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 BUDŻET GMINY NA ROK 
2019 UCHWALONY 

 

Proinwestycyjny i zrównoważony 

gminny budżet na 2019 rok został 

przyjęty jednogłośnie. 

                                            Czytaj s. 7 

PATRIOTYCZNE OBCHODY 
74. ROCZNICY 

POMORDOWANIA 
MIESZKAŃCÓW 
MARCHWACZA 

 

Pomimo upływu lat pamięć 

o zamordowanych w czasie wojny 

mieszkańcach Marchwacza wciąż 

pozostaje żywa. Hołd ofiarom 

oddali w tym roku mieszkańcy wsi, 
samorządowcy, a także przedstawiciele 
wielu środowisk lokalnych. 

            Czytaj s. 14 
 

GMINNA AKCJA 
KONKURSOWA GLEJT, 

ABY POWSTRZYMAĆ HEJT  

Przemoc werbalna oraz fizyczna 

coraz częściej wkrada się 

do naszego życia publicznego. Głos 

w tej sprawie zabrali uczniowie 

z terenu Gminy Szczytniki 

w niecodziennej akcji konkursowej .     

             Czytaj s.26 
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Ż Y C Z E N I A    W I E L K A N O C N E 
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim 
Mieszkańcom, Pracownikom i Przyjaciołom Gminy Szczytniki  

smacznego tradycyjnego jajka i obfitego dyngusa, 
miłego wypoczynku w gronie najbliższych oraz szczerych przyjaźni. 

Niech cud Wielkiej Nocy napełni nasze serca pokojem, radością oraz nadzieją, 
iż niezależnie od ceny warto budować dobro i walczyć o Prawdę; gdyż tylko wtedy 

możemy być naprawdę wolni i szczęśliwi; i tylko wówczas jesteśmy w stanie 
docenić wartość ludzkiego życia oraz piękno otaczającej nas, 
mieniącej się w blasku słońca różnymi odcieniami, przyrody. 

 
Wójt Marek Albrecht wraz z Sekretarzem Dariuszem Wawrzyniakiem, 

Przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Augustyniakiem i  Radnymi Gminy Szczytniki 

 
PROSIMY O MATERIAŁY DO GMINNEJ PUBLIKACJI PATRIOTYCZNEJ 

Szanowni Państwo! 

     W związku ze zbliżającą się 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej planujemy we współpracy z Wójtem 

Gminy Szczytniki Panem Markiem Albrechtem wydanie publikacji na temat osób z terenu Gminy Szczytniki, które 

brały udział w kampanii wrześniowej. Informacje o takich osobach (zdjęcia, krótkie noty biograficzne z opisem 

miejscowości, w której dana osoba się urodziła/żyła, informacja o imionach i nazwiskach rodziców, jednostce wojskowej, 

w której służyła) prosimy przesyłać na adres mailowy bohaterwojnyobronnej39@gmail.com z podaniem autora maila.   

     Bohaterstwo osób biorących udział w wojnie obronnej 1939 roku z pewnością zasługuje na upamiętnienie.                           

W związku z powyższym prosimy Państwa o pomoc w powstaniu niniejszej gminnej publikacji. Dodatkowych 

informacji udziela główny koordynator akcji Krzysztof Pietrzykowski pod numerem telefonu 667-083-600.    

Redakcja „Wiadomości Szczytnickich” 
                            

http://www.szczytniki.ug.gov.pl/
mailto:bohaterwojnyobronnej39@gmail.com
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SPRAWY GMINNE 

KALENDARIUM WÓJTA  

1. Pod koniec 2018 roku otrzymaliśmy dofinansowanie na dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych z przyrody, 
matematyki, języka angielskiego i innych przedmiotów w zależności od wskazanych potrzeb przez szkoły. W ramach tego 
dofinansowania będą również zakupione pomoce dydaktyczne, ogólna kwota 1.046 tys. zł, w tym  WRPO – 889 tys. zł, 
budżet państwa – 103 tys. zł; wkład własny gminy 53 tys. zł bez zaangażowania finansowego gminy -  wkładem własnym 
jest udostępnienie sal lekcyjnych. 

2. W dniu 31 stycznia dokonano otwarcia ofert na przebudowę Świetlicy Wiejskiej w Stawie, złożono 5 ofert, 
najkorzystniejsza oferta spełniająca warunki opiewa na kwotę  1.146.372,56 zł. Pozostałe oferty oscylowały wokół tej 
kwoty z różnicą od 20 tys. do 150 tys. zł. Na sesji Rady Gminy w dniu 21 lutego br. zwiększono kwotę na zadanie  celem 
zawarcia umowy i rozpoczęcie realizacji projektu, łączny koszt zadania to 1.156.873 zł. Projekt jest dofinansowany z PROW 
kwotą 500 tys. zł; najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Budowlany S. Patyna z ul. Obozowej w Kaliszu. Budowa ma 
zostać zakończona jeszcze w tym roku. 

        

 

3. W dniu 6 lutego  w Orlim Stawie uroczyście podpisano umowę na „Modernizację linii sortowania odpadów w ZUOK Orli 
Staw”. Przedmiotem podpisanej umowy jest opracowanie projektu technologicznego i dostawa oraz montaż maszyn 
i urządzeń. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę ponad 34 mln zł.  Termin wykonania  zaplanowano na połowę 
2022 roku. Umowa realizowana jest w ramach całościowego projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako 
Regionalnego Centrum Recyklingu”. Wartość całego projektu wynosi 78 267 234,71 zł, w tym dofinansowanie 
53 221 719,60 zł. Dofinansowanie pochodzi ze środków POIiŚ   2014 - 2020 w ramach działania 2.2 - Gospodarka 
odpadami komunalnymi. Całkowita realizacja projektu pozwoli miastom i gminom należącym do X regionu gospodarki 
odpadami województwa wielkopolskiego na zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób zgodny z polskim 
prawem oraz wypełnienie zobowiązań unijnych dotyczących osiągania odpowiednich poziomów recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia, jak również ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji. 

4. W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowiska urzędnicze przyjęto panią Klaudię Annę Błasiak na stanowisko 
ds. ewidencji ludności, spraw przeciwpożarowych i promocji zdrowia oraz panią  Małgorzatę Szymoniak na stanowisko ds. 
gospodarki komunalnej,  nabór został przeprowadzony w związku z przejściem pani Anny Stasiak i pani Danuty Śnieguli 
w grudniu 2018 roku na zasłużoną emeryturę.   

5. W okresie feryjnym został przeprowadzony mały remont w budynku szkoły podstawowej w Iwanowicach – na górnym 
korytarzu zdjęto boazerię, położono gładzie szpachlowe na ścianach,  wymieniono drzwi do toalet i sali informatycznej, 
zakres prac wynikał z zaleceń inspektora Straży Pożarnej. 

6. Poziom segregacji odpadów komunalnych w miesiącu grudniu wyniósł 24,51%,  upust jaki otrzymaliśmy  to 36,00 zł na 
tonie, w styczniu poziom wyniósł 31,47% upust  - 42,00 zł.  Firma EKO nadal sprawdza czy śmieci są segregowane zgodnie    
z deklaracjami. Z zadowoleniem należy odnotować fakt wzrastającego poziomu segregacji. 

7. W dniu 21 lutego br. Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie nowych stawek za wywóz i zagospodarowanie śmieci 
komunalnych tj. 11,50 zł od osoby za śmieci segregowane i 19,50 zł za śmieci niesegregowane,  zmiany stawek wynikają ze 
wzrostu kosztów wywozu i obowiązują od dnia 01 kwietnia 2019 r. W dniu 17 grudnia odbyło się otwarcie ofert 
w II przetargu na odbiór stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki w okresie od 01.01.2019 r.  
do 30.09.2019 r. , ofertę złożyła tylko spółka  EKO z  Kalisza na kwotę  577.708,20 zł.  Środki wyszacowane w budżecie 
to kwota 343.118,74  zł,  wzrost ceny względem szacunku to 234.589,46 zł, z tego miesięczny koszt wywozu to kwota 
56.647,40 zł.  
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1. Szacunkowe koszty (w oparciu o ceny z przetargu za wywóz śmieci z dnia 17 grudnia koszty zagospodarowania śmieci 
i koszty obsługi z roku 2018) funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od stycznia 
2019 r. do grudnia 2019 r.   
a) Koszty transportu – miesięcznie 56.647,40, zł; rocznie  679.768,80 zł; 
b) Koszty zagospodarowania (ZK „Orli Staw”) – miesięcznie 17.064.16 zł;  rocznie 204.769,92  zł; 
c) Koszty obsługi systemu (wynagrodzenie pracownika, zakup licencji i serwisowanie oprogramowania GOMIG, 

koszty wysyłki) – miesięcznie 3.749,39 zł; rocznie 44.992,68 zł;   
d) Łącznie koszty miesięczne – 77.460,95 zł; rocznie 929.531,40 zł.   

2. Szacunkowe przychody z tytułu opłat   
a) I kwartał 2019 r. – poprzednie stawki „7zł - segregowane” i „12 zł niesegregowane” – miesięcznie 47.551 zł;  

za kwartał – 142.653 zł;  
b) po zmianie od II kwartału – przy stawkach „11,50 zł – segregowane” , „19,50 zł - niesegregowane” miesięcznie – 

78.107,50 zł; – trzy kwartały 2019 r.   – 702.967,50 zł; 
c) Łącznie stanowi to kwotę 845.620,50 zł -  przy założeniu niezmienionych kosztów transportu i niezwiększającego 

się tonażu śmieci, a należy zaznaczyć, że ilość śmieci z roku na rok ulega zwiększeniu np. w 2018 r. wzrosła   
w stosunku do 2017 r. o ponad 100 ton.   

