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Ż y c z e n i a    w a k a c y j n e 
Z okazji zbliżających się wakacji i letniego sezonu urlopowego 

życzę naszym Uczniom, Mieszkańcom, Pracownikom i Przyjaciołom 
Gminy Szczytniki  - wielu pasjonujących zajęć, na które brakuje czasu 

w codziennym życiu oraz beztroskiego, zdrowego wypoczynku w otoczeniu 
życzliwych osób i pięknego świata przyrody, mieniącego się 

różnobarwnymi odcieniami w blasku  słonecznych dni.  
 

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht z Zastępcą Dariuszem Wawrzyniakiem, 
Przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Augustyniakiem i Radnymi 

Gminy Szczytniki 

 
 

UCZCZENIE OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ I KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ  

 

Po raz kolejny w gminie uczczono pamięć polskich oficerów bestialsko 

wymordowanych przez NKWD w Katyniu. Pod pamiątkową tablicą w kościele 

w Iwanowicach kwiaty złożyli  przedstawiciele władz samorządowych. 

                                                                                                                      Czytaj s. 8 

SPOTKANIE PREMIERA 

Z SAMORZĄDOWCAMI  

Dziewiątego maja bieżącego 

roku o problemach „Polski 

lokalnej” rozmawiali 

z Premierem przedstawiciele 

władz samorządowych. 

Powiat kaliski reprezentował 

Wójt naszej gminy- Pan 

Marek Albrecht.     

                              Czytaj s. 9 
                                                                           

XVI ZJAZD RODZINY 

SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA  II 

DIECEZJI KALISKIEJ 

Już po raz szesnasty spotkały 

się społeczności szkół, 

noszących zaszczytne imię 

Jana Pawła II. Tym razem 

gospodarzem Zjazdu  był 

Zespół Szkół  im. Jana Pawła 

II w Marchwaczu.                                  

       Czytaj s. 10 

 

GMINNY DZIEŃ DZIECKA  

W SZCZYTNIKACH 

Nawet kapryśna pogoda 

nie zepsuła  w Szczytnikach 

obchodów  Dnia  Dziecka. 

Upłynął on pod znakiem 

konkursów, zawodów 

i występów artystycznych.        

                             Czytaj s. 10 
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SPRAWY GMINNE: KALENDARIUM WÓJTA  

1. Powiat Kaliski poinformował, iż z programu „Usuwanie wyrobów azbestowych z obiektów budowlanych na terenie gmin 
powiatu Kaliskiego” skorzystało w gminie Szczytniki w ramach zadania nr 1 tj. odbiór – 17 mieszkańców – 39,59t i zadania 
nr 2 – demontaż i odbiór – 5 mieszkańców – 15,68t,  łącznie zutylizowano 55,7t azbestu.  

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy uzgodnieniu stron postępowania,  została wydana pozytywna decyzja 
o warunkach zabudowy dla sklepu „DINO” w Stawie. 

3. W okresie feryjnym przeprowadzono drobne remonty w szkołach:  
 w Iwanowicach -  remont dolnego holu z przeznaczeniem na stołówkę szkolną, założenie drzwi dzielących hol od 

korytarza, zrzucenie boazerii, gipsowanie i malowanie ścian, wymiana drzwi do sali lekcyjnej i kuchni, częściowy 
remont kuchni -  instalacja wodno-kanalizacyjna,  założenie płytek, wymiana oświetlenia, zakup zmywarki, stołów 
gastronomicznych, szafy metalowej na naczynia, zakupiono talerze i sztućce; celem przeprowadzenia w/w remontu 
było dostosowanie pomieszczeń do warunków tzw. sanepidu (PSSE) pozwalających na używanie naczyń wielokrotnego 
użytku (talerze i sztućce), zastosowane rozwiązanie uzyskało pozytywną opinię sanepidu;   

 w Radliczycach dokonano przeróbki instalacji elektrycznej,  c.o., wodnej oraz wykonano prace budowlane związane 
z połączeniem szkoły z nowa salą gimnastyczną, wycięto również 7 drzew w pasie drogowym oraz na boisku szkolnym; 

 w Stawie – wykonano remont 2 podłóg (klasa chemiczna i świetlica), malowanie kuchni w przedszkolu, malowanie 
2 klas - prace zostały wykonane przez pracowników szkoły; oraz zamontowano dwie nowo zakupione tablice 
interaktywne  i projektory;  

 w Marchwaczu - wykonano przejście z nowej sali do szkoły (wyburzenie ściany i założenie drzwi);  pracownicy szkoły 
wykonali malowanie nowego pomieszczenia bibliotecznego, łącznika,  założyli panele i przygotowali podłoże do 
położenia  wykładziny podłogowej w łączniku; prace zlecone - modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniu 
bibliotecznym, montaż mebli - regały na książki, biurko z pomocnikiem i biurko do czytelni; 

 proces dostosowania kuchni, stołówek został w przedszkolach i szkołach prawie zakończony, obecnie liczba obiadów 
od momentu wdrożenia pomysłu wzrasta i tak w  ZS w Iwanowicach wydawane jest 187 obiadów,  w Szczytnikach 
(także dla Marchwacza) 197  i w Stawie  140 (także dla Radliczyc). 

4.  W dniu 26 lutego 2018 r. podpisałem  piątą z kolei umowę 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.  Programem nauki pływania objętych zostało 177 
uczniów.   Koszt całego projektu wynosi – 56.640,00 zł, z czego Gmina pokrywa kwotę – 26.500,00 zł. Koordynatorem 
projektu jest p. Grażyna Kuchnicka. 

5. W dniu 05.03.2018 r. podpisałem  umowę z Fundacją ORŁY SPORTU z siedzibą w Pucku o przyznanie dofinansowania 
w ramach projektu Lokalny Animator Sportu na okres 9 miesięcy tj. od 01.03.2018 r. do 30.11.2018 r. na kwotę 
1100 zł  brutto miesięcznie. 

6. W dniu 05.03.2018 r. podpisałem akt notarialny przejęcia terenu boiska w Marchwaczu, zgodnie z  naszym wnioskiem 
teren ten jest przekazany pod realizację szeroko rozumianej rekreacji sportowej i kulturalnej mieszkańców.   

7. W dniu 07.05.2018 r. rozstrzygnięto przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcjanów w ramach 
operacji „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki …..”,  termin zakończenia inwestycji 
30 marzec 2019 r., wykonawcą jest  Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane „Budimex” z Kalisza za kwotę 
2.187.215,16 zł, projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.   

8. Zakończono rozbudowę sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik,   koszt zadania 716.508 zł  w ramach projektu „Poprawa 
stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki”,  inwestycja ta  spowodowała, iż Gmina Szczytniki została 
w 100% zwodociągowana.  

9. W dniu 27.04.2018 r. rozstrzygnięto przetarg na „Przebudowę dróg na terenie Gminy Szczytniki”, postępowaniem  objęto 
następujące drogi: 

 Szczytniki o dł. 0,713 km, 
 Wawry o dł. 0,998 km, 
 Murowaniec o dł. 0,300 km, 
 Tymieniec – Jastrząb o dł. 1,400 km, 
 Chojno o dł. 0,200 km,  

 termin wykonania do 20 września 2018 r., wykonawcą będzie firma „ROL-DRÓG”, koszt realizacji zadania 1.001.538,70 zł.   
10.   W dniu 28.05.2018 r. rozstrzygnięto przetarg na drogę Daniel  (obręb geodezyjny Pośrednik, Iwanowice) o dł. 1,5 km; 

termin wykonania do 10 lipca 2018 r., wykonawcą będzie firma „ROL-DRÓG”, koszt realizacji zadania 229.916,52 zł.   
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11.  Gmina Szczytniki otrzymała dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzekwin, wniosek był 
złożony w ramach środków przyznanych na Aglomerację Kalisko - Ostrowską, koszt zadania 1.745.829 zł; dofinansowanie 
965.225 zł.   

12.   W dniu 29.03.2018 r. w ramach PROW został złożony wniosek na dofinansowanie operacji pn. „Rozwój infrastruktury 
kulturalnej na terenie Gminy Szczytniki poprzez przebudowę, nadbudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej 
i strażnicy OSP w Stawie wraz z zagospodarowaniem  przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej”,  całkowity koszt 
projektu 990.727,74zł, wnioskowana kwota dofinansowania 63,63% kosztów kwalifikowanych.    

13.  Zakończono prace na drodze Staw, ul. Polna o dł. 2,39 km i Tymieniec Kąty o dł. 0,93 km.   
14. Podpisałem umowę na remont dachu remizy OSP w Iwanowicach na kwotę 202.856,12 zł. Firma powinna w tym miesiącu 

rozpocząć prace;  termin wykonania do 31.08.2018 r., zadanie jest dofinansowane w ramach środków PROW z LGD 
„Długosz Królewski”.   

15. Poziom segregacji odpadów komunalnych w ostatnich miesiącach kształtował się następująco:  

Styczeń Luty Marzec Kwiecień  

26,39% 
24,88% 23,90% 25,76%  

Wymagany poziom odzysku to 30%, od lutego firma EKO sprawdza czy śmieci są segregowane zgodnie z deklaracjami.     
16. W I kwartale 2018 r.  GOPS przyznał i wypłacił: 

-  zasiłków stałych: w styczniu  24 .571,33 zł dla 47 osób, w lutym 24.789,06 zł dla 45 osób,  w marcu 23 .941,17 zł dla 45 
osób; 
-  zasiłków okresowych: w  styczniu 4. 909,41 zł  dla 14 rodzin, w lutym kwocie 6.522,54 zł dla 19 rodzin, w  marcu 
7.547,66 zł  dla 17 rodzin; 
-  zasiłków celowych: w styczniu  16.800,00  zł dla 46 rodzin,  w lutym 13.017,18 zł dla 46 rodzin, w marcu  12.800,00  zł dla 
48 rodzin; 
- świadczeń rodzinnych: w styczniu 251.987,32 zł dla 632 rodzin, w lutym  263.862,20 zł dla  629 rodzin, w marcu 
260.315,28 zł dla 632 rodzin;  
- świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego: w styczniu 14.300 zł dla 26 osób uprawnionych,  w lutym 14.300  zł dla 26 osób, 
w marcu 14.450 zł dla 26 osób; 
-  świadczeń wychowawczych z programu Rodzina 500+: w styczniu 522.290,80 zł dla 652 rodzin, w lutym  520.543,80 zł 
dla 652 rodzin,  w marcu 520. 757,90 zł dla 652 rodzin; 
- dodatków mieszkaniowych:  w styczniu dla 9 rodzin 1.473,75 zł, w lutym  1.355,41 zł dla 8 rodzin, w marcu dla 8 rodzin 
1.291,67 zł; 
- dodatków energetycznych: w lutym dla  7 rodzin 201,30 zł, w marcu dla  6 rodzin 96,60 zł. 
W tym okresie założono także jedną niebieską kartę i monitorowano rodziny, w których takie karty zostały już założone.  
Wydano 37  Kart  KDR i  20 Kart  WKR. Z Programu FEAD skorzystało 378 osób, którym wydano 4.920,60kg żywności. 

17.  W dniu 09.05.2018 r. w Warszawie brałem udział w spotkaniu samorządowców z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem 
Morawieckim, na którym zostały poruszone najważniejsze problemy dotyczące środowisk lokalnych, szczegółowa relacja 
ze spotkania jest zawarta w artykule w dzisiejszym wydaniu gazetki gminnej.  

18.  W dniu 6 czerwca odbył się na terenie naszej gminy XVI Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła  II Diecezji Kaliskiej. Tym razem 
ta zaszczytna uroczystość, z udziałem Ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Kaliskiej Edwarda Janiaka,   została zorganizowana 
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu.    

