokuty chrześcijanina. A więc post 

jest wyrazem mojego nawrócenia do Boga, siebie i innych 

ludzi. Jest on również dobrą formą ćwiczenia samego siebie, 

a przede wszystkim swojego ciała, w nieustannym 

zaspokajaniu jego potrzeb. Poprzez post człowiek może się 

również sprawdzić w swojej silnej woli. Dzieje Apostolskie 

podkreślają wartość postu i pokuty w walce z grzechem. 

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały 

zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał 

wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi 

zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy" (Dz. 

3,19-21). Zostaje jeszcze według mnie najbardziej kluczowy 

fragment z Ewangelii św. Marka (2, 19-20), gdzie Jezus sam 

wskazuje w jaki dzień Jego uczniowie mają pościć: „Jezus im 

odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan 

młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego 

mają u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana 

młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć”. Takie są 

podstawy biblijne postu. Zobaczmy jak wygląda ta sprawa 

w świetle dokumentów kościelnych. Katechizm Kościoła 

Katolickiego podkreśla, że post i pokuta usposabia do zdobycia 

panowania nad popędami i do wolności serca. W Kodeksie 

Prawa Kanonicznego czytamy, że wszyscy wierni są  

zobowiązani na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. 

Jednak, żeby wszyscy mogli przez jakieś wspólne zachowanie 

pokuty złączyć się między sobą, zostały nakazane dni pokuty, 

w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, 

wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty 

umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych 

obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post 

i wstrzemięźliwość (Kan. 1249). Kodeks wyraźnie rozróżnia 

pojęcie postu i wstrzemięźliwości. Owa wstrzemięźliwość 

bywa w potocznym języku błędnie nazywana postem. 

Wstrzemięźliwość oznacza powstrzymanie się od spożywania 

mięsa. Post natomiast jest nie tylko powstrzymaniem się od 

spożycia mięsa, lecz także ograniczeniem ilości 

przyjmowanego pokarmu do jednego sycącego posiłku w ciągu 

dnia. Dalej czytamy, że dniami i okresami pokuty są 

poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu. 

W nawiązaniu do przytoczonych wyżej słów Chrystusa, 

wstrzemięźliwość od spożywania mięsa, należy zachowywać 

we wszystkie piątki całego roku. Wstrzemięźliwość zalecana 

jest też w Wigilię Bożego Narodzenia, ze względu na 

wyjątkowy charakter tego dnia w Polsce. Natomiast 

wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz 

w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

     Kogo wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post 

obowiązują? Prawem o wstrzemięźliwości są związane 

wszystkie osoby, które ukończyły czternasty rok życia. Post 

natomiast obowiązuje wszystkie osoby pełnoletnie, aż do 

rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia. Kodeks zaleca 

natomiast, aby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie 

są związani jeszcze postem i wstrzemięźliwością, byli 

stopniowo wprowadzani w te praktyki. Zdarzają się sytuacje 

kiedy mimo piątku nie ma wstrzemięźliwości od pokarmów 

mięsnych. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w piątek przypada 

uroczystość, która znosi wstrzemięźliwość, ponieważ wtedy 

jest to dzień radości i świętowania (np. w pierwszy piątek po 

Wielkanocy). Dodatkowo z przestrzegania wstrzemięźliwości 

zwolnione są osoby chore oraz te, które nie mają możliwości 

wyboru pokarmu i nie mają na to wpływu.  W szczególnych 

przypadkach, ze słusznych powodów, dyspensy, czyli 

zwolnienia od zachowania wstrzemięźliwości może udzielić 

proboszcz miejsca poszczególnym wiernym, rodzinom lub 

grupom wiernych, nakładając wówczas formę 

zadośćuczynienia do wypełnienia przez wiernych, np. 

modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze 

spełnianie obowiązków. Takiej dyspensy nie można udzielić 

w Środę Popielcową i Wielki Piątek, z racji na szczególny 

charakter tych dni. 