3. Powyższe wyliczenie wskazuje, że do końca roku Gmina prawdopodobnie zamknie gospodarkę śmieciową deficytem 
ok. 83 tys. zł. W myśl przepisów Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach -
system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować. „Opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi winny być skalkulowane     w takiej wysokości, by pokrywały koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Nie powinna wystąpić sytuacja, w której Gmina ponosiłaby wyższe koszty 
aniżeli pozyskane wpływy z opłat.” (wyciąg z protokołu pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 
10.10.2018 r.).    

4. Liczba zadeklarowanych mieszkańców, od których pobierana jest opłata za śmieci wynosi 6.753 osoby, natomiast 
liczba zameldowanych mieszkańców na koniec 2018 r. wynosi 7.815 osób. Różnica wynika z faktu, iż część 
mieszkańców nie przebywa na terenie Gminy i nie wytwarza tu śmieci: są to głównie studenci i osoby pracujące 
zagranicą lub w delegacji.  Każda zmiana deklaracji powodująca zmniejszenie liczby osób w gospodarstwie domowym 
jest przez pracowników gminy weryfikowana. Osobie podpisującej  deklarację za śmieci za podanie nieprawdy lub 
zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie 
karnym skarbowym jak przy rozliczeniu należności podatkowych do Urzędu Skarbowego. 

5. Należy dodać, iż Gmina poza wskazanymi powyżej kosztami ponosi  jeszcze koszt wywozu odpadów z koszy ulicznych, 
szkół, świetlic - rocznie jest to kwota ok. 111 tys. zł.    

8.  W dniu 11 lutego ogłoszono pierwszy przetarg na drogi w Kościanach i Danielu (obręb geodezyjny Pośrednik), otwarcie 
ofert 01.03.2019r., na pozostałe drogi przygotowywana jest dokumentacja techniczna. 

9.  W dniu 20 lutego otwarto oferty w przetargu „Rewitalizacja centrum miejscowości Staw wraz z oświetleniem”; złożona 
jedna oferta na kwotę 297.266,40 zł przekraczała wyodrębnioną w budżecie kwotę tj. 217.987zł; przetarg został 
unieważniony,   w najbliższym czasie zostanie ogłoszony ponownie.  

10. W dniu 26 lutego został ogłoszony przetarg na przebudowę części pomieszczeń szkoły w Radliczycach na  przedszkole; 
zakres prac obejmuje dostosowanie pomieszczeń do warunków przedszkolnych, przewidywany koszt to kwota ok. 
150.000 zł.   

11. Podobne zadanie jest planowane w budynku szkoły w Sobiesękach Drugich, obecnie jesteśmy na etapie uzyskania 
pozwolenia na przebudowę.     

12. Zespół Szkół w Radliczycach przygotował dokumentację projektową na konkurs Otwarte Strefy Aktywności organizowany 
przez Ministerstwo Sportu, wniosek przez Gminę został złożony, planowany koszt inwestycji to ponad 44 tys. zł. Środki 
Gminy to 14 tys. zł , w ramach zadania zaplanowano budowę siłowni zewnętrznej, podobne powstały w roku ubiegłym 
w Iwanowicach, Szczytnikach i Stawie.  

13. W dniu 31 stycznia Powiat Kaliski  dokonał wyboru oferty na budowę ścieżki rowerowej Szczytniki – Cieszyków, 
wykonawcą będzie konsorcjum Zakład Budowlany Henryk Mocny  z Błaszek i DROGPOL z Tłokini Kościelnej za kwotę 
1.556.169,19 zł. W budżecie przewidziano kwotę 1.028.739,24 zł; oferta jest więc droższa od planu o 527.429,95 zł. 
Zadanie to jest dofinansowane przez dotację z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Gmina partycypuje w kosztach 
zadania wyodrębniając   w budżecie dotację dla powiatu w kwocie 263.715 zł.    

14. W dniu 14 lutego powiat zamieścił informację z otwarcia ofert na przebudowę drogi 4617P Koźminek – Cieszyków, na 
zadanie powiat wyodrębnił w budżecie kwotę 3.553.255 zł.  Najkorzystniejsza oferta została złożona przez PBD SA 
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z Kalisza na kwotę 6.921.292,36 zł. Według zapewnień Starosty budżet na zadanie zostanie zwiększony celem zawarcia 
umowy. Gmina posiada wyodrębnioną kwotę 700.000 zł dotacji na to zadanie.   

15.  Z dniem 1 marca 2019 r. rozpoczęła się kolejna edycja Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 2019 r. 
Gmina Szczytniki zadeklarowała swój udział. Łączna liczba uczestników programu z klas I-III – 162. Partner wiodący  – 
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu – dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – 180 zł (partner 
wiodący pokrywa koszty dojazdu na basen) + 165 zł to wkład samorządu lokalnego. Ogólny koszt na jedno dziecko   – 345 
zł.  Gmina pokrywa łącznie   26 730,00 zł. 

16.  W dniu 1 stycznia 2019 r. miedzy Gminą Szczytniki a Stowarzyszeniem Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” 
w Poznaniu zostało podpisane porozumienie na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy”. Ideą programu jest 
organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 2 razy w tygodniu po 60 minut dla 
każdego uczestnika w grupach 15-20 osobowych. Do programu zgłosiły się:  SP im. Ks. Augustyna Kordeckiego 
w Iwanowicach, SP w Radliczycach, SP w Stawie,  SP w Szczytnikach. Stowarzyszenie jako operator wojewódzki w ramach 
programu zapewnia dla szkół: sprzęt sportowy, koszulki dla nauczyciela oraz uczestników programu, ubezpieczenie 
uczestników NNW, ubezpieczenie OC dla osoby prowadzącej zajęcia, nadzór merytoryczny i logistyczny nad realizacją 
programu, koordynowanie  i prowadzenie  rozliczeń finansowych, wsparcie w ramach ewaluacji i promocji oraz pokrycie 
kosztów wynagrodzenia nauczyciela tj.   2.800 zł. Wkład gminy – 2.400 zł po 600 zł dla każdej ze szkół.   

17. GOPS wypłacił  następujące świadczenia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. W dniu 7 marca w Urzędzie Gminy zostały rozdane dyplomy i  nagrody dla uczestników etapu gminnego Akcji 
Konkursowej Glejt, aby powstrzymać hejt. Akcję tę, przeznaczoną dla młodzieży szkolnej,  ogłosiłem w celu promowania 
właściwych postaw społecznych oraz zapobiegania przemocy słownej i fizycznej. I miejsce zajął Filip Jędrzejewski z Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu  oraz Marta Nijak z Zespołu Szkół w Szczytnikach; II miejsce - Nadia Olejnik 
z Zespołu Szkół w Radliczycach; natomiast III miejsce zdobyła - Małgorzata Łaska z Zespołu Szkół w Iwanowicach. Dziękuję 
za to, iż w tak ważną akcję włączyły się wszystkie nasze gminne szkoły. 

Rodzaj świadczenia 01-28.01.2019 r. 28.01.2019 r. - 19.02.2019 
r. 

zasiłki stałe 26 623,69 - 

46 - 

Zasiłki okresowe 5 527,16 300,75 

14 1 

Zasiłki celowe 16 803,40 2 901,20 

41 7 

Świadczenia rodzinne 254 364,29 - 

609 - 

Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego 

13 000,00 - 

25 - 

Świadczenie 

500+ 

0 514 193,70 

0 641 

Dodatki mieszkaniowe 1 574,03 1 543,32 

7 7 

Dodatek energetyczny 0 113,54 

0 4 

Stypendia 0  

KDR 8 46 

WKR 10 - 

FEAD 0 wydano 2.286,22 kg 
żywności 
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FORUM PYTAŃ DO WÓJTA  

1/ Czy podwyżka stawek opłat  za gospodarowanie odpadami  komunalnymi, jaka dotyka wszystkie gminy i miejscowości,  
jest faktycznie koniecznością? 

- Niestety tak, ponieważ koszty zagospodarowania odpadów komunalnych z roku na rok wzrastają, a Gmina nie może ponosić 
z tego tytułu, również pod groźbą sankcji karnych, wyższych kosztów niż pozyskane wpływy z  wnoszonych opłat. Sytuacja taka 
wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   

2/ Czy uważa Pan, że obecny system ustalania wysokości diet dla radnych jest korzystniejszy od poprzedniego?  

- Uważam, że obecny, czyli miesięczny system ustalania wysokości  diet dla radnych jest korzystniejszy, chociażby z tego 
względu, że przy stałych stawkach  można lepiej zaplanować budżet. Pierwszy taki pomysł wypłynął już w poprzedniej kadencji 
od doświadczonego samorządowca Pana Andrzeja Kupaja, a w tej kadencji  w dniu 21 lutego większość radnych przegłosowała 
stosowną uchwałę w tej sprawie, uznając nowy system za rozwiązanie optymalne.   