 

FORUM PYTAŃ DO WÓJTA  

1. Czy uważa Pan, że gmina zaspokaja  najpilniejsze potrzeby mieszkańców w zakresie różnych porad? 

- Uważam, że w obecnych czasach korzystanie z poradnictwa w różnych zakresach spraw jest nie tylko potrzebne, ale wręcz 
konieczne. Ciągłe zmiany przepisów, nowe sytuacje prawne, ale też współczesne wyzwania edukacyjne sprawiają, że mamy 
coraz większy niedosyt potrzebnej nam wiedzy praktycznej. Często stwierdzamy, że właściwie ciągle musimy się uczyć czegoś 
nowego, aby sprostać obecnym wymaganiom w pracy, w wychowywaniu dzieci czy prowadzeniu gospodarstwa domowego. 
W naszej gminie staramy się wychodzić naprzeciw nowym wyzwaniom, potrzebom.  I dlatego, oprócz już istniejących form 
informacyjnych, cyklicznie organizowanych szkoleń; uruchomiona została możliwość korzystania w wyznaczonych godzinach 
z bezpłatnych porad prawnych w budynku Urzędu Gminy, a od niedawna także z porad psychologa dla dzieci i dorosłych 
w budynkach – Ośrodka Zdrowia w Iwanowicach oraz Ośrodka Zdrowia w Stawie.  

2. Czy uważa Pan, że najważniejsze inwestycje w gminie zostały już zrealizowane? 
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- Faktem jest, że nasza gmina w ostatnich latach jest rzeczywiście proinwestycyjna. Mieszkańcy są informowani na bieżąco 
o tym, co dzieje się w gminie; jednocześnie mogą obserwować zmiany na co dzień. To nie oznacza jednak, że wszystkie 
najważniejsze inwestycje zostały już zrealizowane. Obecnie powoli kończymy budowę brakujących sal  gimnastycznych w dwóch 
zespołach szkół; przed nami duże wyzwanie związane z modernizacją sieci wodociągowo – kanalizacyjnej. Jednakże to nie 
wyczerpuje wszystkich moich planów, gdyż mam ich o wiele więcej; a na ile zostaną zrealizowane w przyszłości, to na pewno 
zależeć będzie między innymi od perspektywy nowych programów rządowych warunkujących pozyskanie kolejnych środków 
zewnętrznych, które stanowią główne źródło finansowania naszej infrastruktury lokalnej.  

ODZNACZENI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE 

     W dniu 10 kwietnia 2018 roku w Restauracji „Polanin” 

w Szczytnikach 11 par z terenu gminy odznaczono Medalami 

za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W imieniu Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Jubilatów odznaczył Wójt Gminy 

Szczytniki Marek Albrecht. Okazją do tego była 50. rocznica 

zawarcia związku małżeńskiego. W uroczystości brali udział 

Państwo: 

1. Zenona i Czesław Antonowicz 

2. Ryszarda i Stanisław Bartoszek 

3. Anna i Stanisław Błaszczyk 

4. Janina i Czesław Dytfeld 

5. Józefa i Henryk Drewniak 

6. Jadwiga i Józef Lewandowski 

7. Krystyna i Jerzy Nowak 

8. Janina i Czesław Olejnik 

9. Stanisława i Stanisław Pisula 

10. Władysława i Czesław Witkowski 

11. Stanisława i Walenty Woźniak. 
 

 
 
     Oprócz medali małżonkowie otrzymali pamiątkowe 

dyplomy z gratulacjami i życzeniami od Wójta Gminy, a także 

bukiety kwiatów. Wójt pogratulował Jubilatom długiego stażu 

małżeńskiego, złożył życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej 

pomyślności. Na uroczystość przybył także Radny Powiatu 

Kaliskiego Benedykt Owczarek, aby pogratulować Jubilatom 

tak ważnej rocznicy. Jubilaci uczcili swoje święto lampką 

szampana. Uroczystość zakończyła się spotkaniem przy 

tradycyjnej kawie i herbacie  oraz wspomnieniami ze wspólnie 

przeżytych chwil. Pary stanęły również do wspólnego 

grupowego zdjęcia.  

     Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni 

zostali także Jubilaci: 

1. Zdzisława i Stanisław Heresztyn 

2. Jadwiga i Zdzisław Kulawiak 

3. Jadwiga i Jan Ogorzelscy 

4. Krystyna i Zenon Tylski 

5. Stanisława i Józef Zimny, 
którzy z różnych względów nie mogli przybyć na uroczystość. 

Gratulujemy wszystkim Jubilatom!  (Dorota Marucha) 
 

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY 

DANYCH OSOBOWYCH 

     W całej Unii Europejskiej w piątek 25 maja 2018 r. zaczęło 
obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych (RODO). Zakłada m.in. prawo do bycia 
zapomnianym, czyli możliwość usunięcia, również z Internetu, 
informacji na swój temat, jeśli nie są prawdziwe lub są 
obraźliwe.  

Przyjęte w maju 2016 r. przez UE ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych osobowych ma zharmonizować przepisy 
w całej Wspólnocie. RODO stanowi, że przetwarzanie danych 
będzie możliwe za wyraźną zgodą tego, kogo dotyczą. Przewiduje 
kary za naruszenie prawa do ochrony danych. 

Unijne przepisy dotyczą wszystkich podmiotów prywatnych 
i publicznych, które przetwarzają dane osobowe. W RODO 
zdefiniowano je jako dane, które pozwalają zidentyfikować osobę 
fizyczną. Chodzi o imię, nazwisko, numer PESEL, płeć, adres 
e mail, numer IP komputera, dane lokalizacyjne, kod genetyczny, 
poglądy polityczne, historię zakupów. 

Unijne przepisy przyznają osobom, których dane dotyczą, prawo 
do ich usunięcia, w tym tzw. prawo do bycia zapomnianym. Są to 
m.in. sytuacje, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, 
do których je zebrano, podmiot danych wycofał zgodę i nie ma 
innej podstawy prawnej dla ich przetwarzania, dane osobowe 
muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego 
przewidzianego w unijnym bądź krajowym przepisie prawnym 
(np. przepisy dotyczą niszczenia dokumentacji medycznej). 

RODO przewiduje także sytuacje wyłączające prawo do usunięcia 
danych, m.in. gdy przetwarzanie przez administratora jest 
wymagane przez prawo unijne albo krajowe bądź jest to 
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.   
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W RODO zapisano także obowiązek uzyskania zgody dziecka na 
przetwarzanie jego danych osobowych. W unijnych przepisach 
szczegółowo uregulowano formę zgody dziecka w stosunku do 
usług społeczeństwa informacyjnego. Za taką usługę uważa się 
każdą odpłatną usługę świadczoną na odległość, drogą 
elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy usług. 

Zgodnie z RODO dzieci, które ukończyły 16 lat, mogą samodzielnie 
decydować o przekazywaniu swoich danych osobowych firmom 
internetowym. Poniżej tej granicy wieku przetwarzanie danych 
będzie możliwe tylko, gdy zgodę wyraziła osoba sprawująca 
władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem. Dziecku przysługuje 
także bezwzględne prawo rozmyślenia się i zażądania usunięcia 
przekazanych wcześniej danych. 

RODO nakazuje także administratorowi podjęcie rozsądnych 
działań w celu weryfikacji zgody lub aprobaty rodzica bądź 
opiekuna prawnego. Administrator może w tym celu np. 
wprowadzić zasadę uwierzytelniania przez inne konto, które 
pozwoli dziecku przesłać prośbę o zgodę do sprawdzonego konta 
rodzica na tym samym portalu. 

We dniu 22.05.2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę o ochronie 
danych osobowych, która ma zapewnić skuteczne stosowanie 
RODO w Polsce. Ustawa ta weszła w życie w dniu 25.05.2018 r. 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).   (Dariusz Wawrzyniak) 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

   W Gmina Szczytniki zgodnie ustawą z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 poz. 

1289) jest organizatorem wywozu i zagospodarowania odpadów 

komunalnych. Ustawa ta wraz z aktami wykonawczymi 

zobowiązuje gminy i miasta do osiągniecia w danym roku 

wymaganych poziomów recyklingu niektórych frakcji odpadów 

komunalnych. 

   Przed Gminą Szczytniki i jej mieszkańcami w 2018 r. duże 

wyzwanie dotyczące osiągnięcia wymaganego poziomu 

recyklingu, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, 

wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wzrasta z 20% 

do 30%. Jest to zwiększenie poziomu recyklingu aż o 10 punktów 

procentowych w stosunku do roku poprzedniego, a nie jak to 

w latach poprzednich tylko o 2. 

   Państwo, jako mieszkańcy Gminy Szczytniki dotychczas 

uzyskiwaliście wymagane dla danego roku poziomy odzysku 

odpadów. Uzyskany poziom zawsze był wyższy niż wymagany, 

jednak nigdy nie przekroczył 30%. W sytuacji, gdy nie osiągniemy 

wymaganego poziomu zostanie nałożona kara, a jej wysokość 

będzie zależeć od różnicy uzyskanego poziomu recyklingu 

z wymaganym.  

SZANOWNI PAŃSTWO! OD NAS MIESZKAŃCÓW 

ZALEŻY CZY UDA SIĘ UZYSKAĆ WYMAGANY 

W 2018 R. POZIOM RECYKLINGU NIEKTÓRYCH 

FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH OKREŚLONYCH 

ROZPORZADZENIEM, A TYM SAMYM UNIKNĄĆ KAR 

ZA NIEDOPEŁNIENIE TEGO OBOWIĄZKU. 

W związku z powyższym tak istotne jest rzetelne i sumienne 

segregowanie odpadów przez mieszkańców, by recykling 

i odzysk odpadów zebranych selektywnie był jak najwyższy.   

Mając na uwadze nałożone ww. rozporządzeniem wymagania 

dotyczące poziomów recyklingu Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o., które odbiera odpady 

z terenu gminy Szczytniki, kontroluje segregację odpadów 

przy ich odbiorze. 

 

By prawidłowo segregować odpady należy stosować się do 

poniższych 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). 
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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). 

5. Popiół to: popiół z palenisk domowych  (Aneta Nowak)  

 

PORADY PSYCHOLOGA DLA DZIECI 

I DOROSŁYCH  

 

Od dnia 20.04.2018 r. w Ośrodku Zdrowia w Iwanowicach 
w co 2-gi piątek w godz. 14.30-17.30 przyjmuje nieodpłatnie 
psycholog mgr. Karolina Niespodziańska, niosąca pomoc 
psychologiczną dla dzieci i dorosłych. Rejestracja w Ośrodku 
Zdrowia w Iwanowicach – tel: 62 741 43 39 

Od dnia 27.04.2018 w Ośrodku Zdrowia w Stawie w godz. 
14.30-17.30 – w co 2-gi piątek Rejestracja w Ośrodku Zdrowia 
w Stawie- tel: 62 741 40 92 

REALIZACJA PROJEKTU UMIEM PŁYWAĆ  

     

 W dniach 28 i 29 maja 2018 r. dla uczniów klas I-III szkół 

podstawowych gminy Szczytniki został zorganizowany ostatni 

wyjazd na basen do kaliskiego AQUAPARKU w ramach 

kolejnej edycji realizacji projektu „UMIEM PŁYWAĆ”, 

współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu 

i Turystyki oraz gminy Szczytniki, którego partnerem 

wiodącym jest Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu.  

W ramach zawartej umowy partnerskiej w okresie od 12 

marca do 29 maja 2018 r. uczniowie szkół podstawowych 

gminy Szczytniki mieli możliwość skorzystania z wyjazdu na 

basen. Tym razem programem nauki pływania objęto 177 

uczniów w tym: 45 uczniów ze SP w Iwanowicach,  45 ze SP 

w Szczytnikach, 42 ze SP w Stawie oraz 45 ze SP 

w Marchwaczu i w Radliczycach. 

Uczniom zapewniono transport na trasie szkoła - 

pływalnia - szkoła, wstęp na basen, ubezpieczenie, opiekę 

 i opłatę instruktorów nauki pływania, wynajem pływalni oraz 

inne czynności związane z realizacją projektu. 

Każdy z uczniów skorzystał z 20 godzin zajęć na pływalni 

w trakcie 10 wyjazdów do zakończenia projektu tj. do 29 maja 

2018 r., pierwszy wyjazd nastąpił 12.03.2018 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 

wyniósł  - 150 zł  na ucznia. Ogólny koszt nauki pływania dla 

jednego uczestnika to kwota 320,00 zł. Gmina pokryła kwotę - 

26500,00 zł. Wyjazdy na basen odbywały się 2 razy 

w tygodniu (poniedziałek i wtorek). Pobyt na basenie to 2 

godziny zegarowe. 

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.  