     Warto wspomnieć jeszcze o jednym rodzaju postu, o którym 

często zapominamy, lub nie traktujemy go jako post. Jest to 

post eucharystyczny, związany z przygotowaniem się do 

przyjęcia Komunii św. Nakazuje on powstrzymanie się od 

pokarmów, z wyjątkiem wody i lekarstw na godzinę przed 

Komunią św. Post ten nie dotyczy osób w podeszłym wieku, 

osób chorych, oraz tych, którzy się nimi opiekują. 

     Te wszystkie przepisy mają na celu uświadomienie, że 

nasze życie to nie tylko życie cielesne, ale także, a może przede 

wszystkim, życie duchowe. Powstrzymywanie się od różnych, 

często przyjemnych rzeczy, a z pewnością taką jest także 

jedzenie, ma na celu wzmocnienie nas w walce ze złem.  Niech 

te różne wyrzeczenia, nawet małe – będą naszym upominkiem 

dla Bożego Dzieciątka.  (ks. Jędrzej Zaczyk) 

TRADYCJE ŚWIĄTECZNE  

Boże Narodzenie we Francji nazywa się Noël. Określenie to 

pochodzi od francuskiego phrase les bonnes nouvelles, co 

oznacza „dobrą nowinę” i odnosi się do Ewangelii oraz 

zawartej w niej Dobrej Nowiny głoszącej przyjście na świat 

Jezusa Chrystusa. Jak w większości europejskich krajów, sezon 

bożonarodzeniowy inicjuje dzień św. Mikołaja (tzw. Mikołajki, 

szóstego grudnia). We wschodniej części kraju, rodzice mają 

zwyczaj wręczać prezenty w Mikołajki, zamiast w Święto 

Bożego Narodzenia, które zostaje zarezerwowane dla 

celebracji o bardziej religijnym charakterze oraz świątecznej 

kolacji. Dorośli zwykle czekają do obchodów Nowego Roku, 

aby podarować sobie prezenty. Francuskie tradycje 

bożonarodzeniowe w dużym stopniu różnią się od naszych, 

polskich. Być może wynika to stąd, że żyjemy w czasach 

skomercjalizowania świąt i we Francji coraz mniej jest miejsca 

na refleksję, czy wyciszenie...Oczywiście choinka gości we 

wszystkich francuskich domach. Pojawia się już od początku 

grudnia, a znika tuż po Nowym Roku. Jednak poza 

wystrojonymi w wianki drzwiami czy oświetlonymi z zewnątrz 

domami mało tutaj naprawdę rodzinnych tradycji. Niestety 

dzisiaj również jest zakaz stawiania na zewnątrz tradycyjnych 

szopek bożonarodzeniowych. Jednym słowem jest kolorowo, 

jest bajecznie, pachnie zapachami z całego świata, ale pojawia 

się podstawowe pytanie. Co oni świętują? Z czego się cieszą? 

Na kogo czekają? Jeszcze w Polsce usłyszałem zdanie od 

pewnego bardzo mądrego proboszcza: „Jeśli w święta 

celebrujesz karpia, to zostają tylko ości”. Jedyną pozostałością 

http://www.twojaeuropa.pl/tag/swiety-mikolaj
https://parenting.pl/choinka
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po Adwencie, jaką znamy także z polskiej tradycji, są 

kalendarze adwentowe z malutkimi czekoladkami na każdy 

dzień. Zna je tutaj każde dziecko, przede wszystkim dlatego, że 

od pierwszego grudnia aż do Wigilii może codziennie zjadać 

jedną czekoladkę. To jedyna pozostałość po oczekiwaniu na 

Święta. W niektórych domach można również spotkać 

własnoręcznie przygotowane wieńce adwentowe, które często 

stoją obok choinki.  