SESJA ŚWIĄTECZNA RADY GMINY 

W dniu 28 grudnia 2018 r., zgodnie z tradycją,  odbyła się sesja 
świąteczna Rady Gminy Szczytniki. Zebranych gości w imieniu 
Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta oraz 
Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki Pana Bogdana 
Augustyniaka - powitał Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pan 
Mariusz Janiak. Na uroczystości pojawili się nie tylko 
przedstawiciele władz gminy, lecz także reprezentanci osób 
i instytucji, z którymi gmina współpracuje dla dobra ogółu 
mieszkańców. Samorząd wojewódzki i Marszałka Krzysztofa 
Grabowskiego reprezentował Dyrektor Departamentu 
Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Pan Rafał Gil. 
Przedstawicielem samorządu powiatowego był Pan wicestarosta 
Zbigniew Słodowy oraz radni powiatu - Pani Alicja Skrzybalska 
oraz Pan Paweł Kaleta. Na uroczystości obecni byli również: Pani 
Joannna Kokot- Ciszewska - Powiatowy Lekarz Weterynarii, 
I zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu -  mł. 
inspektor Tadeusz Królikowski, komendant Komisariatu Policji 
w Koźminku Pan Hieronim Góral, Ksiądz Mariusz Buczek 
Proboszcz parafii Szczytniki, Prezes Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” Pani Irena Ludwiczak, Dyrektorzy 
Zespołów Szkół, przedstawiciele OSP, pracownicy UG i jednostek 
gminnych oraz sołtysi.  

 

Wśród zebranych w tym roku niestety nie pojawili się lokalni 
parlamentarzyści, którzy z racji nadzwyczajnego posiedzenia 
Sejmu wypełniali swoje poselskie obowiązki. Miłym gestem było 

przekazanie życzeń noworocznych dla mieszkańców od tych, 
którzy nie mogli przybyć osobiście na gminną uroczystość.  

 

      Po powitaniu gości Wójt Gminy Szczytniki wspomniał 
o osiągnięciach samorządu gminnego w minionych latach.  

 

Dość powiedzieć, że w ciągu ostatniego czterolecia zdołano 
zrealizować inwestycje, których wartość oszacowano na kwotę 



WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 33 RADOSNYCH ŚWIĄT 

  
  

 

WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL 6 

 

około 25 milionów złotych. Jak zaznaczył przemawiający 58% tej 
kwoty to środki zewnętrzne, skutecznie pozyskane przez gminę. 

 Rysując plany na przyszłość Wójt podkreślił znaczenie 
zgodnej współpracy dla dobra lokalnej wspólnoty, opartej 
na wartościach i wzajemnym szacunku. Wyraził również 
ogromne zadowolenie z tego, iż Gmina Szczytniki tak 
godnie uczciła przypadającą w tym roku 100. Rocznicę 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości i Wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego; organizując różne patriotyczne 
uroczystości i akcje. Potem zarówno Pan Wójt jak 
i Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki złożyli wszystkim 
piękne noworoczne życzenia. Spośród obecnych głos 
zabrali między innymi Pan Rafał Gil (Urząd Marszałkowski) 
oraz Zbigniew Słodowy (Wicestarosta powiatu kaliskiego). 
Podkreślili oni wzorową współpracę gminy Szczytniki 
ze Starostwem oraz Urzędem Marszałkowskim, a także 
wolę realizacji dalszych wspólnych przedsięwzięć. Kiedy 
wszyscy zasiedli do stołów program artystyczny 
zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół w Iwanowicach, 
przygotowany pod kierunkiem Pani Justyny Kmieć.  

 

Dekorację na potrzeby występu wykonał z kolei Pan 
Jaromir Sowa. W sali OSP rozbrzmiały kolędy i pastorałki, 
które wprowadziły wszystkich w rodzinną atmosferę  świąt.  
Umiejętności artystyczne uczniów z Iwanowic nagrodzone 
zostały licznymi  owacjami, a następnie zebrani przystąpili 
do tradycyjnego łamania się opłatkiem i składania  życzeń. 
Poświęcił go uprzednio Proboszcz miejscowej parafii 
Ks. Mariusz Buczek, który również złożył zebranym 
najlepsze życzenia noworoczne; a także wyraził swoje 
uznanie dla  Wójta Pana Marka Albrechta za łączenie 
różnych środowisk, niezależnie od poglądów, w celu 
wspólnego działania dla dobra całej społeczności gminnej. 
Na stołach pojawiły się pyszne świąteczne potrawy 
przygotowane przez grupę „Okupniczanki” z Sobiesęk 
Trzecich. W trakcie spotkania uczestnikom przygrywała 
orkiestra dęta OSP w Iwanowicach oraz kapela „Złote 
Kłosy”; swoje talenty zaprezentowała również grupa 
wokalna z Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach.  
Spotkanie było dobrą okazją, aby zakosztować wielu 
smacznych potraw oraz wrażeń artystycznych; ale także, by 
wysnuć osobiste refleksje z dobitnego przesłania 
wypowiedzianego przez Wójta Pana Marka Albrechta -  
„Niech nasza Gmina będzie zawsze chlubą 
dla mieszkańców, natomiast Polska - umiłowanym 
ojczystym domem, o który warto się wspólnie troszczyć. 
A w czynach i sercu żyjmy słowami Jana Pawła II, który 
apelował: Niech wspaniałe świadectwa miłości 
do Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy 
wiele w naszej historii, będą wyzwaniem dla 
współczesnego Polaka do poświęcenia się wielkim 
narodowym celom!” (Krzysztof Pietrzykowski)

 

WYSTĄPIENIE WÓJTA 

Wystąpienie Wójta Gminy Szczytniki podczas sesji świątecznej Rady Gminy 

Szanowni Państwo! Zaledwie kilka dni temu obchodziliśmy Święta Bożego Narodzenia, mając sposobność, aby 
chociaż na chwilę zatrzymać się przy betlejemskim żłóbku i w gronie rodzinnym połamać się symbolicznym 
opłatkiem. Natomiast dzisiaj spotykamy się w rodzinie samorządowej, aby podsumować rok 2018 i złożyć sobie 
życzenia na  nadchodzący Nowy Rok. Bardzo dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia i za to, że możemy to nasze  
wigilijne spotkanie świętować razem. Jednocześnie pragnę przekazać swoje podziękowanie tym, którzy przyczynili się 
do zorganizowania dzisiejszej uroczystości; a szczególnie Paniom ,,Okupniczankom” z Sobiesęk Trzecich 
za naszykowanie smacznego poczęstunku;  społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Iwanowicach, orkiestrze dętej OSP 
w Iwanowicach  oraz grupie wokalnej z GOK w Szczytnikach za przygotowanie artystycznego występu;  strażakom z OSP 
w Szczytnikach za udostępnienie swojej sali; kapeli „Złote Kłosy” za przygotowanie koncertu kolęd i użyczenie sprzętu 
nagłaśniającego; a także Dyrektorowi GOK w Szczytnikach Panu Mariuszowi Janiakowi za czuwanie nad przebiegiem 
imprezy. 

Przy tej okazji pragnę także serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy udzielili mi poparcia w ostatnich 
wyborach samorządowych i obdarzyli mnie po raz kolejny tak dużym zaufaniem. Moim priorytetem nadal będzie 
podejmowanie wszelkich możliwych starań dla dobra całej społeczności gminnej – na fundamencie wartości i dobrej 
współpracy.  
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BUDŻET GMINY SZCZYTN IKI NA 2019 ROK 

„Na sesji w dniu 31.01.2019 r. Rada Gminy Szczytniki 

jednogłośnie przyjęła budżet Gminy na rok 2019. Planowany 

dochód to kwota 34.647.482,91 zł,  w tym dochody bieżące 

32.797.043,91 zł i majątkowe 1.850.439 zł;  natomiast 

wydatki 33.513.648,91 zł, w tym wydatki bieżące 

28.804.954,24 zł i wydatki majątkowe – 4.708.694,67 zł. 

Na koniec roku planowana jest nadwyżka finansowa 

na kwotę 1.133.834 zł. Zadłużenie Gminy na koniec 2019 r. 

powinno wynieść 8.922.537 zł, co stanowi 25,75% dochodów 

budżetowych.  

      Kwota 4.708.694,91 zł zostanie przeznaczone 

na inwestycje stanowiące ponad 13,4% ogółu wydatków. 

Najważniejsze z nich to: 

 budowa kanalizacji w  mc Korzekwin,  

 zamknięcie budowy kanalizacji w mc Marcjanów,  

 przebudowa dróg gminnych w mc. Kościany, 

Daniel, Chojno, Guzdek, Poręby i Iwanowice 

(Krzywda),    

 dotacja dla powiatu na przebudowę drogi Koźminek 

– Cieszyków,   

 przebudowa świetlicy wiejskiej w Stawie,  

 remont świetlicy wiejskiej w Kuczewoli, 

 rewitalizacja centrum miejscowości Staw etap I,   

 przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części 

pomieszczeń budynku szkoły na przedszkola 

w Radliczycach i Sobiesękach Drugich;   

 wydatki w infrastrukturę oświetleniową, 

projektowaną jeszcze w 2017 i 2018, a której nie 

udało się wykonać ze względów technicznych.  

     Projekt budżetu wraz wieloletnia prognoza finansowa 

zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową.  