Na koordynatora projektu z ramienia Urzędu Gminy 

w Szczytnikach została wskazana p. Grażyna Kuchnicka.  

(Grażyna Kuchnicka) 

 

PROJEKT „FERIE Z EKONOMIĄ”  

W SZCZYTNIKACH 

      
W roku szkolnym 2017/2018 w okresie od 12 lutego do 16 

lutego 2018 r. (I etap projektu – 30 godzin) oraz na przełomie 

miesiąca marca i kwietnia (II etap projektu - 5 godzin) 

w Zespole Szkół  w Szczytnikach został zrealizowany projekt 

pod nazwą „FERIE Z EKONOMIĄ”, którego uczestnikami 

byli uczniowie klasy II i III Gimnazjum w Szczytnikach. 

       Projekt realizowany był przez: Fundację pod nazwą 

„Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – „Counterpart 

Fund” z siedzibą w Warszawie przy współudziale Gminy 

Szczytniki oraz Zespołu Szkół w Szczytnikach. 

Dofinansowany ze środków Funduszu. 

To projekt edukacji ekonomicznej, jego celem było 

poszerzenie wiedzy ekonomicznej  

i finansowej, rozbudzenie aspiracji edukacyjnych 

i zmotywowanie młodego człowieka do rozwoju osobistego 

i zawodowego. Projekt jest wynikiem doświadczeń Fundacji 

z realizacji projektu edukacji ekonomicznej „Na Własne 

Konto”, który przez ostatnie 6 lat cieszył się zainteresowaniem 

wśród nauczycieli i uczniów gimnazjów z terenów wiejskich. 

Projekt stanowił również wprowadzenie w tematykę 

ekonomiczną dla uczniów, którzy po zakończeniu szkoły 

rozpoczną naukę w szkołach średnich i w podstawie 

programowej będą mieli zagadnienia z zakresu ekonomii 

i przedsiębiorczości. Poprzez zabawę miał i ma w przyszłości 

uczyć efektywnego gospodarowania własnymi pieniędzmi, 

tworzenia planów oszczędzania i budżetów domowych. Dzięki 

temu może młodzież łatwiej poradzi sobie w nowoczesnym, 

szybko zmieniającym się świecie.  

Dla zwiększenia jakości przekazu i atrakcyjności 

prowadzonych zajęć w I etapie projektu  

w realizację został zaangażowany student kierunku 

ekonomicznego lub pokrewnego, który współprowadził zajęcia 

wspólnie z nauczycielem. Udział studenta miał na celu m.in. 

wsparcie nauczyciela podczas realizacji zajęć aktywnymi 

metodami dydaktycznymi oraz pokazywanie uczniom 



WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 30 2018-06-13 

  
  

 

WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL 7 

 

gimnazjum dobrych wzorców (możliwości kontynuowania 

przez młodzież z obszarów wiejskich i małych miast edukacji 

na poziomie szkoły wyższej oraz wskazywanie możliwych 

ścieżek edukacyjnych. 

Drugi etap obejmował część dydaktyczną oraz projektowo 

– konkursową, realizowaną przez uczniów pod opieką 

nauczyciela – P. Wioletty Mikołajczyk - nauczyciela 

zatrudnionego w Zespole Szkół w Szczytnikach. Część 

projektowo-konkursowa została zaprezentowana przez 

uczniów gimnazjum w dniu 1 czerwca 2018 r. w ZS 

w Szczytnikach – na zakończenie projektu. 

Uczestnikom projektu udostępniono salę do prowadzenia 

zajęć z dostępem do Internetu oraz pomoc w organizacji zajęć 

m.in. poprzez bezpłatne kopiowanie/powielanie materiałów 

dydaktycznych dla uczniów, zorganizowano dowóz z i do 

miejsca zamieszkania (przed i po zajęciach)., a także wyjazd do 

oddziału banku PKO w Kaliszu oraz do lokalnych 

przedsiębiorców z terenu gminy Szczytniki. Na koordynatora 

projektu z ramienia Urzędu Gminy w Szczytnikach została 

wyznaczona p. Grażyna Kuchnicka. (Grażyna Kuchnicka) 

 

UROCZYSTE POŚWIĘCENIE KAPLICZKI 

W KROWICY PUSTEJ 

 

Jak co roku 1 maja  mieszkańcy Krowicy Pustej 

zgromadzili się przy przydrożnej kapliczce, aby 

rozpocząć miesiąc maryjny.  Najpierw odbyło się 

poświęcenie nowej kapliczki Matki Bożej, a następnie 

nabożeństwo majowe. Poświęcenia dokonał Ksiądz 

Jędrzej Zaczyk,  wikariusz parafii Rajsko. W majowe 

wieczory gromadzi się tutaj kilka pokoleń, co jest okazją 

do kultywowania tej pięknej tradycji oddawania czci 

Matce Bożej.  Miejsce to z wizerunkiem Maryi na 

drzewie istnieje od tak dawna, że najstarsi nie pamiętają 

jego powstania. Obecna kapliczka z figurką Matki 

Boskiej nawiązuje do poprzedniej i komponuje się 

w krajobraz przyrody ją otaczającej. Po ceremonii 

nastąpił słodki poczęstunek dla zgromadzonych. 

(Radny Paweł Domagała i  Mieszkańcy Krowicy Pustej) 

 

 
 

 

INWESTYCJE MIESZKAŃCÓW MARCJANOWA  

W roku 2018 zostały zakupione nowe urządzenia siłowni 

zewnętrznych składające się z 6 elementów. Ponadto nowe 

huśtawki, ławki i piaskownica stanęły obok wcześniej 

postawionej altany przy świetlicy wiejskiej OSP 

w Marcjanowie. Na placu z tyłu  remizy powstało również 

boisko do gry w piłkę. Całość stanowi przepiękny plac zabaw 

dla dzieci oraz strefę relaksu dla ich rodziców, a nawet 

dziadków. Wszystko to zostało zakupione i wykonane 

z własnych funduszy i środków przez mieszkańców 

Marcjanowa. 

   Budowa placu zabaw nie jest jedyną rzeczą, którą w ostatnim 

czasie mieszkańcy Marcjanowa sfinansowali z własnych 

pieniędzy. Kilka miesięcy temu Ochotnicza Straż Pożarna 

w Marcjanowie zakupiła samochód bojowy „Star 244 2,5/16”, 

który we własnym zakresie dostosowali do potrzeb i wymogów 

pożarnictwa i ratownictwa. Warto dodać, że pojazd ten 

utrzymywany jest z własnych środków OSP Marcjanów. 

Samochód ten został wprowadzony do podziału bojowego KM 

PSP w Kaliszu, gdzie wyrażono uznanie i pogratulowano 

operatywności strażakom OSP Marcjanów przy zakupie wozu 

strażackiego. 

   Dziś mamy olbrzymią satysfakcję, że tak wiele jakże 

potrzebnych rzeczy dla naszej wsi udało się wykonać własnymi 

siłami. Miło się patrzy jak dzieci w towarzystwie rodziców 

mogą się bawić i relaksować na czymś co sami stworzyli. 

Strażacy mogą być dumni, że zakupiony przez nich samochód 

będzie mógł nieść pomoc w chwilach zagrożenia i różnego 

rodzaju kataklizmach wszystkim mieszkańcom gminy.        
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Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które poświęciły 

swój czas i przyczyniły się do powstania tak pięknego miejsca. 

(Radny Tadeusz Buchwald i Sołtys Mariusz Łuczak)  

 

 

PRZEGLĄDY BUDOWLANE PLACÓW ZABAW  

Przed zbliżającym się sezonem wakacyjnym tym bardziej 

należy pamiętać o wymaganych okresowych przeglądach 

budowlanych placów zabaw oraz  o ciążącym na właścicielach 

i zarządcach ustawowym obowiązku zapewnienia stałego 

bezpieczeństwa użytkowania placów zabaw i innych miejsc 

służących rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim dla 

małych dzieci. Siłownie na świeżym powietrzu, podobnie jak 

place zabaw,  również podlegają szczegółowym kontrolom 

zewnętrznym. Obowiązek utrzymania tych miejsc w należytym 

stanie technicznym oraz zapewnienia bezpiecznego 

użytkowania obiektów budowlanych wynika z ustawy – Prawo 

budowlane.  (informacja od nadzoru budowlanego) 

WYDARZENIA 

UCZCZENIE OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ 

I KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ W IWANOWICACH 

W dniu 8 kwietnia w Niedzielę Bożego Miłosierdzia 

w Iwanowicach upamiętniono 78. rocznicę zbrodni katyńskiej, 

a także 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Mszę świętą 

w intencji ofiar mordu katyńskiego oraz prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego, jego małżonki i osób im towarzyszących 

w podróży na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej - 

odprawił Ks. wikariusz Paweł Kubiak, a homilię wygłosił 

Ks. Kanonik Paweł Jabłoński. W uroczystościach wzięli udział 

przedstawiciele Gminy Szczytniki na czele z Wójtem Markiem 

Albrechtem. Od 2011 roku w iwanowickim kościele znajduje 

się tablica, która przypomina nam o tych tragicznych 

wydarzeniach, jakie miały miejsce w historii naszego narodu. 

Na tablicy widnieje napis: „W hołdzie tysiącom Polaków 

barbarzyńsko zamordowanym przez władze sowieckie 

i NKWD w lesie Katyńskim, Charkowie, Miednoje, 

Ostaszkowie i innych miejscach oraz Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu i jego 

małżonce Marii, a także 94 osobom im towarzyszącym, 

udającym się na obchody 70. rocznicy mordu katyńskiego 

(…)”. Warto choć krótko przypomnieć sobie te wydarzenia.  

 

Czym była zbrodnia katyńska?  – kwalifikowana jako zbrodnia 

komunistyczna. Wiosną 1940 roku rozstrzelano co najmniej 

21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska 

i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku 

Socjalistycznych Republik Radzieckich, zawartej w tajnej 

uchwale Biura Politycznego KC WKP  z 5 marca 1940 roku 

(tzw. decyzja katyńska). Egzekucji ofiar, uznanych za 

„wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył 

głowy z broni krótkiej, dokonała radziecka policja 

polityczna NKWD. W latach 1940–1990 władze ZSRR 

zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, 

lecz 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to 

„jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii 

związanych z tą zbrodnią nie zostało jak dotąd wyjaśnionych.   

Dzień 10 kwietnia 2010 roku to tragiczna karta współczesnej 

historii, bardzo jeszcze świeża i bolesna. To pamiętne 

wydarzenie było wielką narodową żałobą, ale największą dla 

rodzin tych wszystkich, którzy zginęli w katastrofie 

prezydenckiego samolotu. Mamy obowiązek jako Polacy 

pamiętać o tych wszystkich, których pomordowano w tak 

nieludzki sposób i o tych, którzy zginęli w katastrofie, dlatego 

modlimy się co roku w ich intencji, oddając im hołd. Kolejne 

pokolenia Polaków powinny znać historię tych, którzy oddali 

swoje życie w imię wartości, i nimi żyli, w imię polskości. Po 

Mszy świętej Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht oraz 

radny Wiesław Wróbel złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą 

pamiątkową oraz zapalili symboliczne znicze. (tekst - Justyna 

Kmieć; zdjęcia – Alina Kmieć) 

227. ROCZNICA UCZHWALENIA 

KONSTYTUCJI 3 MAJA  
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W początkach maja na terenie naszej gminy upamiętniono 

kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W szkołach 

odbyły się okolicznościowe apele i akademie. Nauczyciele 

historii przypomnieli uczniom o wadze i znaczeniu tego 

doniosłego wydarzenia z dziejów naszej narodowej historii. 

Uczniowie z kolei przygotowując swoje prezentacje utrwalili 

podstawowe fakty dotyczące sytuacji I Rzeczpospolitej 

w schyłkowym okresie jej istnienia.  Warto pamiętać, że 

ustawa zasadnicza z 1791 roku była owocem wszystkiego, co 

najlepsze w tradycji polskiego oświecenia. Uzdrawiała ustrój 

polityczny, usprawniała system rządów i zapowiadała 

konieczność niezbędnych zmian społecznych. Konstytucja 

3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie 

(po amerykańskiej) nowoczesną ustawą zasadniczą. (Krzysztof 

Pietrzykowski) 

GMINNO-PARAFIALNY DZIEŃ STRAŻAKA  

 

W dniu 3 maja swoje święto obchodzili strażacy ochotnicy. 