Wigilia w polskim rozumieniu nie jest tu znana. Owszem, 

urządza się rodzinną kolację czy nawet obiad, ale nie ma 

łamania się opłatkiem, śpiewania kolęd, białego obrusu, pod 

którym leżałaby odrobina siana. Nie ma tradycyjnego 

czerwonego barszczu z uszkami, karpia czy kapusty z grochem 

i grzybami. Pasterka – Msza św., którą w Polsce celebrujemy 

zawsze o północy, we Francji ma zupełnie inne znaczenie. 

Msza św. o narodzeniu Pana Jezusa odprawiana jest wcześniej 

niż u nas, zazwyczaj o 18.00, o 19.00 lub 20.00. Tylko 

w wielkich katedrach sprawowana jest o północy. 

Spowodowane jest to tym, że właśnie po Mszy św.  Francuzi 

zasiadają wspólnie do stołu i spożywają świąteczną kolację. 

Francuskim odpowiednikiem Świętego Mikołaja jest Père 

Noël. W przypominającym ubiór naszego Mikołaja w wigilijną 

noc lub w dzień Bożego Narodzenia przynosi prezenty, nie 

tylko grzecznym dzieciom.  

Na szczęście istnieje tradycja rodzinnego obiadu w pierwszy 

dzień Bożego Narodzenia. Na francuskim stole nie może 

zabraknąć owoców morza: ostryg, langust czy krewetek, 

a także wędzonego łososia. Myślę, że we wszystkich domach 

pojawia się typowo francuski przysmak, czyli pasztet 

z kaczych wątróbek (fr. foie gras). Na świąteczny obiad 

przygotowuje się także indyka w kasztanach oraz bûche de 

Noël (dosłownie świąteczna kłoda). To tradycyjny, znany 

we Francji od wieków deser, który w kształcie przypomina 

gałąź drewna. Dlaczego właśnie gałąź? Ponieważ dawniej 

gałęzie wrzucano do kominka, aby ogrzać gości 

spożywających posiłek. Te same gałęzie przyozdabiano też 

i święcono, aby gwarantowały dobrobyt, zdrowie i szczęście. 

Z czasem grzejniki zastąpiły kominek, lecz by podtrzymać 

tradycję przynoszącej szczęście gałęzi, przeniesiono ją na stół 

w formie bożonarodzeniowego deseru.  

Podobnie jak w wielu innych krajach, również we Francji 

nieodłącznym zwyczajem jest śpiewanie kolęd. Popularne 

kolędy to „Sainte Nuit” lub „Douce Nuit” („Cicha noc”), Vive 

le vent („Dzwonki sań)”, „Venez Divin Messie” („Przyjdź, 

Mesjaszu z Nieba”) czy „Aux concerts des anges” („Anielski 

Chór”). W Polsce, we Francji czy w Stanach Zjednoczonych, 

każdy region charakteryzuje się innymi zwyczajami 

świątecznymi, innymi potrawami. Ale jedno nas łączy, jedno 

czyni nas braćmi i siostrami -  Jezus - gdyż to Jego narodziny 

świętujemy. I to na niego czekamy. Możemy pięknie 

udekorować nasze domy, choinki, przygotować najlepsze 

potrawy. Tylko aby w tym wszystkim nie zapomnieć o jednym 

-  o Nim samym.  Joyeux Noël – wszystkim czytelnikom 

Wiadomości Szczytnickich życzę radosnych Świąt Bożego 

Narodzenia. (korespondent zagraniczny - ks. Paweł Nasiadek) 

 

WYCHOWANIE WEDŁUG NAUCZANIA JANA 

PAWŁA II W CYTATACH  

Wanda Półtawska była doktorem nauk medycznych, 
profesorem Papieskiej Akademii Teologicznej,  w latach 
okupacji więziona w obozie koncentracyjnym; Karol Wojtyła, 
a później  papież  - był z nią związany wieloletnią braterską 
przyjaźnią; świetnie znała nauczanie Jana Pawła II, mówiąc 
„Czytałam wszystko, co on napisał, i wszystko to mam 
w głowie.”  
Wanda Półtawska w swojej książce „Uczcie się kochać” podaje 
definicję wychowania: „Wychowanie to jest przekazanie 
hierarchii wartości. Ten człowiek jest dobrze wychowany, który 
wie, co jest ważne, umie to realizować i robi to w sposób 
ludzki.” 