 

     Na sesji w dniu 21.02.2019 r. zwiększono, bez zmiany 

wyniku finansowego wydatki inwestycyjne do kwoty 

5.287.489,67 zł i wprowadzono nowe zadania:  

Dzisiaj nie ma potrzeby, aby wymieniać wszystkie liczne osiągnięcia naszej gminy z ostatnich czterech lat, ponieważ 
informacje te są przekazywane na bieżąco na łamach naszej gazetki gminnej i na gminnej stronie internetowej. 
Jednakże warto podkreślić, iż w ostatniej kadencji na zadania inwestycyjne wydano kwotę około 25 milionów zł 
i pozyskano 14 milionów zł środków zewnętrznych, co stanowi 58% ogólnych kosztów poniesionych na gminne 
inwestycje. Możemy być dumni z tego, że nasza gmina tak godnie uczciła przypadającą w tym roku 100. Rocznicę 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości i Wybuchu Powstania Wielkopolskiego; organizując różne patriotyczne 
uroczystości i akcje. Wszystkie gminne sukcesy to rezultat starań i pracy wielu osób, którym należy się duże uznanie 
i podziękowanie. Nie zawsze od razu  wszystko się udaje, jednak pozytywne nastawienie i dobra współpraca w dużym 
stopniu pomagają w rezultacie osiągnąć planowany cel, a także są wyrazem odpowiedzialności za społeczną wspólnotę 
i  wyrazem troski o dalszy rozwój gminy.  

Serdecznie dziękuję  wszystkim samorządowcom, szczególnie Radnym minionej kadencji, a także działającym 
na  terenie gminy organizacjom, instytucjom, placówkom oświatowym, księżom, strażakom, sołtysom, kołom gospodyń 
wiejskich, orkiestrom dętym, kapelom, redakcji gazetki gminnej, pracownikom Urzędu Gminy i   jednostek gminnych,  
firmom, osobom prywatnym i wszystkim tym, którzy wspierają naszą gminę w zakresie realizowanych działań 
gospodarczych i społecznych.  

Bardzo dziękuję również za minioną czteroletnią współpracę, zwłaszcza w dziedzinie pozyskiwania środków 
zewnętrznych – Posłom RP; władzom i przedstawicielom Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Ministerstwa Sportu, 
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiego oraz  Stowarzyszenia LGD ,,Długosz Królewski”; i mam 
nadzieję, że nasze współdziałanie w tym zakresie w kolejnych latach będzie równie owocne. 

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku  2019 – życzę szanownym gościom,  mieszkańcom i przyjaciołom naszej gminy 
dużo ludzkiej życzliwości,  spełnienia planów osobistych i zawodowych oraz zgodnej społecznej współpracy.  
Niech nasza gmina będzie zawsze chlubą dla mieszkańców, natomiast Polska - umiłowanym ojczystym domem, o który 
warto się wspólnie troszczyć. A w czynach i sercu żyjmy słowami Jana Pawła II, który apelował: Niech wspaniałe 
świadectwa miłości do Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem 
dla współczesnego Polaka do poświęcenia się wielkim narodowym celom!  

Wójt Gminy Szczytniki 
Marek Albrecht 
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 remont świetlicy w Tymieńcu,  

 zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 

w Szczytnikach – Gmina na te zadania złożyła 

wnioski o dofinansowanie w ramach programu 

„Pięknieje Wielkopolska Wieś”,  

 budowa otwartej strefy aktywności przy 

ZS w Radliczycach – Gmina złożyła wniosek 

o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu,  

 dotacja dla powiatu do ścieżki rowerowej przy 

drodze powiatowej Szczytniki – Cieszyków,  

 dotacja celowa dla GOK na zakup przenośnej sceny 

aluminiowej.”  

Pełna treść Uchwały Budżetowej:http://bip.szczytniki.ug.gov.pl/
szczytnikig/bip/akty-prawa-miejscowego.html (Dariusz Wawrzyniak) 

 

SESJE RADY GMINY SZCZYTNIKI 

W dniu  20 grudnia  2018 roku odbyła się II Sesja Rady Gminy 

Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący Rady Pan Bogdan 

Augustyniak. Rada zapoznała się z informacją o pracy Wójta 

w okresie międzysesyjnym, zapoznawała się interpelacjami, 

zapytaniami radnych oraz odpowiedziami udzielanymi przez Pana 

Wójta lub Sekretarza Gminy. W sesji udział wzięło 15 radnych. 

Przedmiotem obrad było: 

-  zebranie od radnych oświadczeń majątkowych. Przewodniczący 

Rady poinformował, że wszyscy radni w terminie ustawowym  

złożyli pierwsze  oświadczenia majątkowe, poinformował, że swoje 

oświadczenie złożył Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

- rozpatrzenie projektów uchwał, głosowania, podjęcie uchwał: 

a) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szczytniki. 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się 

o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji w powyższej sprawie. 

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada większością 

głosów podjęła Uchwałę Nr II / 3 / 2018 (głosowało 15 radnych, za – 

14, wstrzymało się – 1 – radny Pan Piotr Zimny) 

b) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Rada obligatoryjnie powołuje 

Komisję Rewizyjną, zgodnie z zapisem w Statucie Gminy należy 

powołać Komisje w 3- osobowym składzie i wszczął procedurę 

zgłaszania kandydatur. Po zakończeniu zgłaszania kandydatur i dyskusji 

przeprowadzono głosowanie w sprawie powołania składu osobowego 

Komisji Rewizyjnej. Na podstawie wyników głosowania 

Przewodniczący Rady stwierdził, że  do składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej zostali powołani: radna Pani Danuta Świątek, radna Pani 

Urszula Młynek, radny Pan Tomasz Leszka. 

  c) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczy Rady zwrócił się o dokonanie spośród w/w członków 

Komisji Rewizyjnej wyboru przewodniczącego i zarządził głosowanie. 

Przeprowadzono  głosowanie w sprawie wyboru  Przewodniczącego  

Komisji Rewizyjnej. Na podstawie wyników głosowania 

Przewodniczący Rady stwierdził, że  na Przewodniczącą Komisji 

Rewizyjnej została wybrana radna Pani Danuta Świątek. 

d) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Rady 

przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie i zwrócił się 

o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków. Wobec braku uwag 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr II / 4 / 2018 (głosowało 15 radnych). 

e) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji. Przewodniczący Rady poinformował, że Rada obligatoryjnie 

powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, zgodnie z zapisem 

w Statucie Gminy należy powołać Komisje w 3- osobowym składzie 

i wszczął procedurę zgłaszania kandydatur. Po zakończeniu zgłaszania 

kandydatur i dyskusji przeprowadzono głosowanie w sprawie powołania 

składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na podstawie 

wyników głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, że  do składu 

osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostali powołani: radna 

Pani Wioletta Balcerczyk, radna Pani Danuta Świątek, radna Pani 

Angelika Kaczmarek. 

f)  w sprawie wyboru Przewodniczącego  Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji. Przewodniczy Rady zwrócił się o dokonanie spośród w/w 

członków Komisji Skarg, wniosków i Petycji wyboru przewodniczącego 

i zarządził głosowanie. Na podstawie wyników głosowania 

Przewodniczący Rady stwierdził, że  na Przewodniczącą Komisji 

Rewizyjnej została wybrana radna Pani Wioletta Balcerczyk.  

g) w sprawie wyboru Z-cy Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie 

z zapisem w Statucie Gminy wyboru Z-cy Przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji dokonuje Komisja na wniosek 

Przewodniczącego Komisji. W związku z powyższym Rada nie jest 

właściwa do dokonania wyboru i sprawa stała się bezprzedmiotowa. 
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h) w sprawie powołania  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie i zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr II / 5 / 

2018 (głosowało 15 radnych). 

i)  w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, 

Ochrony Środowiska,  

Gospodarki Komunalnej, Porządku Publicznego, Usług i Handlu, 

Budżetu i Mienia Gminy.  Przewodniczący Rady poinformował, że 

Rada  powołuje również inne stałe komisje, zaproponował 

powołanie  składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Porządku Publicznego, Usług 

i Handlu, Budżetu i Mienia Gminy,  w 6- osobowym składzie  

i wszczął procedurę zgłaszania kandydatur. Po zakończeniu 

zgłaszania kandydatur i dyskusji przeprowadzono głosowanie 

w sprawie powołania składu osobowego Komisji. Na podstawie 

wyników głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, że  do składu 

osobowego Komisji Rolnictwa …. zostali powołani: radny Pan 

Paweł Domagała, radny Pan Kazimierz Bączyk, radny Pan Dariusz 

Spychała, radna Pani Angelika Kaczmarek, radny Pan Andrzej 

Kupaj, radna Pani Kinga Wąsik. 

j) w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Komunalnej, Porządku Publicznego, Usług i Handlu, 

Budżetu i Mienia Gminy. Przewodniczący Rady przedstawił projekt 

uchwały w powyższej sprawie i zwrócił się o zgłaszanie 

ewentualnych uwag i wniosków. Wobec braku uwag Przewodniczący 

Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego Rada jednogłośnie 

podjęła Uchwałę Nr II / 6 / 2018 (głosowało 15 radnych). 

k) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia …. 