W tym roku gminne święto było połączone ze świętem 

parafialnym strażaków parafii Rajsko, do której należą OSP 

Krowica Zawodnia i OSP Radliczyce z naszej gminy.  

 
  Uroczystość rozpoczęła się od Mszy świętej w kościele 

parafialnym w Rajsku, w której uczestniczyli strażacy z tej 

parafii. Następnie  strażacy z parafii Rajsko (Sierzchów, Rajsko, 

Pietrzyków, Krowica Zawodnia i Radliczyce), do których 

dołączyli pozostali strażacy z naszej gminy, przeszli szykiem 

defiladowym  przez miejscowość Krowica Zawodnia na plac 

przed remizą. Tam odbyła się część oficjalna uroczystości. 

Meldunek od Komendanta Gminnego ZOSP RP 

w Szczytnikach Jerzego Majasa przyjął Wójt Gminy Szczytniki 

Pan Marek Albrecht, który następnie dokonał przeglądu 

pododdziałów. Po meldunku została podniesiona flaga 

państwowa. W trakcie uroczystości dokonano oficjalnego 

„wprowadzenia” nowo zakupionego samochodu OSP Krowicy 

Zawodniej do podziału operacyjnego Komendy Miejskiej PSP 

w Kaliszu. Od tej pory samochód ten może brać udział 

w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 

      Życzenia strażakom złożył Wójt Gminy Szczytniki Pan 

Marek Albrecht. Odczytane zostały również życzenia 

od Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 

w Poznaniu druha Stefana Mikołajczaka. Na uroczystości 

obecni byli m.in. Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan 

Bogdan Augustyniak, Prezes Gminnej Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska” Pani Irena Ludwiczak oraz księża 

z parafii Rajsko: ks. Piotr Bałoniak i ks. Jędrzej Zaczyk. 

Po części oficjalnej strażacy spotkali się w remizie OSP  

Krowicy Zawodniej, gdzie po poczęstunku mogli wysłuchać 

koncertu orkiestry dętej OSP Rajsko oraz obejrzeć występ 

kabaretu. Organizatorami święta byli: OSP Krowica Zawodnia, 

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szczytnikach oraz 

GOK w Szczytnikach. (Jerzy Majas) 

SPOTKANIE PREMIERA Z SAMORZĄDOWCAMI  

W dniu 9 maja 2018 r. w Warszawie odbyło się spotkanie 

Premiera Mateusza Morawieckiego z samorządowcami, którzy 

na zaproszenie przyjechali  z różnych zakątków Polski.  

 

 W spotkaniu tym uczestniczył Wójt Gminy Szczytniki Marek 

Albrecht, który był jedynym reprezentantem powiatu 

kaliskiego. W czasie mityngu zostały poruszone najważniejsze 

problemy dotyczące środowisk lokalnych. Uczestników 

poproszono o przekazanie swoich opinii i uwag na temat 

funkcjonowania struktur samorządowych.   
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Zostały poruszone między innymi sprawy związane 

z rozwojem infrastruktury regionalnej, pozyskiwaniem 

dofinansowania na lokalne inwestycje i cele społeczne, 

rozbudową polskich dróg, polityką prorodzinną, szkolnictwem 

i wysokością subwencji oświatowej, ogólnymi problemami 

polskiej wsi i rynku rolnego.  Ponad dwugodzinne spotkanie 

przebiegło w dobrej atmosferze i cechowało się otwartością 

strony rządowej na sukcesywne rozwiązywanie 

przedstawianych problemów w dalszych działaniach państwa 

polskiego, zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju 

kraju.   (Honorata Szymańska)  

GMINNY DZIEŃ DZIECKA  W SZCZYTNIKACH 

Wizyta niezapowiedzianych gości, deszczu i burzy, 
spowodowała, że Gminny Dzień Dziecka odbywający się 
w sobotę 2 czerwca w Szczytnikach, miał skrócony przebieg 
i nie wszystkie punkty programu udało się zrealizować. Dzieci  
przez pierwsze godziny zabawy z okazji ich święta mogły 
jednak zaprezentować na scenie swoje talenty wokalne 
i taneczne w ramach grup prowadzonych w Gminnym Ośrodku 
Kultury, skorzystać  z dmuchanej zjeżdżalni i pałacyku do 
skakania, w tym roku darmowych, przygotowanych specjalnie 
dla dzieci przez głównych organizatorów Festynu. Była także 
okazja do wspólnych zabaw i konkursów na scenie i pod sceną 
w ramach programu Bajkowy Świat Dziecka. 

 

Niesprzyjająca pogoda nie spowodowała także odwołania 
najważniejszego punktu spotkania –meczu piłkarskiego 
OLDBOY-ów  z drużyny Wójta Gminy  z najmłodszą grupą 
Akademii Piłkarskiej „Szczyt” Szczytniki,  prowadzonej przez 
Igora Sowińskiego. Emocji było mnóstwo zarówno po jednej 
jak i po drugiej stronie, ale sędzia spotkania doskonale studził 
zapał zawodników, profesjonalnie radząc sobie 
z prowadzeniem spotkania. A sam mecz trwał dwa razy po 15 
minut. Większość drugiej połowy rozgrywana była już 
w strugach deszczu, a zawodnicy i kibice w emocjach nie 
zwracali już uwagi na wynik końcowy. Stąd też możemy 
przyjąć, że mecz zakończył się sprawiedliwym remisem. Sami 
zawodnicy, szczególnie Ci najmłodsi już marzą o meczu 
rewanżowym i być może będzie to początek stałych spotkań 
piłkarskich tych drużyn. Warte odnotowania jest także 

podanie składu drużyny OLDBOYów, w której zagrali: 
w bramce Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Augustyniak, 
a dalej Zastępca Wójta Gminy Dariusz Wawrzyniak,  radni Piotr 
Szczepaniak i Wiesław Wróbel, przedstawiciele straży OSP 
z terenu gminy: Jerzy Majas, Henryk Skowroński, Arkadiusz 
Jakubek, Piotr Raczyk, Piotr Przybył. 

 

Organizatorami Gminnego Dnia Dziecka byli Wójt Gminy 
Szczytniki Marek Albrecht, Gminny Ośrodek Kultury i OSP 
w Szczytnikach.  (Mariusz Janiak) 

XVI ZJAZD RODZINY SZKÓŁ 

IM. JANA PAWŁA II DIECEZJI KALISKIEJ 

W pierwszą środę miesiąca, w dniu 6 czerwca 2018 r., 

odbył się XVI Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji 

Kaliskiej w Marchwaczu z udziałem ponad trzystu osób. 

 

W spotkaniu uczestniczyli  przedstawiciele (dyrektorzy, 

katecheci, nauczyciele, księża, uczniowie) i poczty 

sztandarowe ze szkół diecezji kaliskiej noszących to zaszczytne 

imię. Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Jego 

Ekscelencja ksiądz Biskup Ordynariusz Diecezji Kaliskiej Edward 

Janiak, ksiądz prałat Władysław Czamara, asystent  Rodziny 

Szkół ksiądz Piotr Szkudlarek, proboszcz Parafii Rajsko ksiądz  

kanonik Piotr Bałoniak, ksiądz prałat Marian Niemier, ksiądz 

Krzysztof Duchnowski, ksiądz Jędrzej Zaczyk oraz 

wydelegowani  księża,  Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht,  
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Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, asystent posła 

Tomasza Ławniczaka – Ryszard Pluciński, Zastępca Dyrektora 

kaliskiej delegatury KO – Zbigniew Taranek, Zastępca Wójta 

Gminy Szczytniki Dariusz Wawrzyniak, Przewodniczący Rady 

Gminy Szczytniki Bogdan Augustyniak, Radni Gminy Szczytniki 

– Danuta Świątek, Urszula Młynek, Wioletta Balcerczyk,  

 

Tomasz Leszka, Wiesław Wróbel, Tadeusz Buchwald, Sekretarz 

Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, sołtysi – Janina 

Kwaśniewska, Stanisława Kasprzak, Krzysztof Wójtowicz, 

prezes OSP w Krowicy Zawodniej Arkadiusz Jakubek, prezes 

OSP w Michałowie Drugim Sylwester Ludwiczak, zarząd 

Rodziny Szkół wraz z koordynatorem Niną Adamczewską, 

kolekcjonerzy pamiątek związanych z Papieżem Polakiem – 

Marianna Kocemba (organizatorka okolicznościowej wystawy) 

i Antoni Filipowicz, prezes miejscowej Akcji Katolickiej 

i społeczny  fotograf Robert Lis, prezes GS Irena Ludwiczak, 

dyrektor Biblioteki Gminnej Małgorzata Majas, kierownik 

Referatu UG Grażyna Kuchnicka, dyrektor CUW Małgorzata 

Wielowska, dyrektorzy gminnych Zespołów Szkół  – Janina 

Nowak, Anna Przybylska, Bogusława Domagała, 

przedstawiciele Koła Emerytów i Rencistów, przedstawiciele 

Koła Gospodyń Wiejskich w Michałowie Drugim, miejscowa 

społeczność wraz z przewodniczącą Rady Rodziców Barbarą 

Nowak. Uroczystość została zainaugurowana Mszą Świętą pod 

przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Edwarda 

Janiaka, który podkreślił istotną rolę rodzinnych spotkań szkół 

noszących imię Jana Pawła II, a także dokonał poświęcenia 

nowej sali gimnastycznej w Marchwaczu.  

 

Słowo do zgromadzonych wygłosił ksiądz Piotr Szkudlarek, 

który zaapelował do wychowawców o efektywne 

zaszczepianie wartości głoszonych przez Papieża Polaka 

w sercach młodych ludzi. Po Mszy Świętej wszystkich gości 

przywitała dyrektor szkoły Honorata Szymańska. 

 

 Podkreśliła, iż patronat Jana Pawła II zawsze stanowił dla 

szkoły sprawę priorytetową. Nawiązała do postaci Jana Pawła 

II i jego znaczenia w życiu szkoły: „Święty Jan Paweł II jest dla 

nas nieocenionym przyjacielem, jest jak dobry Ojciec, który 

troszczy się o wszystkie swoje dzieci - te szkolne i te dorosłe. 

Wskazuje nam właściwe drogi, którymi powinniśmy podążać. 



WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 30 2018-06-13 

  
  

 

WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL 12 

 

Patrzy na nas z uśmiechem, z poczuciem humoru, pomaga 

nam w trudnych chwilach.  

 

Wymaga od nas i prosi abyśmy od siebie wymagali, nawet 

gdyby inni od nas nie wymagali – bez osądzania innych, bez 

porównywania się z innymi. Uczy nas budować cywilizację 

życia opartą na wartościach chrześcijańskich, uczy nas 

wybaczać. Jest dla nas niezawodnym drogowskazem na 

ziemskim szlaku ludzkiego pielgrzymowania.  

 

Zawsze staje po stronie maluczkich tego świata, broni ich, 

broni nas. Kochamy go, a on kocha nas tak jak i innych ludzi”. 

Kolejne jej słowa nawiązywały  do Nadzwyczajnego Roku 

Świętego Józefa Kaliskiego i wizyty Jana Pawła II  w Kaliszu, 

podczas której Papież apelował o obronę każdego ludzkiego 

życia.  

 

Po wystąpieniu dyrektora szkoły uczestnicy spotkania obejrzeli 

występ wokalny  absolwentki Marceliny Olejnik oraz 

uczniowski spektakl ukazujący przełomowe sceny związane 

z biografią Papieża Polaka - od narodzin do chwili przejścia 

do Domu Ojca, połączony z wymowną oprawą muzyczną 

i multimedialną.  

 

Goście byli zachwyceni poziomem artystycznym jaki 

zaprezentowali młodzi artyści Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu, którzy zostali przygotowani do występu przez 

nauczycieli szkoły – Małgorzatę Gajewską, Mirosławę 

Konewkę, Krzysztofa Pietrzykowskiego i księdza Jędrzeja 

Zaczyka. Po zakończeniu przedstawienia głos zabrali goście, 

a wśród nich: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Janiak, 

Wicewojewoda Marlena Maląg, ksiądz  kanonik Piotr Bałoniak, 

asystent posła Tomasza Ławniczaka – Ryszard Pluciński oraz 

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht, który podkreślił: 
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„Dla naszej społeczności jest to  szczególne wyróżnienie, 

iż uroczystość tę, w dodatku  przypadającą  w Nadzwyczajnym 

Roku Świętego Józefa Kaliskiego oraz w Roku  100. Rocznicy 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości i Wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego – możemy świętować właśnie na terenie 

Gminy Szczytniki.”  