…………………………….. 
„Pamiętajcie, że życie tu na ziemi jest drogą, tylko drogą, 
niczym więcej – drogą do nieba, bo człowiek nie jest 
stworzony dla ziemi, tylko dla nieba.” 
„Jakość czynów przechodzi na sprawcę.” 
„Niech każdy z was powie moja wina. Póki mówicie twoja 
wina, nie ma wyjścia, ponieważ wyjście jest tylko przez furtkę 
pokory.” 
„Wolność to nie jest niezależność. To jest zależność od siebie 
samego i przyjętego systemu wartości.” 
„Niech każdy z was zwiększa sumę dobra w sobie samym, 
a naród stanie się lepszy.”  (JP II) 

SPORT 

PIOTR MAJAS SZACHOWYM MISTRZEM 

POLSKI ROLNIKÓW  

W dniu 25 listopada 2017 r.  w Przysieku koło Torunia  
w obiektach Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego zostały rozegrane  V Szachowe Mistrzostwa Polski 
Rolników. W mistrzostwach mogli startować rolnicy lub dzieci 
rolników. Warunkiem dopuszczenia do rozgrywek było okazanie 
się dokumentem potwierdzającym wpłaty składek  do KRUS bądź 

nakazem płatniczym potwierdzającym opłacanie podatku 
rolnego. Do rywalizacji stanęło 61 zawodników z całej Polski, 
w tym dwie kobiety. W zawodach wziął udział również 
mieszkaniec naszej gminy Piotr Majas mieszkający 
w Niemieckiej Wsi (obecnie student Politechniki Poznańskiej). 
Zawody rozgrywane były system szwajcarskim na dystansie 9 
rund. Tempo gry wynosiło 15 minut na zawodnika.  Za zwycięstwo 

otrzymywało się jeden punkt, za remis 0,5 pkt. Piotr okazał się 
najlepszym i niepokonanym zawodnikiem  w tych zawodach. 
Po dziewięciu rundach  zdobył 8 pkt (7 zwycięstw i dwa 
remisy), pokonując rywali.  Wyprzedził  m.in. kilku  
zawodników  z tytułem Mistrza FIDE oraz mistrza Unii 
Europejskiej do lat 14. Zdobył również statuetkę  dla 
najlepszego zawodnika z Wielkopolski, ufundowaną przez 

https://parenting.pl/adwent
https://parenting.pl/wigilia
https://parenting.pl/mikolaj
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Dyrektora WODR w Poznaniu. Patronat nad mistrzostwami 
objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel, 
który skierował do zawodników okolicznościowy list. Głównym 
sponsorem zawodów były: Grupa Azoty Puławy oraz Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Piotr Majas przygodę z szachami rozpoczął w wieku 6 lat. 
Najpierw trenował w GOK Szczytniki pod okiem Pawła 
Olejnika,  a następnie w Kaliskim Towarzystwie Szachowym, 
gdzie trenrem jego  był Maciej Sroczyński. Obecnie jest 
studentem trzeciego roku Wydziału Elektrotechnicznego 
Politechniki Poznańskiej. (Jerzy Majas) 

OŚWIATA  

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI 

Tryb postępowania w sprawie awansu zawodowego 

nauczyciela określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.) oraz 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 