Przewodniczący Rady  zaproponował powołanie  składu osobowego 

kolejnej stałej komisji - Komisji Zdrowia ….  w 6- osobowym 

składzie i wszczął procedurę zgłaszania kandydatur. Po zakończeniu 

zgłaszania kandydatur i dyskusji przeprowadzono głosowanie 

w sprawie powołania składu osobowego Komisji. Na podstawie 

wyników głosowania Przewodniczący Rady stwierdził , że  do składu 

osobowego Komisji Zdrowia …. zostali powołani: radna 

Pani Urszula Młynek, radna Pani Wioletta Balcerczyk, radny Pan 

Tomasz Leszka, radny Pan Piotr Zimny, radny Pan Wiesław Wróbel, 

radna Pani Kinga Wąsik. 

l) w sprawie powołania  Komisji Zdrowia, Oświaty, Pomocy 

Społecznej,   Kultury i Sportu. 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie i zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr II / 7/ 

2018 (głosowało 15 radnych). 

m) w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Szczytniki 

w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, 

Czysta Gmina”. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały 

w powyższej sprawie i zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i wniosków. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę 

Nr II / 8/ 2018 (głosowało 15 radnych). 

 n) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 

w zakresie dożywiania „Gminny program dożywiania” na lata 

2019-2023. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Szczytnikach Pani Danuta Kupaj omówiła projekt  uchwały 

w powyższej sprawie i zwróciła się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i wniosków. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę 

Nr II / 9/ 2018 (głosowało 15 radnych). 

o)  w sprawie ustalenia kwoty kryterium dochodowego, 

do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony 

posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów 

żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach 

Pani Danuta Kupaj omówiła projekt  uchwały w powyższej sprawie 

i zwróciła się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków. Wobec 

braku uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku 

którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr II / 10/ 2018 

(głosowało 15 radnych). 

p) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 

objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek   w szkole  

i w domu” na lata 2019-2023. Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Szczytnikach Pani Danuta Kupaj omówiła 

projekt  uchwały w powyższej sprawie i zwróciła się o zgłaszanie 

ewentualnych uwag i wniosków. Wobec braku uwag 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego 

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr II / 11 / 2018 (głosowało 

15 radnych). 

r)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu 

na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę drogi powiatowej nr 4623 P na odcinku Popów-

Takomyśle. Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła 

projekt uchwały w powyższej sprawie, zwróciła się o zgłaszanie 

ewentualnych uwag i propozycji. Wobec braku uwag 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie 

podjęła Uchwałę Nr II /  12 / 2018 (głosowało 15 radnych). 

s)  w sprawie wprowadzenia zmian  budżetowych. Skarbnik Gminy 

Pani Małgorzata Bloch omówiła projekt uchwały w powyższej 

sprawie, zwróciła się o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji. 
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Po dyskusji wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku 

którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr II/ 13 / 2018 

(głosowało 15 radnych). 

t) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wprowadzone zmiany 

do budżetu nie skutkują potrzebą zmiany WPF i sprawa podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej stała 

się bezprzedmiotową. 

 - omówienie  „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 

Gminy Szczytniki w roku  szkolnym 2017/2018. Przewodniczący 

Rady zwrócił się o zgłaszanie uwag i zapytań odnośnie przedłożonej 

„Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2017/2018”. Rada nie zgłosiła uwag.  Rada zaleciła, aby sprawa 

była przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Oświaty … na jednym 

z najbliższych posiedzeń. 

 – zakończenie sesji. W związku z omówieniem wszystkich 

punktów porządku obrad Przewodniczący Rady  zamknął sesję.  

W dniu  28 grudnia  2018 roku odbyła się III Sesja Rady Gminy 

Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący Rady Pan Bogdan 

Augustyniak. Rada zapoznała się z korespondencją, interpelacjami, 

zapytaniami radnych oraz odpowiedziami udzielanymi przez Pana 

Wójta lub Sekretarza Gminy. W sesji udział wzięło 15 radnych. 

Przedmiotem obrad było: 

Punkt 5 - Rozpatrzenie projektów uchwał, głosowania, podjęcie 

uchwał: 

a)  w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący 

Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie i zwrócił się 

o zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej, zgłaszanie 

ewentualnych uwag i wniosków. Radny Pan Paweł Domagała – 

Przewodniczący Klubu Radnych „Gmina Dla Wszystkich” – zgłosił 

kandydaturę radnego Pana Tadeusza Buchwalda. Wobec braku 

dalszych zgłoszeń uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III / 14 / 2018 (głosowało 

15 radnych). 

b)  w sprawie wprowadzenia zmian  budżetowych. Skarbnik Gminy 

Pani Małgorzata Bloch omówiła projekt uchwały w powyższej 

sprawie, zwróciła się o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji. 

Po dyskusji wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku 

którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III / 15 / 2018 

(głosowało 15 radnych). 

c)   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Skarbnik 

Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła projekt uchwały 

w powyższej sprawie, zwróciła się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i propozycji. Wobec braku  uwag Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III  16 / 2018 (głosowało 

15 radnych). 

d) w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2018. Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch 

omówiła projekt uchwały w powyższej sprawie, zwróciła się 

o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji. Wobec braku  uwag 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 

uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę 

Nr III  17 / 2018 (głosowało 15 radnych). 

 – zakończenie obrad. W związku z omówieniem wszystkich 

punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.  

-spotkanie opłatkowe, życzenia noworoczne (o godz. 13.30 

w remizie OSP w Szczytnikach). 

Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich zebranych na spotkanie 

opłatkowe, życzenia noworoczne - do remizy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Szczytnikach na godz. 13.30. 

W dniu  31 stycznia  2019 roku odbyła się IV Sesja Rady Gminy 

Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący Rady Pan Bogdan 

Augustyniak. Rada zapoznała się z informacją o pracy Wójta w okresie 

międzysesyjnym, informacjami Przewodniczących Komisji o pracach 

w okresie międzysesyjnym, zapoznawała się z korespondencją,  

interpelacjami, zapytaniami radnych oraz odpowiedziami udzielanymi 

przez Pana Wójta lub Sekretarza Gminy. W sesji udział wzięło 

15 radnych. Przedmiotem obrad było: 

 - przyjęcie projektów protokołów z II i III sesji. Przewodniczący 

Rady zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag w sprawie 

przedłożonych  projektów protokołów z II i III sesji. Po dyskusji wobec 

braku dalszych uwag do przedłożonych  projektów protokołów 

Przewodniczący Rady poddał je pod głosowanie, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie (głosowało 15 radnych) dokonała przyjęcia protokołów 

z uszczegółowieniem wypowiedzi w Protokole z III sesji p. 5b Skarbnika 

Gminy Pani Małgorzaty Bloch o stwierdzenie, że „zadanie dotyczące 

remontu remizy OSP  w Iwanowicach zostało wykonane zgodnie 

z planem”. 

 - rozpatrzenie projektów uchwał, głosowania, podjęcie uchwał: 

a)  w sprawie zmiany składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie 

i zwrócił się o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji, zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków. Radny Pan Paweł 

Domagała – Przewodniczący Klubu Radnych „Gmina Dla Wszystkich” – 

zgłosił kandydaturę radnego Pana Kazimierza Lewandowskiego. Wobec 

braku dalszych zgłoszeń uwag i propozycji  Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada 

większością głosów  podjęła Uchwałę Nr IV / 18 / 2018 (głosowało 

15 radnych, za 14, wstrzymało się 1 – Pan Bogdan Augustyniak). 
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b) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na 2019 rok. 

Przewodniczący Rady Pan Bogdan Augustyniak poinformował, że 

radni są w posiadaniu projektu uchwały w powyższej sprawie, są 

współautorami tego projektu; zwrócił się o zgłaszanie uwag 

ewentualnych i propozycji. Wobec   braku uwag Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV / 29 / 

2019 (głosowało 15 radnych). 

c) w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy 

Szczytniki na lata 2019-2013. Przewodniczący Rady Pan Bogdan 

Augustyniak poinformował, ze radni są   w posiadaniu projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

oraz Uchwały Nr SO-0957/51/2Ka/2018 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 grudnia 

2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki  na lata 2019-2023, zwrócił 

się  o zgłaszanie wniosków,  uwag i propozycji w powyższej 

sprawie. Po dyskusji wobec braku dalszych  uwag Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV / 20 / 

2019 (głosowało 15 radnych). 

  d) w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Przewodniczący 

Rady Pan Bogdan Augustyniak poinformował, ze radni są 

w posiadaniu projektu uchwały w sprawie podjęcia uchwały 

budżetowej na 2019 rok ze zmianami oraz Uchwały Nr SO-

952/53/2Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie 

wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki 

na 2019 rok. Poinformował, ze projekt budżetu był omawiany na 

posiedzeniach Komisji Rady Gminy i został zaopiniowany 

pozytywnie, zwrócił się o zgłaszanie wniosków, uwag i propozycji 

w powyższej sprawie. Po dyskusji wobec braku dalszych  uwag 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 

uchwały ze zmianami, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr IV  21 / 2019 (głosowało 15 radnych). 

e) w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Usług 

Wspólnych Gminy Szczytniki. Przewodniczący Rady Pan Bogdan 

Augustyniak poinformował, ze radni są   w posiadaniu projektu 

uchwały w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie uwag 

i propozycji. Po dyskusji wobec braku dalszych  uwag 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 

uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę 

Nr IV  22 / 2019 (głosowało 15 radnych). 

W dniu  21 lutego  2019 roku odbyła się V Sesja Rady Gminy 

Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący Rady Pan Bogdan 

Augustyniak. Rada zapoznała się z informacją o pracy Wójta 

w okresie międzysesyjnym, informacjami Przewodniczących Komisji 

o pracach w okresie międzysesyjnym, zapoznawała się 

z korespondencją,  interpelacjami, zapytaniami radnych oraz 

odpowiedziami udzielanymi przez Pana Wójta lub Sekretarza Gminy. 

W sesji udział wzięło 15 radnych. Przedmiotem obrad było: 

- rozpatrzenie projektów uchwał, głosowania, podjęcie uchwał: 

a) w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych. Przewodniczący 

Rady poinformował, że projekt przedmiotowej uchwały był omawiany 

na posiedzeniach Komisji i został pozytywnie zaopiniowany,  zwrócił 

się  o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków. Po dyskusji  

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały 

w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada większością głosów  

podjęła Uchwałę Nr V / 23 / 2018 (głosowało 15 radnych, za 11, 

przeciw – 4 – radni: K .Bączyk, T. Buchwald, P. Domagała, P. Zimny). 