 

 Na ręce dyrektora  szkoły Honoraty Szymańskiej zostało 

przekazane, w pięknej oprawie,  podziękowanie od Wojewody 

Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, stanowiące niezwykle 

miły gest wobec społeczności szkolnej; a także 

okolicznościowe pisma od posłów – Tomasza Ławniczaka 

i Piotra Kalety.  

 

Na zakończenie części oficjalnej Wójt Marek Albrecht, jak 

na gospodarza gminy przystało,  złożył podziękowania 

zarówno uczestnikom jak  i organizatorom spotkania;  a także 

przekazał specjalne życzenia: „Święty Jan Paweł II jest dla nas 

kimś wyjątkowo bliskim, jest wzorem do naśladowania; uczy 

nas jak kochać Boga i Ojczyznę, jak troszczyć się o innych i być 

człowiekiem sumienia. Pragnę życzyć całej Rodzinie Szkół 

im. Jana Pawła II;  aby obecność i opieka Papieża Polaka 

zawsze inspirowała do obrony słusznych spraw i była 

odczuwalna w życiu każdego - nie tylko od święta, ale również 

w zwykłych codziennych chwilach.”  Uwieńczeniem oddania 

hołdu głównemu bohaterowi uroczystości - świętemu Janowi 

Pawłowi II - była ceremonia złożenia kwiatów w Kąciku 

Patrona, podczas której został również poświęcony nowy 

sztandar Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu.  

Następnie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni 

na poczęstunek przygotowany z pomocą  Rady Rodziców 

i społeczności szkolnej.  

 

Była to doskonała okazja, aby po zakończeniu części oficjalnej 

podzielić się swoimi wrażeniami, wyrazić radość ze spotkania 

w takim właśnie gronie czy też odnieść się do słów 

wypowiedzianych przez dyrektora szkoły:  „Jan Paweł II, santo 

subito, przechodząc do Domu Ojca pozostawił dla nas 

symboliczny, lecz zauważalny znak. Jego księga życia 

wypełniona po brzegi dobrymi czynami zamknęła się na oczach 

milionów ludzi; może właśnie po to, by wzbudzić w nas 

refleksję nad sensem ludzkiego życia, nad naszym życiem, nad 

pytaniem czy warto budować dobro. A jeśli warto - to 

pamiętajmy, że zawsze możemy zwrócić się o pomoc do 

świętego Jana Pawła II. On nigdy i nikomu nie odmawia swojej 

opieki – wystarczy tylko poprosić”.    

 Dyrektor i społeczność Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu dziękują Wszystkim, którzy uczestniczyli 

w spotkaniu i włączyli się w zorganizowanie tak wyjątkowej 

uroczystości; a za wszystkie dary płynące prosto z serca -  

niech hojnie wynagrodzi każdemu nasz święty patron 
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Jan Paweł II.  Święty Janie Pawle II, przypominaj nam 

codziennie, iż Bóg nas kocha i każdy z nas jest potrzebny. 

Dopomóż nam zachować czyste sumienie i wieczną duchową 

młodość. Niech zniechęcenie nigdy nie stanie się naszym 

udziałem, a żaden przeciwnik i zło nie triumfują nad nami. 

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

(Honorata Szymańska) /zdjęcia: Robert Lis/

 

KULTURA I HISTORIA 

„OPOWIEŚCI Z TECZKI 
PROFESORA KSIĄŻECZKI”  

Na zakończenie XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod 
hasłem „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”, 17 maja 2018 roku 
zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach 
przyjął Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. 
Aktorzy przedstawili bajkę promujący czytelnictwo p.t. 
„Opowieści z teczki profesora Książeczki”. Jak wyglądałby 
świat, w którym biblioteki nie istnieją? Z pewnością byłby 
bardziej ubogi. Nie moglibyśmy za każdym razem z łatwością 
sięgnąć po kolejną, ciekawą lekturę. Być może na dobre 
pochłonąłby nas Internet. A co stałoby się wówczas z naszą 
wyobraźnią i kreatywnością? Biblioteka to miejsce, gdzie 

człowiek spotyka się z literaturą, ale nie tylko… to tutaj 
możemy uczestniczyć w ciekawych spotkaniach autorskich 
i wydarzeniach kulturalnych. 

 

 Profesor Książeczka uwielbia czytać, a w zaciszu jego leśnej 
pracowni powstają kolejne opowieści, które za każdym razem 
chowa do kolorowej teczki. Szalony bohater przeprowadził 
widownię przez świat wyobraźni, który okazał się być bardzo 
zaskakujący. Przedstawienie odbyło się w Zespole Szkół 
w Szczytnikach. Obejrzało je prawie 100 uczniów z klas 0 – III. 
(Małgorzata Majas)  

KĄCIK CZYTELNICZY  

„Kobiety niepodległości. Bohaterki, żony, 
powiernice” Iwona Kienzler 

Kim były kobiety niepodległości? Żonami 
i powiernicami polityków? Działaczkami 
społecznymi? Prekursorkami feminizmu? 
A może celebrytkami II RP? Okrągła 
rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości to dobra okazja, aby 

przyjrzeć się kobietom tamtej epoki. Iwona Kienzler, znana 
popularyzatorka historii i autorka bestsellerów biograficznych, 
w swojej najnowszej książce przybliża postacie rzadko 
dostrzegane przez historyków, niesłusznie pozostające 
w cieniu sławnych mężczyzn. Michalina Mościcka, Helena 
Paderewska, Maria Wojciechowska – to nie tylko żony 
polityków, ale także (lub przede wszystkim) działaczki 
niepodległościowe i społeczne, feministki. Aleksandra 
Szczerbińska – żona Józefa Piłsudskiego – służyła w Legionach 
Polskich, została odznaczona Orderem Virtuti Militari. Jadwiga 
Beck, pisarka i dziennikarka, jako żona ministra spraw 
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zagranicznych była jedną z głównych bohaterek życia 
publicznego II RP. Pasjonujące było także ich życie prywatne. 
Kobiety niepodległości mogą być inspiracją dla współczesnych 
Polek. Mimo upływu stu lat ich losy nadal fascynują. 

„Legiony polskie 1914-1918” Andrzej 
Chwalba 

Kompletna legionowa historia i mitologia 
w jednym pasjonującym tomie. W roku 
jubileuszu stulecia odzyskania 
niepodległości Andrzej Chwalba proponuje 
książkę, jakiej przez dekady brakowało na 
polskim rynku: napisaną żywym językiem 

popularną syntezę dziejów Legionów Polskich i legionistów, 
którzy po 1918 roku stanowili istotną część elit politycznych 
II Rzeczypospolitej, współtworząc historię Polski. Kiedy 
6 sierpnia 1914 roku Pierwsza Kompania Kadrowa pod 
dowództwem Józefa Piłsudskiego opuściła budynki przy 
krakowskich Oleandrach i wyruszyła w kierunku granicy 
z Rosją, rozpoczęła tym samym symbolicznie nowy etap 
w historii Polski. Jednak już w Kielcach legionistów witały nie 
owacje i kwiaty, lecz zamknięte okiennice i wrogie spojrzenia. 
Zarówno sama formacja, jak i osoba dowódcy budziła przez 
lata tyle głosów krytyki i sprzeciwu ze strony zwolenników 
odmiennej drogi do niepodległości, co i głosów pochwały, 
wdzięczności i bezgranicznego uwielbienia. A jacy naprawdę 
byli legioniści? Jak żyli na co dzień? Jakie przyświecały im idee 
i czy udało się je zrealizować? Sądzimy, że historia Legionów 
jest powszechnie znana, ale czy wiemy, które jej elementy są 
prawdziwe, a które należy uznać za mity? W swej najnowszej 
książce Andrzej Chwalba stawia te i inne, nowe pytania na 
temat Legionów i stara się na nie odpowiedzieć. Jednym 
tchem przeczytamy więc o militarnych dziejach Legionów 
Polskich, o broni i wyposażeniu, a także o zażartych sporach 
między brygadami, o posłudze medycznej i duchowej, wreszcie 
o tym, jaki wpływ miał legionowy etos na popularyzację 
sportu, literatury i sztuki wśród Polaków.  (Małgorzata Majas) 

POLSKA DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI- 
CZ.2 

Upadek państwa polskiego w 1795 roku nie skłonił Polaków 

do rezygnacji z dążeń do odzyskania niepodległości. Już 

w 1797 roku za sprawą Jana Henryka Dąbrowskiego oraz 

Józefa Wybickiego utworzono we Włoszech Legiony Polskie. 

Walczyły one u boku generała Napoleona Bonapartego 

przeciwko Austrii. Niestety, pokój pomiędzy Francją a Austrią 

przekreślił szansę Polaków na dalszą walkę, ale echa tamtych 

wydarzeń wybrzmiewają po dziś dzień w naszym narodowym 

hymnie- Mazurku Dąbrowskiego. Po kilku latach cesarz 

Francji- Napoleon Bonaparte ponownie skonfliktował się 

z zaborcami Polski. Po raz kolejny wśród naszych rodaków 

zapanowała nadzieja na odbudowę niepodległego państwa. 

Napoleon w błyskawicznych kampaniach rozbił wojska 

austriackie, a następnie połączone siły pruskie i rosyjskie. 

W 1806 roku Rosjanie i Prusacy poprosili o pokój. Na mocy 

traktatów z Tylży z ziem II i III zaboru pruskiego Napoleon 

utworzył zależne od siebie Księstwo Warszawskie, któremu 

sam zresztą nadał konstytucję. Mimo, iż Księstwo nie spełniało 

oczekiwań Polaków w sprawie odbudowania dawnej Ojczyzny 

(wyrażało się to już w samej nazwie nowego kraju), to jednak 

posiadanie narodowego parlamentu (Sejm i Senat), 

administracji oraz wojska nadawało Księstwu atrybuty 

niepodległego państwa. Nadzieję na odbudowę Polski 

w kształcie przedrozbiorowym przyniósł rok 1812, kiedy to 

Napoleon zebrał blisko 500- tysięczną armię i wyruszył 

przeciwko Rosji. W kampanii rosyjskiej wzięły oczywiście 

udział wojska Księstwa. Niestety, taktyka zastosowana przez 

rosyjskiego feldmarszałka Michaiła Kutuzowa (wciąganie 

wojsk napoleońskich w głąb Rosji bez wydawania decydującej 

bitwy), rychła i surowa zima oraz rozciągnięcie szlaków 

zaopatrzeniowych przyczyniły się do klęski całej wyprawy. 

Stało się jasne, że o losach ziem polskich będzie teraz 

decydował rosyjski car Aleksander I Romanow. Ponieważ 

w sprawie polskiej nie chciał być gorszy od samego Napoleona 

postanowił utworzyć autonomiczne Królestwo Polskie, 

połączone osobą króla z Rosją. Głową Królestwa miał być 

bowiem sam Aleksander. Podobnie jak Napoleon nadał on 

Królestwu konstytucję, przywrócono polską administrację, 

a dowództwo polskiej armii powierzono carskiemu bratu- 

Wielkiemu Księciu Konstantemu Mikołajewiczowi. 

Konstytucja zawierała szereg postępowych jak na tamte czasy 

wolności (m.in. wolność osobistą, słowa, wyznania). Niestety, 

po krótkim okresie jej przestrzegania postanowień konstytucji, 

car Aleksander oraz jego następca Mikołaj I nie chcieli już  

respektować. Przeciwko takiemu stanowi rzeczy protestowała 

grupa opozycyjnej szlachty z województwa kaliskiego, pod 

przywództwem braci Wincentego i Bonawentury 

Niemojowskich. Car usunął  Niemojowskich z Sejmu i nie 

chciał słuchać opozycji. Zduszenie legalnego oporu przeciwko 

tyranii Romanowów skłoniło młodych Polaków do zakładania 

tajnych organizacji i stowarzyszeń, których celem miało być 

zorganizowanie zbrojnego powstania i przywrócenie pełnej 

niepodległości. 29 listopada 1830 roku grupa młodych 

spiskowców pod przywództwem podporucznika Piotra 

Wysockiego zainicjowała w Warszawie wybuch powstania. 