2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego 

przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393). W dniu 23 

sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Szczytnikach 

odbyło się posiedzenie dwóch Komisji Egzaminacyjnych, które 

przeprowadziły egzamin dla nauczycieli ubiegających się 

o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

Do egzaminu przystąpiły: p. Magdalena Gaweł – nauczyciel 

Zespołu Szkół w Iwanowicach i p. Marlena Krzesińska – 

nauczyciel Zespołu Szkół w Stawie, które pozytywnie zdały 

egzamin. Do postępowania kwalifikacyjnego na stopień 

awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w miesiącu 

grudniu 2017 r. przystąpią: p. Patrycja Juszczak – nauczyciel 

Zespołu Szkół w Szczytnikach, p. Marzena Królikowska - 

nauczyciel Zespołu Szkół w Szczytnikach, p. Emilia Wietrzyk 

– nauczyciel Zespołu Szkół w Iwanowicach, p. Jaromir Sowa - 

nauczyciel Zespołu Szkół w Iwanowicach. (Grażyna Kuchnicka) 

PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA 

W IWANOWICACH 

Zespół Szkół w Iwanowicach wziął udział w konkursie 

„Podwórka Talentów Nivea”, którego ambasadorami byli: 

Natalia Kukulska i Mateusz Kusznierewicz. Patronat nad 

konkursem objął Rzecznik Praw Dziecka. Szkoła uzyskała 

pierwszą pozycję w rankingu zwycięzców dzięki 

zaangażowaniu lokalnej społeczności. Nowopowstały plac 

zabaw pozwalający odkrywać i rozwijać talenty uczniów 

Zespołu Szkół został oficjalnie oddany do użytku 30.11.2017 r. 

Uroczyste otwarcie Podwórka Talentów nastąpi w maju 2018 r. 

Bardzo dziękujemy za wsparcie dla naszej lokalnej inicjatywy! 

(Janina Nowak) 

POWIATOWY KONKURS „MOJA BEZPIECZNA 

DROGA DO SZKOŁY”  

Filip Markowski - pierwszoklasista SP Zespołu Szkół im. 

Jana Pawła II w Marchwaczu zakwalifikował się do II etapu - 

Finału  Powiatowego Konkursu Plastycznego ,,Moja 

bezpieczna droga do szkoły''. Konkurs został zorganizowany 

przez ODN, WORD, Komendę Miejską Policji i  Szkołę 

Podstawową nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu. Termin 

drugiego etapu konkursu w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 

w Kaliszu  to 4 grudzień.  

Z Gminy Szczytniki do drugiego etapu zostali zakwalifikowani 

również inni uczniowie: w kategorii klas 1-3 Bartosz 

Mikołajczyk z Zespołu Szkół w Radliczycach; natomiast 

w kategorii klas 4-7 Mateusz Szafirowicz z Zespołu Szkół 

w Radliczycach,  Wiktor Gruszyński z Zespołu Szkół 

w Stawie i Gabriela Pospieszyńska z Zespołu Szkół 

w Iwanowicach. Serdeczne gratulacje dla uczniów 

i nauczycieli opiekunów!  (Małgorzata Gajewska) 

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

IM. JANA PAWŁA II  

W dniu 01 grudnia 2017 r.  w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu odbył się XIII Gminny Konkurs Języka 

Angielskiego im. Jana Pawła II.  Konkurs został 

przeprowadzony w trzech kategoriach: klasy 1-3 szkoły 

podstawowej,  klasy 4-7 szkoły podstawowej, klasy 

gimnazjalne.  

W konkursie wzięło udział 30 uczniów. Po napisaniu testów 

uczestnicy mieli możliwość skorzystania ze słodkiego 

poczęstunku ufundowanego przez Radę Rodziców Zespołu 

Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu.   LAUREACI 

KLASY 1-3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I miejsce – 

Tomasz Siwiak z ZS w Radliczycach (opiekun p. Marlena 

Krzesińska); II miejsce – Grzegorz Nieborak z ZS 

w Iwanowicach (opiekun p. Anna Matuszak), III miejsce – 

Nadia Małolepsza z ZS im. Jana Pawła II w Marchwaczu 

(opiekun p. Ewelina Biesiada) i  Antonina Braszak z ZS 

w Szczytnikach (opiekun p. Marzena Królikowska); 