Przewodniczący Rady poinformował, że wniosek zgłoszony przez 

Klub Radnych „Gmina Dla Wszystkich” stał się bezprzedmiotowy. 

b) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia 

wyższej stawki opłaty za odpady niezbierane selektywnie dla 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt przedmiotowej 

uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji i został pozytywnie 

zaopiniowany,  zwrócił się o  zgłaszanie ewentualnych uwag 

i wniosków. Po dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego 

Rada większością głosów  podjęła Uchwałę Nr V / 24 / 2018 

(głosowało 15 radnych, za 11, przeciw – 4 – radni: K. Bączyk, T. 

Buchwald, P. Domagała, P. Zimny). Przewodniczący Rady 

poinformował, że wniosek zgłoszony przez Klub Radnych „Gmina 

Dla Wszystkich” stał się bezprzedmiotowy. 

c) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości. Przewodniczący Rady  zwrócił się 

o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu 

przedmiotowej uchwały. Wobec braku  uwag i propozycji  

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały 

w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie głosów  

podjęła Uchwałę Nr V / 25 / 2018 (głosowało 15 radnych). 

d) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących projektów statutów sołectw. Inspektor Biura Rady 

Gminy Pan Mirosław Kowalski omówił projekt uchwały w powyższej 

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

i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie 

głosów  podjęła Uchwałę Nr V / 26 / 2018 (głosowało 15 radnych). 

e) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok  2019. 

Przewodniczący Rady  zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały. Wobec 

braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził 
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głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku 

którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr V / 27 / 2018 

(głosowało 15 radnych). 

f) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

gruntowej na rzecz Gminy Szczytniki do gminnego zasobu 

nieruchomości. Przewodniczący Rady  zwrócił się o zgłaszanie 

ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej 

uchwały. Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie głosów  podjęła Uchwałę Nr V 

/ 28 / 2018 (głosowało 15 radnych). 

g) w sprawie zmian budżetowych. Przewodniczący Rady  zwrócił 

się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu 

przedmiotowej uchwały. Wobec braku dalszych  uwag i propozycji  

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały 

w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie głosów  

podjęła Uchwałę Nr V / 29 / 2018 (głosowało 15 radnych). 

h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wprowadzone zmiany do 

budżetu nie skutkują potrzebą zmiany WPF i sprawa podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej stała 

się bezprzedmiotową. /Opracowano na podstawie  protokołów 

z sesji,  podjętych przez Radę Gminy uchwał -  Mirosław Kowalski/    

SPOTKANIE Z SOŁTYSAM I 

W dniu 26 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy w Szczytnikach odbyło 

się spotkanie Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta 

z sołtysami - przedstawicielami 31 sołectw  Gminy.  

 

W spotkaniu udział wzięło 26 sołtysów. Na początku spotkania Wójt 

podziękował wszystkim za całoroczną sumienną pracę, 

zaangażowanie w działalność społeczną oraz życzył wytrwałości 

w dalszej pracy dla dobra mieszkańców i Gminy Szczytniki. 

Następnie  Pan Wójt przedstawił  sprawozdanie ze swojej 

działalności w okresie od poprzedniego spotkania i omówił realizację 

najważniejszych inwestycji gminnych w 2019 roku, omówił także 

planowane działania inwestycyjne na rok 2019.  Omówiono 

organizację Zebrań Wiejskich w sprawie wyboru Sołtysa i Rady 

Sołeckiej w związku z upływem kadencji oraz  przeprowadzenie 

konsultacji w sprawie nowych Statutów Sołectw. Na zakończenie 

spotkania zebrani Sołtysi w dyskusji  podzielili się spostrzeżeniami 

i uwagami odnośnie swoich miejscowości. (Mirosław Kowalski) 

ODPRAWA ROCZNA Z UDZ IAŁEM 

KOMENDANTA WOJEWÓDZK IEGO POLICJI  

W POZNANIU 

    W dniu 13 lutego w auli Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej Collegium Novum w Kaliszu odbyła się odprawa 
roczna, zorganizowana przez Komendę Miejską Policji w Kaliszu,  
z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. 
Na uroczystość został zaproszony także  Wójt Gminy Szczytniki 
Marek Albrecht. Podczas odprawy zostały poświęcone 
i przekazane dla policjantów radiowozy, których zakup był 
współfinansowany przez władze samorządowe, z udziałem 
również Gminy Szczytniki. W czasie uroczystości  wyniki pracy 
Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu za rok 2018 omówił insp. 
Dariusz Bieniek, a następnie uczestnicy spotkania mogli 
wysłuchać wystąpień zaproszonych gości, w tym także 
wystąpienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu 
insp. Piotra Mąki. /Honorata Szymańska/ 

STULECIE PUBLICZNYCH SŁUŻB 

ZATRUDNIENIA 

    W dniu 22 lutego w Kaliszu odbyło się uroczyste spotkanie 
z okazji 100- lecia Publicznych Służb Zatrudnienia, zorganizowane 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu. W uroczystości 
uczestniczył także Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht, który 
otrzymał  z rąk Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  w Kaliszu 
Artura Szymczaka podziękowanie za wieloletnią współpracę 
gminy z urzędem, mającą na celu walkę ze skutkami bezrobocia 
oraz kształtowanie lokalnego rynku pracy. Dyrektor w swoim 
podziękowaniu wyraził również uznanie i szacunek za 
zaangażowanie, empatię i zrozumienie dla potrzeb osób 
bezrobotnych, którzy w sposób szczególny oczekują społecznego 
wsparcia. (Honorata Szymańska) 

UMOWA NA MODERNIZACJĘ LINII 

SORTOWANIA ODPADÓW W  ZUOK           

„ORLI STAW”  

    W dniu 6 lutego br. w Orlim Stawie uroczyście podpisano 
umowę na „Modernizację linii sortowania odpadów w ZUOK 
Orli Staw”. Z ramienia inwestora umowę podpisali Pan Daniel 
Tylak - Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin 
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz członek Zarządu Pan 
Sebastian Wardęcki – Burmistrz Gminy Opatówek. 



WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 33 RADOSNYCH ŚWIĄT 

  
  

 

WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL 13 

 

Wykonawcę firmę Sutco Polska Sp. z o.o. reprezentował 
Pełnomocnik, Pan Adam Jurkiewicz. Przedmiotem podpisanej 
umowy jest opracowanie projektu technologicznego oraz 
dostawa i montaż maszyn i urządzeń. Wartość podpisanej 
umowy opiewa na kwotę ponad 34 mln zł. Planowany termin 
wykonania przedmiotu umowy przewidziany jest na połowę 
2022 roku.  Umowa realizowana jest w ramach projektu pn. 
„Modernizacja ZUOK Orli Staw” jako Regionalnego Centrum 
Recyklingu”. Wartość projektu wynosi 78 267 234,71 zł, 
w tym dofinansowanie 53 221 719,60 zł. Dofinasowanie 
pochodzi ze środków POIiŚ 2014-2020  w ramach działania 
2.2 - Gospodarka odpadami komunalnymi. Całkowita 
realizacja projektu pozwoli miastom i gminom należącym 
do X regionu gospodarki odpadami województwa 
wielkopolskiego na zagospodarowanie odpadów 
komunalnych w sposób zgodny z polskim prawem oraz 
wypełnienie zobowiązań unijnych dotyczących osiągania 
odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania 
do ponownego użycia, jak również ograniczenia składowania 
odpadów ulegających biodegradacji. (Piotr Szyszkiewicz) 

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY  

Karta Dużej Rodziny, która  wydawana jest bezpłatnie, 

gwarantuje otrzymanie rabatów w ramach korzystania 

z określonych  obiektów kulturalnych, wypoczynkowych, 

turystycznych, sklepów odzieżowych czy spożywczych; 

umożliwia otrzymanie zniżek na przejazdy komunikacyjne, 

bilety wstępu do kin, muzeów, teatrów, parków narodowych 

oraz na paliwo.  Kartę Dużej Rodziny może otrzymać  każdy 

członek rodziny wielodzietnej (przynajmniej z trójką dzieci), 

niezależnie od uzyskiwanego dochodu. Rodzice mogą z niej 

korzystać dożywotnio, dzieci natomiast do 18. roku życia albo 

ukończenia nauki (maksymalnie do ukończenia 25. roku 

życia). Od 1 stycznia 2019 r. o Kartę Dużej Rodziny mogą 

starać się nie tylko rodzicie, którzy wychowują 

co najmniej troje dzieci; ale także ci rodzice, którzy 

wychowali już co najmniej troje dzieci.  W tym celu należy 

złożyć wniosek do właściwego urzędu. Karty przyznawane są 

przez prezydenta miasta,  burmistrza lub przez wójta, 

w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. 

(Honorata Szymańska) 

RZĄDOWY PROGRAM „MAMA 4 PLUS”  

W ramach Programu „Mama 4 plus” matki, które urodziły 

i wychowały przynajmniej czworo dzieci, zyskują prawo 

do minimalnej emerytury – 1100 zł brutto. Wnioski 

o przyznanie świadczenia przyjmuje ZUS lub KRUS. 

Zgodnie z ustawą o świadczenie w ramach programu „Mama 4 plus" 

mogą się ubiegać matki po osiągnięciu wieku emerytalnego 60 lat. 

W razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci świadczenie 

po osiągnięciu 65 lat przysługuje także ojcom czworga dzieci. 