Z racji terminu zrywu w historiografii polskiej określone 

zostało mianem powstania listopadowego. W jego trakcie 

doszło do regularnej wojny pomiędzy armią Królestwa 

Polskiego a armią rosyjską. Niestety, dysproporcja sił oraz brak 

zdecydowania po stronie polskiej generalicji przesądziły 

o klęsce zrywu. Co ciekawe ostatnim Prezesem Rządu 

Narodowego w powstaniu listopadowym był pochodzący 

z Marchwacza Bonawentura Niemojowski. Ze wszech miar 

próbował on ratować powstanie, niestety jego aktywna postawa 

niewiele mogła już zmienić. Na ziemie polskie spadła fala 

represji. Zniesiono konstytucję, uczestnicy powstania 

przypłacili udział w nim życiem lub zesłaniem na Syberię.  

Dziesiątki tysięcy w obawie przed prześladowaniami 

wyjechały z kraju (Wielka Emigracja). Ich majątki zostały 
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skonfiskowane. Do kolejnych zrywów dochodziło w zaborze 

pruskim i austriackim w roku 1846 oraz w okresie Wiosny 

Ludów (1848). Ich skala była jednakże dużo mniejsza. Do 

kolejnego wielkiego powstania doszło w 1863 roku. Klęska 

Rosji w wojnie krymskiej rozbudziła w społeczeństwie 

polskim falę patriotycznego ożywienia. Ponieważ władze 

rosyjskie przeczuwały te nastroje, postanowiono rozbić polskie 

przygotowania do powstania. W tym celu zorganizowano tzw. 

Brankę. Młodych ludzi, których podejrzewano o udział 

w spisku zamierzano wcielić do rosyjskiej armii. Aby 

uprzedzić ten krok, przygotowujący powstanie zdecydowali się 

by powstanie wybuchło już w styczniu (stąd powstanie 

styczniowe). Walki partyzanckie ogarnęły cały kraj i trwały do 

jesieni 1864 roku. Dowództwo i cała administracja powstańcza 

działały w głębokiej konspiracji, ponieważ powstańcom nie 

udało się opanować Warszawy ani tym bardziej Płocka, który 

przewidziany został na powstańczą stolicę. Słabo uzbrojeni, 

rozdrobnieni i mniej liczni powstańcy wiązali znaczne siły 

rosyjskie, ale nie byli w stanie przechylić szali zwycięstwa na 

swoją stronę. Po klęsce powstania styczniowego kraj został 

spacyfikowany, a na Polaków znów spadły kolejne represje. 

Mimo, iż kolejne powstania zbrojne nie przynosiły upragnionej 

wolności - polska tradycja narodowowyzwoleńcza przez długie 

dekady karmiła się dziejami bohaterskich walk, pozwalała 

przetrwać i nie wygasić ducha w zniewolonym narodzie. Na 

ziemiach polskich rozpoczął się okres wzmożonej rusyfikacji 

i germanizacji. Zmieniano nazwy geograficzne na rosyjskie 

i niemieckie (w zależności od zaboru), wyrugowano ze szkół 

polski język, a także  znajomość kultury i historii ojczystych 

dziejów. W zaborze pruskim przystąpiono do wzmożonej 

kolonizacji niemieckiej, wydano wojnę polskiemu kościołowi 

(Kulturkampf), który uznano za nośnik tradycyjnych 

narodowych wartości. Rozpoczął się okres celowego osłabiania 

ekonomicznego „żywiołu polskiego”. Pomni doświadczeń 

krwawych powstań nasi przodkowie dostosowali walkę do 

nowych wyzwań walki cywilizacyjnej. Organizowano tajne 

komplety, na których uczono języka polskiego i polskiej 

historii. Aby wzmocnić gospodarczo społeczeństwo 

zainicjowano ruch spółdzielczy. Powstawały kółka rolnicze, 

towarzystwa naukowe i spółdzielcze banki. Wraz z rozwojem 

nowoczesnego społeczeństwa na ziemiach polskich zaczęły się 

tworzyć ugrupowania polityczne (ruch socjalistyczny, 

narodowy i ludowy). W 1901 roku we Wrześni polskie dzieci 

ośmieliły się zorganizować strajk przeciwko zniesieniu 

nauczania religii w języku polskim. Jego echa odbiły się głośno 

w prasie europejskiej, a Marię Konopnicką tchnęły do 

napisania Roty.   Początek drugiej dekady XX wieku przyniósł 

zmiany w polityce międzynarodowej. Stary kontynent podzielił 

się na dwa wrogie sobie bloki polityczno-wojskowe. Po raz 

pierwszy od upadku Polski nasi zaborcy trwale stali po 

przeciwnych stronach barykady. Dla Polaków była to ogromna 

szansa…   (Krzysztof Pietrzykowski) 

WOLNOŚĆ SŁOWA  

W ostatni artykule zobaczyliśmy, że nasze Słowa mają swoją 

wartość, mają ogromną moc. W tym artykule, chcemy 

poszukać odpowiedzi na pytanie, czy wszystko, co myślimy, co 

wiemy, co uważamy, co sądzimy, możemy i powinniśmy 

mówić? Chcemy zobaczyć czym jest wolność słowa. Myślę, że 

wszyscy się zgodzimy, że mówienie i przekazywanie dalej 

kłamstw, nieprawdy, czy wymyślanie głupot, jest złe 

i niewłaściwie, i że żadna wolność słowa takich zachowań nie 

usprawiedliwia. Pozostaje pytanie, czy wszystko, co jest 

zgodne z prawdą, powinniśmy zawsze mówić, jak powinniśmy 

mówić prawdę i czy zawsze mamy obowiązek powiedzieć 

prawdę. Na początek sięgnijmy do Pisma Świętego. „Niech 

wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od 

Złego pochodzi” (Mt 5, 37), „poznacie prawdę, a prawda was 

wyzwoli” (J 8, 32). Wydaje się, że te dwa fragmenty nam 

pokazują, że prawda jest najważniejsza i zawsze, w każdej 

sytuacji trzeba tą prawdę wypowiedzieć. Oczywiście prawda 

jest najważniejsza, i trzeba mówić prawdę, ale są sytuację, że 

powiedzenie prawdy może kogoś „zabić”, a jak stwierdziliśmy 

ostatnio, słowo ma taką moc, że może „zabić”.  Spójrzmy na 

dwa przykłady, kiedy ktoś nie powiedział prawdy, przez to 

osiągając coś niesamowicie dobrego, a przez powiedzenie 

prawdy, nigdy by tego nie osiągnął. Pierwszy przykład to 

spotkanie Jezusa z kobietą w Ewangelii wg św. Jana (Łk 7, 36-

50). Do tego spotkania, doszło w domu pewnego przywódcy 

religijnego, faryzeusza imieniem Szymon. Jak nakazywał 

zwyczaj, Jezus i Szymon siedzieli na podłodze, zasiadając przy 

stole podczas podawania posiłku. Nagle do izby wtargnęła 

kobieta, o której Ewangelia mówi dyskretnie, że „prowadziła 

w mieście życie grzeszne". Inaczej mówiąc, kobieta, o której 

wszyscy wiedzieli, że jest prostytutką. Zgodnie 

ze stwierdzeniem, że zawsze trzeba mówić prawdę, Jezus 

właśnie tym ostrym określeniem powinien się zwrócić do tej 

kobiety. Wtedy najprawdopodobniej ich spotkanie 

natychmiast by się zakończyło, a kobieta odeszłaby obrażona, 

wracając do swojej „pracy”. Jezus zwraca się do niej z miłością, 

co skutkuje nawróceniem tej kobiety, przyjęciem przez nią 

miłości, jaką On daje, a ostatecznie najpiękniejszym zdaniem, 

jakie każdy z nas może również usłyszeć w konfesjonale, 

„Twoje grzechy są odpuszczone”. Widzimy więc, że w tej 

sytuacji powiedzenie prawdy, było by czymś brutalnym, co 

rzeczywiście mogłoby „zabić”, przynajmniej w wymiarze 

duchowym. Drugi przykład to sytuacja, która mogłaby mieć 

miejsce w czasie II wojny światowej. Polska rodzina ukrywa 

Żydów i niemieccy żołnierze, którzy przychodzą i pytają czy 

w tym domy są Żydzi. Powiedzenie prawdy skutkowałoby 

śmiercią zarówno ukrywających się Żydów jak i tej, 

pomagającej rodziny. Kłamstwo nie wchodzi w grę, ponieważ 

kłamstwo jest grzechem, a ojcem kłamstwa jest szatan 
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(por. J 8, 44). Mamy tu do czynienia z sytuacją, gdy ktoś 

nieuprawniony domaga się od nas nienależnej mu informacji. 

Nie powinniśmy takiej osoby okłamać, ale nie mamy 

obowiązku powiedzieć prawdy, bo ta prawda, tej osobie się 

nie należy. Widzimy więc, że nie zawsze mamy obowiązek 

powiedzieć prawdę. Warto o tym wiedzieć, zwłaszcza wtedy, 

gdy ktoś jest wścibski i pyta o nasze prywatne sprawy, które 

nie powinny go obchodzić. Widzimy również, że czasami 

prawdę powinniśmy przekazać z miłością, delikatnie, bo 

powiedzenie trudnej, suchej prawdy mogłoby „zabić”. Gdy 

mamy wątpliwości czy coś, co jest prawdą, powiedzieć czy nie, 

warto zadać sobie pytanie: czy prawda, w tej konkretnej 

sytuacji, powiedziana w taki konkretny sposób, tej konkretnej 

osobie pomoże czy zaszkodzi, wyrządzi więcej zła, czy więcej 

dobra? Czy prawda, którą powiem, przyczyni się do 

nawrócenia, do spotkania z Chrystusem, do umocnienia 

w wierze, do zbawienia tej drugiej osoby, czy wręcz 

odwrotnie?  (ks. Jędrzej Zaczyk) 

NAUCZANIE JANA PAWŁA  II 
W CYTATACH 

„Kochajcie prawdę, poświęcając się gorliwie dziełu 

waszej doskonałości.” 

„Znacznie częściej potrzebujemy przebaczenia, niż 

pragniemy przebaczać.” 

„Poza prawdą wolność nie jest wolnością. Jest 

pozorem.” 

„Świat, w którym żyjemy potrzebuje piękna, aby nie 

pogrążyć się w rozpaczy.” 

„Aby tworzyć kulturę, trzeba człowieka po prostu 

miłować.” (JP II) 

SPORT 

SPORT SZKOLNY W GMINIE 

Dnia 24 maja 2018 r. na boisku Zespołu Szkół w Iwanowicach 

odbyły się Mistrzostwa Gminy Szczytniki w Indywidualnych 

Biegach Przełajowych w kategorii dziewcząt i chłopców 

rocznika 2008 – 2010. Reprezentacje wszystkich szkół liczyły 

po 2 uczestników w każdej kategorii. Łącznie udział wzięło 52 

uczestników. 