natomiast  wyróżnienie przyznano dla Sandry Cieślak z ZS 

w Radliczycach (opiekun p. Marlena Krzesińska).  KLASY 4-7 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I miejsce – Michał Zimny z ZS 

w Radliczycach (opiekun p. Izabela Ciesielska), II miejsce – 

Lena Łukacka z ZS im. Jana Pawła II w Marchwaczu 
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(opiekun p. Honorata Szymańska),  III miejsce – Łukasz 

Leszka z ZS w Szczytnikach (opiekun p. Anna Olender); 

GIMNAZJUM I miejsce – Aleksandra Grandyberg  z ZS 

w Szczytnikach (opiekun p. Anna Olender),  II miejsce – 

Olga Mrugasiewicz z ZS w Iwanowicach (opiekun p. Aneta 

Rychlik),    III miejsce – Małgorzata Juszczak z ZS 

w Radliczycach (opiekun p. Izabela Ciesielska). Laureatom 

i opiekunom składamy serdeczne gratulacje! (Honorata 

Szymańska) 

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

W PRZEDSZKOLU W MARCHWACZU 

Na ten dzień dzieci czekały z niecierpliwością. Dzień inny niż 

wszystkie, gdyż 24 listopada można było do przedszkola 

zabrać  ze sobą ulubione przytulanki.   

Misie były honorowymi gośćmi, więc maluszki przygotowały 

dla nich „przyjęcie”. Dzieci uczyły się nakrywać do stołu: 

rozkładać serwetki, ustawiać talerzyki  i  kubeczki. 

Sprawiedliwie rozdzielały słodycze oraz sprawdzały, czy 

każdy gość otrzymał ich tyle samo. Podczas zabawy 

kształtowano umiejętność liczenia i ustalania równoliczności, 

pojawił się też aspekt wychowawczy. Podczas „przyjęcia” 

trzeba było zwrócić uwagę na właściwe zachowanie przy stole. 

Każde dziecko opiekowało się swoim misiem, aby było miło, 

przyjemnie   i elegancko. 

A po „przyjęciu” – sprzątanie, odkładanie przedmiotów na 

wyznaczone miejsce. Tego dnia był też czas na zabawy 

plastyczne. Starsze przedszkolaki malowały farbami 

plakatowymi ilustracje przedstawiające misie, młodsze lepiły 

misie z masy solnej. To był dzień pełen wrażeń, jednocześnie 

wzbogacił dzieci  o nowe doświadczenia i umiejętności.  

(Aneta Nowak) 

PODZIĘKOWANIE DLA UCZNIÓW  

Bardzo dziękujemy wychowankom Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Marchwaczu za uporządkowanie drogi do szkoły 
oraz przystanku autobusowego. Uczniowie: Maksymilian 
Szarzała, Łukasz Pastok, Jakub Kasprzak i Maksymilian 
Barczewski – wykonali pracę na rzecz nas wszystkich, nie tylko 
dla osób uczęszczających tą drogą czy korzystających 
z miejscowego przystanku autobusowego. Doceniamy 
zaangażowanie młodzieży i troskę o estetyczny wygląd naszej 
miejscowości.  

w imieniu Mieszkańców Marchwacza     

Sołtys Janina Kwaśniewska  /21.10.2017 r./ 

OGŁOSZENIA  

 

USŁUGI ELEKTRYCZNE Przemysław Rodziak, Krowica 

Zawodnia 35c, tel. 721 160 568 

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

42- letnia doświadczona i odpowiedzialna mama dwójki 

nastoletnich dzieci podejmie się opieki nad dzieckiem/dziećmi 

u siebie w domu. Dowóz dziecka osobisty. Kontakt tel. 603 

904 203 

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

884817754 

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

Salon Kosmetyki Samochodowej   

Pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej, polerowanie, 

woskowanie, pranie dywanów, pranie mebli tapicerowanych. 