Matczyną emeryturę przyznaje – co do zasady – na wniosek osoby 

zainteresowanej (matki lub ojca) Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w decyzji 

administracyjnej, po zbadaniu m.in. sytuacji dochodowej 

wnioskującego. Świadczenie przysługuje w takiej wysokości, aby 

łącznie z pobieraną emeryturą nie przekroczyło jej kwoty minimalnej 

– 1100 zł brutto. Gdy osoba nie ma prawa do emerytury, świadczenie 

wyniesie właśnie 1100 zł. 

Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego zyskają także 

osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy 

zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Osoby takie 

muszą dołączyć do wniosku orzeczenie sądu o powierzeniu im 

sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem. (…) Osoby 

ubiegające się o przyznanie matczynej emerytury będą wypełniały 

udostępniony przez ZUS wniosek oraz oświadczenie o sytuacji 

osobistej, rodzinnej i majątkowej. Decyzję o przyznaniu świadczenia 

poprzedzi ustalenie sytuacji dochodowej wnioskodawcy 

i sprawdzenie, czy rzeczywiście wychowywał on przynajmniej 
czworo dzieci. 

Prezes ZUS zwróciła uwagę, że przepisy ustawy nie określają, jakim 

minimalnym okresem wychowywania dziecka powinien wykazać się 

wnioskodawca, co może być szczególnie istotne wówczas, gdy 

dziecko przez pewien czas przebywało w pieczy zastępczej lub gdy 

osoba wnioskująca o świadczenie adoptowała dziecko w wieku kilku 

czy kilkunastu lat. Ustawa o rodzicielskim świadczeniu 

uzupełniającym definiuje wychowanie jako „sprawowanie osobistej 

opieki nad dziećmi, polegającej na stałym, bezpośrednim i ciągłym 

wykonywaniu ogółu obowiązków spoczywających na rodzicach". 

„Naszym obowiązkiem jest wszechstronna ocena, czy w danej 

sytuacji rzeczywiście było to stałe, bezpośrednie i ciągłe 

sprawowanie obu obowiązków spoczywających na rodzicach 

względem dziecka i czy było należyte wykonywanie pieczy nad 

osobą i majątkiem. Jest to niezwykle delikatna materia i będzie 

wymagała indywidualnego podejścia. Nie ma tu żadnego twardego 

kryterium" – wyjaśniła prof. Uścińska. Z kolei przy badaniu sytuacji 

finansowej wnioskodawcy pracownicy ZUS wezmą pod uwagę 

jedynie dochód osoby ubiegającej się o świadczenie. Oznacza to, 

że np. wysoka emerytura lub pensja współmałżonka nie pozbawi 

wnioskodawcy prawa do świadczenia. Świadczenie będzie 

przysługiwało od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS 

lub KRUS wyda decyzję o jego przyznaniu. Decyzje będą wydawane 

w 30 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności. W razie odmowy 

przyznania świadczenia wnioskodawcy przysługuje prawo 

do złożenia odwołania. W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji będzie 

można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Alternatywnie można też, w terminie 30 dni, odwołać się 

do wojewódzkiego sądu administracyjnego – od razu lub po drugiej 

negatywnej decyzji prezesa ZUS lub KRUS. Zgodnie z szacunkami 

ZUS około 92 tys. osób już na starcie spełnia warunki do przyznania 

świadczenia. Są to mamy, a w niektórych przypadkach także 

ojcowie, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci, osiągnęli wiek 

emerytalny i mają emeryturę niższą niż minimalna, albo też nie mają 

prawa do emerytury i dochodu zapewniającego niezbędne środki 

utrzymania. Świadczenie nie będzie przysługiwać osobie, którą sąd 

pozbawił władzy rodzicielskiej lub ograniczył jej władzę rodzicielską 

przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, oraz w przypadku 

długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci, np. 
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ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności. W budżecie 

państwa w 2019 r. na program „Mama 4 plus" zagwarantowano 

około 801,3 mln zł. /Źródło: PAP – przesłane przez Dariusza 
Wawrzyniaka/ 

WYDARZENIA 

PATRIOTYCZNE OBCHODY 74. ROCZNICY 

POMORDOWANIA MIESZKAŃCÓW 

MARCHWACZA  

W sobotę 26 stycznia 2019 r. w Marchwaczu miała miejsce 

uroczystość upamiętniająca 74. Rocznicę Pomordowania 

Mieszkańców tej miejscowości pod koniec II wojny 

światowej.   

 

Do wyzwolonej wcześniej przez armię radziecką 

miejscowości niespodziewanie weszły niedobitki wojsk 

niemieckich. Nie są do końca znane okoliczności, dla jakich 

Niemcy postanowili dokonać kolejnego mordu, ale pod 

błahym pretekstem pomocy przy wyciąganiu samochodów 

z zasp śnieżnych zmusili ponad 60 mężczyzn powyżej 

16. roku życia do zgromadzenia się w centrum wioski.  

 

Następnie po kilku zaczęli ich rozstrzeliwać pod stogiem 

słomy. Spośród uwięzionych udało się uratować tylko dwóm. 

Zamordowanych zostało  wówczas 62 mieszkańców 

Marchwacza oraz 6 Polaków i 12 żołnierzy radzieckich 

o nieznanych nazwiskach.  

 

Miejsce mordu uznano z czasem za miejsce pamięci 

narodowej. Doczesne szczątki niektórych z pomordowanych 

rodziny ekshumowały i pochowały na innych cmentarzach. 

Ostatecznie miejsce to jest miejscem pochówku dla 75 osób: 

57 mieszkańców Marchwacza i wszystkich pozostałych 

nieznanych z imienia i nazwiska mężczyzn. Dzień 22 stycznia 

1945 r. stał się najtragiczniejszym w całej historii 

Marchwacza.  

 

Dla uczczenia tych wydarzeń o godz. 8.30 spod kaliskiego 

Teatru na XX już patriotyczny bieg, który od samego 

początku od roku 2000 odbywa się z inicjatywy Piotra 

Maciejewskiego, byłego mieszkańca Marchwacza, wyruszyli 

biegacze i przyjaciele Kaliskiego Towarzystwa Sportowego 

„Supermaraton”. Pobiegły 23 osoby: Anna Graczyk, Łukasz 

Maciejewski, Zdzisław Druciarek, Sebastain Antkowiak, 

Mieczysław Mikołajewski, Agnieszka Pawełczyk, Konrad 

Pawlak, Rafał Suchanecki, Witold Sitek, Tadeusz Tomeczek, 

Michał Marszałkowski, Wojciech Żarnecki, Maciej Chrystek, 

Ireneusz Marciniak, Aleksandra Lis, Damian Bugajny, Marek 

Frontczak, Andrzej Wolniak, Zdzisław Kubczyk,  Dominika 

Adamus, Rafał Pokora, Marek Kobyłka i oczywiście sam 

inicjator Piotr Maciejewski. Biegaczom, z inicjatywy 

Bogusława Monczyńskiego, już po raz piąty towarzyszyli 

w rajdzie pamięci rowerzyści z Kaliskiego Towarzystwa 
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Turystyki Kolarskiej „Cyklista”. W zimowe sobotnie 

przedpołudnie oprócz samego organizatora do Marchwacza 

jechali: Olga Kazimirowa, Paweł Szmaja i Marcin Dudek. 

Samodzielnie na uroczystości dotarł także rowerem Jacek 

Orczykowski.  

 

Przed godz. 11 uczestnicy obchodów zgromadzili się 

na początku miejscowości i przemaszerowali w kierunku 

Mogiły – miejsca kaźni, gdzie rozpoczęły się patriotyczne 

uroczystości. Obok oficjalnych delegacji władz państwowych 

i samorządowych różnego szczebla, delegacji OSP 

z Iwanowic, Krowicy Zawodniej i Szczytnik oraz Zespołu 

Szkół im. Jan Pawła II w Marchwaczu z pocztami 

sztandarowymi, biegaczy i rowerzystów - przy Mogile zebrały 

się rodziny pomordowanych i mieszkańcy Marchwacza.  

 

Szczególnie miło było gościć organizatorom żywych 

świadków tamtych wydarzeń: Panią Alicję Czarnecką i Pana 

Mariana Maciaszczyka. Uroczystości rozpoczęło 

wspomnienie tragicznych wydarzeń w Marchwaczu, apel 

poległych i odegranie Roty. Następnie prowadzący przywitał 

przybyłych gości: przedstawicieli posła do Europarlamentu 

Andrzeja Grzyba i posłanki na Sejm RP Joanny Lichockiej, 

Wicestarostę Kaliskiego Zbigniewa Słodowego 

i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego Benedykta 

Owczarka – reprezentujących władze Powiatu Kaliskiego, 

Wójta Gminy Szczytniki – Marka Albrechta i Bogdana 

Augustyniaka – Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki 

oraz radnych Gminy Szczytniki: Wiesława Wróbla – Zastępcę 

Przewodniczącego Rady Gminy oraz Danutę Świątek, 

Dariusza Spychałę i Kazimierza Lewandowskiego; ks. kan. 