W kategorii dziewczęta rocznik - 2010 

I miejsce – Dorabialska Gabriela   - Staw 

II miejsce – Miongowska Rozalia  - Staw 

III miejsce – Kłodzińska Agata      - Iwanowice               

W kategorii chłopcy rocznik - 2010 

I miejsce – Kosakowski Igor      -  Staw    

II miejsce – Nowak Tymoteusz  - Szczytniki  

III miejsce – Spisz Błażej           - Szczytniki          

W kategorii dziewczęta rocznik - 2009 

I miejsce – Palot Martyna            - Szczytniki 

II miejsce – Falkowska Maja       - Radliczyce 

III miejsce – Leszka Oliwia         - Szczytniki 

W kategorii chłopcy rocznik - 2009 

I miejsce – Wasielewski Maciej  - Radliczyce 

II miejsce – Stanecki Stanisław   - Szczytniki 

III miejsce – Kołata Aleksander  - Szczytniki 

W kategorii dziewczęta rocznik - 2008 

I miejsce – Miś Martyna               - Iwanowice            

II miejsce – Małolepsza Nadia     - Marchwacz 

III miejsce – Kucharska Wiktoria - Iwanowice            

W kategorii chłopcy rocznik - 2008 

I miejsce – Górski Krzysztof         - Szczytniki 

II miejsce – Dębiński Dawid         - Staw 

III miejsce – Bider Jakub              - Szczytniki 

                                                                                                                                                                                                

TURNIEJ  PIŁKI  NOŻNEJ ,,ORLIK” – GIMNAZJUM 

  I    miejsce  Gim.  Szczytniki                

 II  miejsce  Gim.   Iwanowice                                                                                                    

 III miejsce  Gim.   Marchwacz 

(Kazimierz Augustyniak) 

SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW 

Z IWANOWIC 

Bardzo udany występ zaliczyli uczniowie Zespołu Szkół 
w Iwanowicach podczas  rozegranych na stadionie miejskim 
w Kaliszu Mistrzostw Powiatu w Drużynowej Lidze La. Zawody 
odbyły się w dniu 14 maja 2018r. Na 29 uczniów startujących 
w zawodach 18 z nich wróciło z medalami:  

I miejsce i medal złoty: 

- Sylwia Staniewska – skok w dal 
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- Kamila Tyczyńska - bieg na 1000m 

- Katarzyna Strzelczyk – rzut oszczepem 

- Marcin Zdun – skok w dal 

II miejsca i srebrny medal: 

- Natalia Chudaś – pchnięcie kulą 

- Natalia Wróbel – bieg na 600m 

- Dawid Przepiórka – rzut oszczepem 

- Natalia Marciniak, Ilona Flak, Sylwia Staniewska,     

   Dominika Kalinowska - sztafeta szwedzka  

   klas gimnazjalnych 

- Weronika Cierniak, Amelia Młynek, Anna Przepiórka,   

   Natalia Kurek – sztafeta 4x100 m  

   szkoły podstawowej 

III miejsce i brązowy medal: 

- Dominika Chojnacka – rzut oszczepem 

- Michał Grabowski – bieg na 100m 

- Michał Grabowski, Marcin Zdun, Sebastian Kusz,      

  Włodzimierz Nazarkevycz-  sztafeta  szwedzka klas  

   gimnazjalnych   

 

Gimnazjalistki z ZS w Iwanowicach zwyciężyły 
w  rejonowym Turnieju Orlika 2018. I miejsce i awans do 
zawodów wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju „Orlika 
2018”  wywalczyła żeńska drużyna streedballa w dniu 15 maja 
2018r. Koszykarki z Iwanowic wygrały mecze z drużynami: 
Jarocina, Kowalewa oraz po dogrywce z drużyną dziewcząt 
z Brzezin. W składzie mistrzowskiej drużyny zagrały: 
Aleksandra Gibus ( kapitan), Chudaś Natalia, Flak Ilona 
i Staniewska Sylwia. Trzymamy kciuki za udany występ na 
finale wojewódzkim w dniu 2 czerwca  w Poznaniu.  (Renata 
Janicka- Szcześniak)  

OŚWIATA  

GMINNY ETAP OTWP 

W dniu 16 marca w Zespole Szkół w Szczytnikach rozegrano 
gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”. Do rywalizacji przystąpiło 18 
uczniów  w trzech kategoriach wiekowych: szkoły 
podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Uczniowie 
reprezentowali zespoły szkół ze Szczytnik, Stawu, Iwanowic , 
Marchwacza oraz  IV LO z Kalisza. Wszystkich przybyłych 
powitała Pani Anna Przybylska Dyrektor ZS w Szczytnikach, 
życząc startującym samych sukcesów. 

 

Turniej składał się z dwóch części. W pierwszej pisemnej 
uczestnicy rozwiązywali test składający się z 40 pytań, na co 
mieli 30 minut czasu. Najlepsi  z każdej grupy kwalifikowali się 
do etapu ustnego, w którym musieli odpowiedzieć na trzy 
pytania. Komisja konkursowa w składzie: Henryk Skowroński, 
Arkadiusz Jakubek oraz Jerzy Majas wyłoniła zwycięzców. 
W kategorii szkół  podstawowych wygrał Biniek Hubert (SP 
w Stawie) przed Weroniką Jakubek (SP w Marchwaczu) 
i Patrykiem Cuper. W kategorii gimnazjum wygrała Płuciennik 
Małgorzata (gimnazjum w Stawie) przed Kacprem 
Trzęsowskim (gimnazjum w Szczytnikach) i Barłomiejem 
Pabiszczak.  W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wygrała 
Aleksandra Skowrońska. Uczniowie, którzy zajęli dwa pierwsze 
miejsca w poszczególnych kategoriach zdobyli prawo startu 
w etapie powiatowym konkursu, w dniu 24 marca w Rajsku. 
Podsumowując turniej Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek 
Albrecht pogratulował zwycięzcom życząc powodzenia na 
etapie powiatowym, a pozostałym uczestnikom dziękując za 
przybycie i trud przygotowywania się do turnieju,  życzył także 
sukcesów  w przyszłym roku.  Zwycięzcy otrzymali nagrody 
ufundowane przez Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka 
Albrechta oraz przez Prezesa OSP Krowica Zawodnia Pana 
Arkadiusza Jakubka. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki 
ufundowane przez Starostę Kaliskiego Pana Krzysztofa Nosala. 
Organizatorem turnieju był Zarząd Gminny ZOSP RP 
w Szczytnikach. Organizatorzy składają podziękowania Pani 
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Annie Przybylskiej Dyrektor Zespołu Szkół w Szczytnikach za 
pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursu. (Jerzy 
Majas) 

ELIMINACJE GMINNE 

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU 

BEZPIECZEŃSTWA 

W RUCHU DROGOWYM 

Już po raz kolejny wzorem lat ubiegłych na terenie gminy 

Szczytniki przeprowadzone zostały eliminacje gminne 

Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym. Turniej organizowany jest przez Polski Związek 

Motorowy przy współudziale Komendy Głównej Policji, 

Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych  i Administracji, Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego wraz 

z odpowiednimi strukturami terenowymi. Organizatorzy 

odpowiedzialni są za przeprowadzenie eliminacji 

w poszczególnych etapach Turnieju począwszy od eliminacji 

międzyszkolnych po gminne, powiatowe, wojewódzkie  

i ogólnopolskie. Na szczeblu gminy organizatorem jest Wójt 

Gminy. Celem Turnieju jest podnoszenie kultury 

społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży szkolnej. 

   Po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych do Turnieju 

gminnego swój udział zgłosiły 4 szkoły podstawowe i 4 szkoły 

gimnazjalne. Łącznie do turnieju przystąpiło - 28 uczniów. 
W eliminacjach powiatowych startują najlepsze drużyny 

wyłonione w etapie gminnym. Turniej składa się z dwóch 

etapów etapów: części pisemnej (test wiedzy teoretycznej 

z zagadnień dotyczących zasad i przepisów o ruchu pieszych, 

rowerzystów i motorowerzystów, znaków drogowych oraz 

sytuacji w ruchu drogowym);  (drugi test skrzyżowań - 

polegający na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdów 

przez skrzyżowanie). W drugiej części praktycznej zawodnicy 

wykonują zadania polegające na jeździe rowerem po torze 

przeszkód. Każda część jest punktowana indywidualnie dla 

każdego zawodnika, łącznie oraz drużynowo. Tegoroczny 

Turniej przeprowadzono w dniu 24 kwietnia 2018 r. na terenie 

Zespołu Szkół  w Stawie przy współudziale dyrekcji tej 

placówki p. Teresy Andruchowicz, która przygotowała szkołę 

oraz bardzo życzliwie przyjęła wszystkich zawodników. 

Podziękowanie składam wszystkim opiekunom drużyn oraz 

pozostałym współorganizatorom, których obecność i pomoc 

podczas przebiegu całego Turnieju okazała się niezbędna, 

szczególnie p. Igorowi Sowińskiemu  i p.Kazimierzowi 

Augustyniakowi, którzy w dużej mierze przyczynili się 

do zorganizowania turnieju i dowozu uczniów na turniej. 

Z ramienia Urzędu Gminy turniej przeprowadziła p. Grażyny 

Kuchnicka. 

W łącznej klasyfikacji obydwu etapów w kategorii szkół 

podstawowych 

I miejsce zajęła - drużyna ze SP im. Ks. Augustyna 

Kordeckiego w Iwanowicach pod opieką  

p. Renaty Janickiej – Szcześniak; 

II miejsce zajęła - drużyna ze SP w Radliczycach pod 

opieką p. Beaty Piaseckiej; 

III miejsce zajęła - drużyna ze SP w Stawie pod opieką 

p. Igora Sowińskiego. 

 Najlepszym zawodnikiem w kategorii szkół podstawowych 

okazał się uczeń klasy V Szkoły Podstawowej im. Ks. 

Augustyna Kordeckiego w Iwanowicach – Jakub 

Jakubowski. 

W łącznej klasyfikacji obydwu etapów w kategorii szkół 

gimnazjalnych 

I miejsce zajęła - drużyna z Gimnazjum im. Księdza 

Kardynała Karola Wojtyły w Iwanowicach pod opieką 

p. Renaty Janickiej – Szcześniak; 

II miejsce zajęła - drużyna z Gimnazjum w Szczytnikach 

pod opieką p. Ewy Guźniczak; 

III miejsce zajęła - drużyna z Gimnazjum w Radliczycach 

pod opieką p. Beaty Piaseckiej. 

 Najlepszym zawodnikiem w kategorii szkół 

gimnazjalnych okazał się uczeń klasy IIb Gimnazjum im. 

Księdza Kardynała Karola Wojtyły w Iwanowicach – Dawid 

Przepiórka. 

   Zakończeniem Turnieju było podsumowanie wyników, 

zliczenie ogólnej i indywidualnej punktacji oraz wręczenie 

pucharów, dyplomów i nagród drużynom oraz indywidualnym 

zawodnikom, ufundowanych przez p. Marka Albrechta – 

Wójta Gminy Szczytniki. Drużynom, które zajęły I-e miejsca 

p. Wójt życzył sukcesów w eliminacjach powiatowych, które 

w tym roku zaplanowane zostały w dniu 9 maja 2018 roku na 

terenie sąsiedniej gminy w Szkole Podstawowej im. Janusza 

Kusocińskiego w Opatówku. (Grażyna Kuchnicka)      
      

ELIMINACJE POWIATOWE 

OGÓLNOPOLSKIEGO TURN IEJU 

BEZPIECZEŃSTWA 

W RUCHU DROGOWYM 

W dniu 9 maja  2018 r. w Szkole Podstawowej w Opatówku 
rozegrany został Powiatowy Etap Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W turnieju brało udział 11 
drużyn szkół podstawowych oraz 10 drużyn gimnazjum 
reprezentujących poszczególne gminy powiatu kaliskiego 
ziemskiego. Z sukcesem w turnieju Gminę Szczytniki 
zaprezentowały drużyny Szkoły Podstawowej   w Iwanowicach 
zajmując I miejsce w kategorii szkół podstawowych i II miejsce 
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w kategorii gimnazjum.  Malwina Gołębiowska, Filip 
Jakóbczak, Jakub Jakubowski i Alicja Rokita (ucz. kl. V) 
to reprezentacja  powiatu kaliskiego  ziemskiego w etapie 
wojewódzkim turnieju w Lesznie w dniu 21 maja. 

Gratulacje należą się drużynie gimnazjum w składzie: 
Aleksandra Krupczyńska, Dawid Przepiórka (klasa 
III gimnazjum), Ilona Flak (klasa II gimnazjum), którzy 
z powodzeniem w poprzednich latach zwyciężali w etapach 
gminnych, powiatowych oraz zajmowali wysokie miejsca  
w finałach wojewódzkich Turnieju BRD.  (Renata Janicka- 
Szcześniak) 

 
 

XII POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI 

W dniu 25.04.2018 r. w Zespole Szkół w Szczytnikach odbyły 

się gminne eliminacje  XII Powiatowego Konkursu 

Recytatorskiego dla klas I-III szkół podstawowych. 