Kuczewola 59A, tel. 669 814 212 

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

DM-Car 

Kompleksowa naprawa samochodów powypadkowych, 

naprawy bieżące, spawanie tworzyw sztucznych, skup 

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

785 967 699 

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

Biuro Rachunkowe Honorata i Piotr Waliś 

Doradztwo Gospodarcze, Consulting, Kredyty, Leasingi, 

Pośrednictwo Finansowe. 

Dojazd do klienta. Kompleksowa i profesjonalna obsługa 

podmiotów gospodarczych, rolników i osób fizycznych. 

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

biuro.walis@wp.pl 

Zadzwoń i umów się na spotkanie! 

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

Potrzebujesz strony internetowej?  Zadzwoń: 724 959 262. 

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

5. PUH Mag – Trans Magdalena Karpisiewicz, Warszew 8, 62-

860 Opatówek,  

    Tel. 606 254 418, 570 526 023       /UG/ 

 

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

FIRMA MAG – TRANS oferuje usługi: 

PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM między innymi: przycinanie 

drzew, naprawa i czyszczenie rynien, montaż reklam, 

czyszczenie i malowanie elewacji. 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH  między innymi 

z terenu gminy Szczytniki. Promocyjne ceny.  Numer telefonu  

606 – 254 – 418,   570 – 526 – 023  

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

Odkupię stary powóz, bryczkę lub sanie do renowacji. Telefon 

kontaktowy 666-307-696 

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

USŁUGI KRAWIECKIE z możliwością dojazdu do klienta.  

Szycie miarowe odzieży damskiej: suknie wizytowe, kostiumy, 

żakiety , spódnice. 

Przeróbki odzieży: skracanie, zwężanie, poszerzanie, 

wszywanie zamków. 

Tel. 782 659 195 

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

SALON FRYZJERSKO – KOSMETYCZNY ,,TATIANA”, 

OPATÓWEK UL.KALISKA 3 

TEL. 664 – 304 – 005 , CZYNNY WTOREK – PIĄTEK 9 – 

17,  SOBOTA 8 – 15  

Oferuje usługi z zakresu fryzjerstwa damskiego i męskiego, jak 

również usługi kosmetyczne: hennę i regulację brwi oraz rzęs, 

paznokcie hybrydowe, paznokcie akrylowe, manicure, 

pedicure, peeling dłoni połączony z okładem parafinowym, 

makijaż dzienny i wieczorowy, maseczki na twarz, 

oczyszczanie twarzy – mikrodermabrazję i kwasy. 

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

AUTOLAWETYKALISZ.PL 

Wynajem: autolawet, lawet, busa 9- cio osobowego, tel. 

512 349 420 

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

Rada  Rodziców  Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Marchwczu organizuje w dniu 10 lutego 2018 r.   bal 

karnawałowy. Cena od pary wynosi 180 złotych. Zapisy do 

wyczerpania miejsc przyjmowane są pod numerem telefonu  

604369993.  Zapraszamy do wspólnej zabawy! 

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

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SCH” SZCZYTNIKI 

zaprasza do swoich sklepów na zakupy artykułów 

spożywczych i chemii gospodarstwa domowego.  Oferujemy 

duży wybór i promocyjne ceny. Zapraszamy również 

do magazynu Artykułów Masowych w Radliczycach (tel. 62 76 

26 813) po opał, nawozy, pasze i materiały budowlane. 