W konkursie uczestniczyło 16 uczniów z pięciu szkół Gminy 

Szczytniki. Uczestnicy wygłaszali swoje ulubione wiersze 

znanych poetów. Mimo bardzo wyrównanego poziomu  

wyłoniono laureatów. W kategorii klas pierwszych: I m. 

Oliwier Siciarek (SP Iwanowice), II m. Gabriela Dorabialska 

(SP Staw) i Marek Kołata (SP Szczytniki), III m. Bartosz 

Mikołajczyk (SP Radliczyce). W kategorii klas drugich: I m. 

Kacper Sobkowiak ( SP Iwanowice), II m. Martyna Walczak 

(SP Staw ) i Wojciech Ekiert (SP Radliczyce), III m. Katarzyna 

Łatkowska (SP Marchwacz). W kategorii klas III I m. Mateusz 

Pospieszyński (SP Szczytniki), II m. Stanisław Ostrowski (SP 

Staw), III m. Nadia Małolepsza (SP Marchwacz) i Nikodem 

Dryka (SP Szczytniki). Wszyscy uczestnicy otrzymali 

pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Zdobywcy 

pierwszych miejsc to reprezentanci Gminy Szczytniki 

w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Kaliszu w dniu 

6 czerwca 2018 r. Gratulujemy uczniom i nauczycielom, którzy 

ich przygotowali do konkursu. (Marzena Królikowska)  

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI DLA 

PRZEDSZKOLAKÓW W IWANOWICACH 

„WIERSZE DLA MAMY I TATY” 

W dniu 8 maja, w Przedszkolu, wchodzącym w skład Zespołu 

Szkół w Iwanowicach, odbył się Gminny Konkurs Recytatorski 

dla przedszkolaków  pod hasłem  - „Wiersze dla mamy i taty”. 

Do udziału w konkursie zaprosiliśmy dzieci z przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Szczytniki. Mimo, 

iż nie udało się zupełnie uniknąć stresu i tremy przed 

występami, mali artyści pięknie recytowali przygotowane 

wiersze. Oprócz radości i dobrej zabawy dzień ten dostarczył 

wszystkim wielu wzruszeń. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe 

dyplomy oraz nagrody książkowe. 

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: 

Grupa I    5/6-latki 

Laureaci: 

Maja Śniegula - Zespół Szkół w Szczytnikach (oddział 
przedszkolny) – opiekun Emilia Wielowska 

Amelia Gaweł - Zespół Szkół w Stawie (Przedszkole - opiekun 
Teresa Podstawczyk 

Oliwia Piątkowska- Zespół Szkół w Iwanowicach (oddział 
przedszkolny) – opiekun Ewa Ziółkowska 

Wyróżnienia: 

Zosia Juszczak- Zespół Szkół w Szczytnikach (Przedszkole) – 
opiekun Patrycja Juszczak  

Karol Tylski- Zespół Szkół w Iwanowicach (oddział przedszkolny 

w Sobiesękach Drugich)- opiekun Ewa Martużalska 

Wiktoria Smolarek- Zespół Szkół w Radliczycach (oddział 

przedszkolny w Mroczkach Wielkich) - opiekun Urszula Gibus  

Łucja Nowak - Zespół Szkół w Szczytnikach (oddział 

przedszkolny) – opiekun Emilia Wielowska 

(dodatkowa nagroda – wyróżnienie, ufundowana przez 

P. Małgorzatę Majas- Dyrektora Gminnej Biblioteki  

w Szczytnikach).   

Grupa II    3/4-latki 

Laureaci: 

Laura Sokołowska- Zespół Szkół w Stawie (Przedszkole) – 

opiekun Agnieszka Rogozińska 

Nadia Banach- Zespół Szkół w Iwanowicach (Przedszkole) – 

opiekun Małgorzata Sierońska 
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Julia Dominikowska -  Zespół Szkół w Szczytnikach  

(Przedszkole) – opiekun Patrycja Juszczak  

Wyróżnienia: 

Marianna Raźniewska- Zespół Szkół im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu (Przedszkole) – opiekun Aneta Nowak 

Adam Idzior- Zespół Szkół w Iwanowicach (Przedszkole) – 

opiekun Joanna Łaska 

Julia Grzelińska- Zespół Szkół w Radliczycach (oddział 

przedszkolny) – opiekun Karolina Ekiert   

 

              Serdecznie   gratulujemy   zwycięzcom!     (Małgorzata          

Sierońska) 

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 

IM. S. ALEKSANDRZAKA W MARCHWACZU 

W dniu 30 maja w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu  odbył się Gminny Konkurs Recytatorski  

im. Stanisława Aleksandrzaka.  

 

Celem organizowanego corocznie konkursu jest uczczenie 

pamięci tego wspaniałego człowieka, a także rozpropagowanie 

informacji o jego dokonaniach, co znalazło odzwierciedlenie 

w prezentacji multimedialnej przedstawionej przez uczniów. 

Stanisław Aleksandrzak jest patronem szkoły podstawowej.  

Zasłużył się  jako pisarz, redaktor i organizator życia 

kulturalnego, działał dla dobra dzieci, nauczycieli i rodziców. 

W tegorocznym konkursie wzięli udział uczniowie ze 

wszystkich Zespołów Szkół Gminy Szczytniki. Konkurs 

odbywał się w trzech kategoriach wiekowych. Recytatorskie 

zmagania rozpoczęli przedstawiciele najmłodszych klas. 

Recytacje młodych talentów   dostarczyły wielu emocji 

i wrażeń, a jednocześnie pokazały wysoki stopień 

zaangażowania i umiejętności uczniów. Po naradzie jury 

wyłoniło zwycięzców. 

      W kategorii klas I-III szkoły podstawowej: 

I miejsce  Oliwier Siciarek (SP Iwanowice), op. Justyna 

Łakomy; II miejsce Stanisław Ostrowski (SP Staw), op. 

Aleksandra Strupczewska ex aequo Mateusz Pospieszyński (SP 

Szczytniki), op. Marzena Królikowska; III miejsce Katarzyna 

Łatkowska (SP Marchwacz), op. Jolanta Łuczak ex aequo 

Bartosz Mikołajczyk (SP Radliczyce), op. Beata Piasecka 

      W kategorii klas IV -VI szkoły podstawowej: 

I miejsce - Julia Kasprowicz (SP Szczytniki), op. Anna Dryka; 

II miejsce - Oliwia Polewska (SP Radliczyce), op. Karolina 

Kisiurska ; III miejsce - Aleksandra Łańduch (SP Marchwacz), 

op. Małgorzata Pietrzykowska ex aequo Kinga Błaszczyk (SP 

Staw), op. Jadwiga Mądrzejewska 

      W kategorii klas 7 szkoły podstawowej oraz II i III klas 

gimnazjalnych: 

I miejsce - Gabriela Bartoszek (III klasa gim. w Marchwaczu), 

op. Wioletta Jeziorska, II miejsce Anna Lewandowska (kl. gim. 

w Radliczycach), op. Agnieszka Krajewska ex aequo 

Dominika Chojnacka (kl. gim. w Iwanowicach), op. Jolanta 

Leszaka; III miejsce Katarzyna Kuchnicka (III klasa gim. 

w  Szczytnikach), op. Emilia Chróstek 

      Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. 

Nagrody dla uczniów i podziękowania dla nauczycieli 

wręczyła Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu - p. Honorata Szymańska. (Wioletta Jeziorska) 

NAJMŁODSI UCZESTNICZĄ W INNOWACJI  

 

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu  odbyły się 
kolejne zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej „Czysta 
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woda – zdrowe życie”. W spotkaniu uczestniczyli:  
przedszkolaki oraz uczniowie kl. I-III.  Informacje dotyczące 
miejsc występowania  wód słodkich i słonych na naszej  
planecie  w przystępny sposób przekazała im p. Wioletta 
Jeziorska, nauczycielka przyrody w naszej szkole. Dzieci 
odkrywały tajemnice podwodnego świata roślin i zwierząt.  
Nie zabrakło też eksperymentów  i zabaw z wodą. „Efekty 
specjalne” uzyskane podczas doświadczeń wywoływały 
szerokie uśmiechy na ustach maluchów.  Celem spotkania było 
też przypomnienie dzieciom walorów wody pitnej   
i  konieczności oszczędzania jej.  (Aneta Nowak) 

 

PRZEDSZKOLAKI LUBIĄ DZIEŃ DZIECKA  

W dniu 1 czerwca w przedszkolu w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Marchwaczu dzieci od samego rana przygotowywały się do 
„Dnia Dziecka na sportowo”.  W ruch poszły skakanki, hula-hop, 
piłki i woreczki gimnastyczne. Po rozgrzewce dzieci zaangażowały 
się w budowę toru przeszkód. Pokonywały go zwinnie i z dużym 
zapałem. Później była możliwość pokazania swoich umiejętności  
w zakresie różnych dziedzin sportowych.  

 

 Chłopcy „podnosili” ciężary, hantle wykonane były z klocków 
konstrukcyjnych, a zbudował je jeden z przedszkolaków. Wśród 
dziewczynek największą popularnością cieszyły się skoki na 
skakance. Każdy otrzymał medal, gdyż każde z dzieci dało z siebie 
100% wysiłku  i zaangażowania. Po zmaganiach sportowych nie 

zabrakło słodkości oraz chwili relaksu i zabaw bańkami 
mydlanymi. (Aneta Nowak) 

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 

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 

mailto:patryk@net-pat.pl
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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 - TRANSPORTOWE: busy, wywrotki, ciągniki 

siodłowe, niskopodwozie; KOPARKO – ŁADOWARKĄ; 

PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM: przycinanie drzew, naprawa 

i czyszczenie rynien, montaż reklam, czyszczenie i malowanie 

elewacji; WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH  między 

innymi z terenu gminy Opatówek. Promocyjne ceny. 

NR 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, te. 512 349 

420 

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

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. 
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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 

 Odznaczeni za długoletnie pożycie małżeńskie 

 Nowe przepisy dotyczące ochrony danych 
 osobowych 

 Gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 Porady psychologa dla dzieci i dorosłych  

 Realizacja projektu „Umiem pływać” 

 Projekt „Ferie z ekonomią” w Szczytnikach        

 Uroczyste poświęcenie kapliczki w Krowicy 
 Pustej    

 Inwestycje mieszkańców Marcjanowa 
 Przeglądy budowlane placów zabaw 

 
 

                WYDARZENIA  str. 8 
 

 Uczczenie ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy     
               Smoleńskiej w Iwanowicach 

 227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja  

 Gminno-Parafialny Dzień Strażaka 

 Spotkanie Premiera  z samorządowcami 

 Gminny Dzień Dziecka w Szczytnikach     

 XVI Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji 
 Kaliskiej  
 
 

                KULTURA I HISTORIA   str. 14 
 
 „Opowieści z teczki profesora Książeczki”   

 Kącik czytelniczy 

 Polska droga do Niepodległości cz. 2 

 Wolność słowa   

 Nauczanie Jana Pawła II w cytatach  
 
 
 

          
           SPORT   str. 17 
 
 Sport szkolny w gminie 

 Sukcesy sportowe uczniów z Iwanowic 
 
 
 

            OŚWIATA   str. 18 
 
 Gminny etap OTWP 

 Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju 
 Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Stawie 

 Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju 
 Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 

 XII Powiatowy Konkurs Recytatorski 

 Gminny Konkurs Recytatorski dla przedszkolaków 
 „Wiersze dla mamy i taty” w Iwanowicach 

 Gminny Konkurs Recytatorski im. S. Aleksandrzaka  
 w Marchwaczu 

 Najmłodsi uczestniczą w innowacji 

 Przedszkolaki lubią Dzień Dziecka 
 
 

              OGŁOSZENIA  str. 22 
 

INFORMACJE NA GMINNĄ  STRONĘ INTERNETOWĄ SĄ 

PRZYJMOWANE PRZEZ SEKRETARIAT 

URZĘDU  GMINY W SZCZYTNIKACH 

 

REDAKCJA 

     Opracowanie i redagowanie „Wiadomości Szczytnickich”- 

Honorata Szymańska- edytowanie,  Krzysztof Pietrzykowski- 

skład graficzny, Grażyna Kuchnicka- ds. kontaktów i promocji 

gminy. 

     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. 

 

ŻYCZYMY POGODNYCH WAKACJI!

 

mailto:gminna@gmail.com