Workujemy eko groszek, transport gratis, sprzedaż ratalna. 

mailto:patryk@net-pat.pl
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W BIEŻĄCYM WYDANIU GAZETKI GMINNEJ 
MOŻNA PRZECZYTAĆ O NASTĘPUJĄCYCH  

SPRAWACH I WYDARZENIACH: 

 
                SPRAWY GMINNE  str. 2 

 Kalendarium Wójta Gminy Szczytniki  

 Forum pytań do Wójta 

 Podziękowanie za udział w akcji Sprzątanie świata                 

 Informacja o sesjach Rady Gminy Szczytniki 

 Podziękowanie za prace porządkowe w Marchwaczu    

 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
                w   obrębie geodezyjnym Niemiecka Wieś, Joanka, Antonin     

 Duża inwestycja drogowa zakończona 

 Uroczyste otwarcie drogi Marchwacz – Lipka        

 Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Joance    

 Dofinansowanie na wyposażenie gabinetów  
                profilaktyki zdrowotnej w szkołach 

 Uczestnictwo w projekcie „Umiem pływać” 

 Gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 Jednostki OSP w Gminie Szczytniki 

 Setne urodziny    
 
                WYDARZENIA  str. 10 

 Gminne Obchody 78. Rocznicy Powstania Polskiego  
                Polskiego Państwa Podziemnego i 28. Rocznicy 
                Powstania Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 

  Wystąpienie Wójta  podczas Gminnych Obchodów 
                 78. Rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego 
                   i 28. Rocznicy Powstania Światowego Związku Żołnierzy 
                   Armii Krajowej w Marchwaczu 

 Gminny Dzień Edukacji Narodowej    

 Gratulacje z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

 Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej     
 Pamięć o Pomordowanych Mieszkańcach Marchwacza    

 Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Szczytniki      

 Lekcja patriotyzmu 

 Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego   
 

                KULTURA   str. 16 

 Kreatywne warsztaty w świetlicy wiejskiej  
                w  Mroczkach Wielkich   

 Sukces „Okupniczanek”     

 Podziękowanie od „Okupniczanek” 

  „Złote Kłosy” koncertowały w Pile        

 Warzywniak biesiadny w Sobiesękach Trzecich   

 Przerwa na wspólne czytanie     

 Świąteczny kącik czytelniczy 

 Wszystko o poście 

 Tradycje świąteczne   

 Wychowanie według nauczania Jana Pawła II w cytatach 
 
                SPORT   str. 20 

 Piotr Majas Szachowym Mistrzem Polski Rolników    
 
                OŚWIATA   str. 21 

 Awans zawodowy nauczycieli 

 Podwórko Talentów Nivea w Iwanowicach  

 Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moja bezpieczna  
                droga do szkoły” 

 Gminny Konkurs Języka Angielskiego im. Jana Pawła II     

 Światowy Dzień Pluszowego Misia    

 Podziękowanie dla uczniów od Sołtysa Marchwacza    
 
                OGŁOSZENIA  str. 22 

INFORMACJE NA GMINNĄ  STRONĘ INTERNETOWĄ SĄ 

PRZYJMOWANE PRZEZ SEKRETARIAT 

URZĘDU  GMINY W SZCZYTNIKACH 

 

REDAKCJA 

     Opracowanie i redagowanie „Wiadomości Szczytnickich”- 

Wioletta Przybylska, Honorata Szymańska i  Krzysztof 

Pietrzykowski./ Skład graficzny gazety- Wioletta Przybylska. 

     Informator ten powstaje dzięki dużemu zaangażowaniu 

Dyrektorów i Nauczycieli Zespołów Szkół oraz Pracowników 

Urzędu Gminy Szczytniki, za co serdecznie im dziękujemy.          

Przekazujemy także wyrazy podziękowania dla Wszystkich, 

którzy nadesłali teksty do bieżącego wydania gazetki gminnej.  

     Wszelkie uwagi dotyczące naszego gminnego informatora 

przyjmujemy pod adresem gazetkagminna@gmail.com. Prosimy 

o przesyłanie artykułów do gazetki - na zasadach określonych 

w Regulaminie gazetki gminnej – wyłącznie na tego maila. 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY  

ŻYCZY RODZINNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ! 

mailto:gminna@gmail.com
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