Piotra Bałoniaka – proboszcza Parafii w Rajsku, delegację 

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu z Dyrektor 

Szkoły Honoratą Szymańską, nauczycielami, dziećmi 

i młodzieżą szkoły wraz ze swoim pocztem sztandarowym, 

Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych 

w Szczytnikach Jerzego Majasa, delegacje Ochotniczych 

Straży Pożarnych w Iwanowicach, Krowicy Zawodniej 

i w Szczytnikach wraz z pocztami sztandarowymi, Orkiestrę 

Dętą przy OSP  

 

w Iwanowicach pod dyrekcją kapelmistrza Marka Kubery, 

wspomnianych już wyżej biegaczy i przyjaciół Kaliskiego 

Towarzystwa Sportowego „Supermaraton” i rowerzystów 

z Kaliskiego Towarzystwa Turystyki Kolarskiej „Cyklista”, 

Irenę Ludwiczak – Prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni  

 

„Samopomoc Chłopska” w Szczytnikach, przedstawiciela 

właściciela Gospodarstwa Rolnego w Marchwaczu Wiesława 

Wawrzyniaka, Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Marchwaczu, sołtysów okolicznych 

miejscowości: Stanisławę Kasprzak z Krowicy Zawodniej, 

Dorotę Herman z Kolonii Marchwacz, Krzysztofa Wójtowicza 

z Murowańca i Janinę Kwaśniewską z Marchwacza oraz 

przybyłe rodziny pomordowanych i mieszkańców 

Marchwacza. Po przywitaniu miała miejsce modlitwa 

za pomordowanych, którą poprowadził proboszcz miejscowej 

parafii w Rajsku, po której uczestnicy uroczystości złożyli 

wieńce i zapalili znicze przy pomniku upamiętniającym 

tragiczne wydarzenia. Po zakończeniu tej części uroczystości 

delegacje z pocztami sztandarowymi w asyście Orkiestry 
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Dętej przy OSP w Iwanowicach przemaszerowały przez 

miejscowość i udały się do budynku Zespołu Szkół im. Jana 

Pawła II w Marchwaczu. Drugą część obchodów rozpoczęła  

Msza św. w intencji pomordowanych. Celebrujący Mszę św. 

ks. kan. Piotr Bałoniak w swojej homilii nawiązał do czytanej 

w tym dniu Ewangelii przywołując słowa Jezusa skierowane 

do uczniów: ”…posyłam was jak owce między wilki”. 

Wszyscy chrześcijanie w obecnym świecie pełnym zła, agresji 

i nienawiści powinni promować dobro, łagodność i miłość 

drugiego człowieka.  

 

Ksiądz kanonik zachęcał, abyśmy, pamiętając o tragicznych 

wydarzeniach, nigdy już do nich ponownie nie 

doprowadzili, dbając o pokój i zrozumienie przede wszystkim 

we własnych  

 

rodzinach, a potem przenosili te wartości do miejsc pracy, 

szkół i wspólnot.  Przed komunią św. miało miejsce uroczyste 

przekazanie znaku pokoju. Błogosławieństwo i odśpiewanie 

„Boże coś Polskę…” zakończyło Mszę św. Następnie 

okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy 

Szczytniki p. Marek Albrecht, po którym dzieci i młodzież 

zaprezentowały okolicznościową akademię przygotowaną pod 

kierunkiem nauczycieli tutejszej szkoły: panią Wiolettę 

Jeziorską i panią Agnieszkę Pogorzelec. Oficjalną część 

uroczystości zwieńczyła krótkim koncertem Orkiestra Dęta 

z Iwanowic prowadzona przez  kapelmistrza Marka Kuberę. 

Nie zabrakło jak zwykle wiązanki melodii patriotycznych 

i wojskowych, ale były też interesujące aranżacje innych 

utworów muzycznych. Na zakończenie uroczystości jej 

uczestnicy spotkali się na wspólnym poczęstunku.  (tekst - 

Robert Lis; zdjęcia – Robert Lis i Dorota Herman)  

WYSTĄPIENIE WÓJTA PODCZAS OBCHODÓW 

74. ROCZNICY POMORDOWANIA 

MIESZKAŃCÓW  MARCHWACZA 

       Czcigodni Księża! Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie! 
Pragnę powitać wszystkich uczestników obchodów 74. Rocznicy 
Pomordowania Mieszkańców Marchwacza oraz przekazać 
wyrazy podziękowania za poświęcony czas po to, by oddać hołd 
tym, którzy stracili życie dla naszej Ojczyzny. Bardzo dziękuję 
organizatorom dzisiejszej uroczystości: Panu Robertowi Lisowi 
wraz z Małżonką, Pani radnej Danucie Świątek, Pani sołtys 
Janinie Kwaśniewskiej; a także Pani dyrektor Honoracie 
Szymańskiej, nauczycielom – Pani Wioletcie Jeziorskiej i Pani 
Agnieszce Pogorzelec, uczniom i pracownikom Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Marchwaczu, proboszczowi parafii Rajsko księdzu 
kanonikowi Piotrowi Bałoniakowi, przedstawicielom OSP 
i orkiestrze dętej z Iwanowic; oraz  oczywiście cyklistom 
i niestrudzonym biegaczom, którzy corocznie aktywnie 
zaznaczają swoją obecność na naszych gminnych obchodach. 

      Pamięć o poległych za Ojczyznę, o historycznych 
wydarzeniach z dziejów Polski – jest naszym patriotycznym 
obowiązkiem. To tragiczne wydarzenie w Marchwaczu kieruje 
nasze myśli ku czasom wojennym, kiedy Polacy żyli w ciągłym 
strachu o swój los i los swoich bliskich; gdy „jutro” było 
niepewne; a widmo śmierci ze strony hitlerowskiego okupanta 
czyhało wokół, nękając dotkliwie naszych rodaków. Ówcześni 
mieszkańcy Marchwacza chcieli żyć dla Polski, z utęsknieniem 
czekali na wolną Ojczyznę; dla której pragnęli poświęcić swoje 
zdolności, pracować, uczyć się, służyć innym. Dołączyli jednak, 
wbrew swojej woli, do grona poległych – bestialsko 
zamordowanych przez niemieckich oprawców. 

       Morze krwi, morze łez – aż tyle kosztowała wolność naszej 
Ojczyzny, w której pomimo tak wysokiej ofiary, zwycięstwo 
odniosła niezłomna wiara i niezłomny duch narodu polskiego. 
Czy we współczesnych czasach szanujemy ten bezcenny dar, 
który otrzymaliśmy? Obecnie nie musimy umierać za Ojczyznę; 
ale nie wolno nam pozwolić, aby w naszym narodzie upadł duch 
patriotyzmu. Nasza Ojczyzna potrzebuje nas, naszych rąk 
i naszych serc. Mamy obowiązek, aby troszczyć się o losy Polski, 
o pokój i zgodę w narodzie; o to, abyśmy nie zmarnowali 
dorobku i heroicznej ofiary naszych przodków. Aby Polska była 
wielka liczy się każdy dobry czyn; każde przeciwstawienie się 
agresji, społecznym awanturom, kłamstwom. I to zależy również 
od nas, co wyraził w swoim nauczaniu także Jan Paweł II: „Każdy 
(…) znajduje (…) w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar 
zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, 
o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, 
od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować, (…) 
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jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, 
tak jak Westerplatte.” 

     Dla mnie, od dzieciństwa, Ojczyzna to polski chleb i polska 
mowa, to   wiara naszych przodków, pachnące łany zbóż, zielona 
trawa, kołyszące się białe brzozy, czerwone maki, które wyrosły 
również na Monte Cassino. Ojczyzna to dla mnie zobowiązanie – 
uczciwa praca, szacunek dla innych, zgodna współpraca, troska 
o pokój i godne życie dla każdego. Dla mnie Polska to nie tylko 
słowo, które brzmi dumnie, to mój dom i tożsamość, to moja 
miłość.  Polsko, Ojczyzno moja -  chylę czoło przed Tobą, przed 
polskimi bohaterami, chylę czoło przez pomordowanymi 
bestialsko Mieszkańcami Marchwacza. Polsko, Ojczyzno nasza – 
pragniemy służyć Tobie ze wszystkich sił, aby już nigdy więcej nie 
doszło do podobnych tragedii, do opłakiwania pomordowanych 
z rąk okupanta – córek i synów polskiej Ziemi, naszej umiłowanej 
Matki. Tak nam dopomóż Bóg!   

Wójt Gminy Szczytniki  Marek Albrecht 

PODZIĘKOWANIE DLA UCZNIÓW  

Bardzo dziękujemy całej społeczności Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu za aktywne uczestnictwo w przygotowaniach 

i obchodach uroczystości 74. Rocznicy Pomordowania Mieszkańców 

Marchwacza w styczniu 1945 roku. W sposób szczególny dziękujemy 

za pomoc przy odśnieżaniu i porządkowaniu Mogiły uczniom: Majce 

Figas, Julii Szarzale, Nadii Barczewskiej, Gabrysi Kasprzak, Kubie 

Kasprzakowi, Maksowi Barczewskiemu. Tragedia z końca II wojny 

światowej to odległa historia, trudna do zrozumienia wobec 

otaczającej nas pokojowej rzeczywistości. Tym bardziej wszystkich 

nas cieszy fakt tak ogromnego zaangażowania uczniów, a także 

wszystkich pracowników szkoły, w kultywowanie pamięci o tamtych 

wydarzeniach.                                                                                                                        

Sołtys Janina Kwaśniewska i Rada Sołecka Marchwacza 

PROTEST ROLNIKÓW W MARCHWACZU 

     „Zebraliśmy się w miejscu historycznym dla rolników”. 

W 2003 roku w Marchwaczu odbywały się największe 

w kraju rolnicze blokady, a 12 lutego minęła 16. rocznica 

użycia przez władze siły i strzelania do protestujących 

rolników. 

     W dniu 28 stycznia 2019 roku rolnicy znów stanęli na 

drodze w Marchwaczu, by wyrazić swoje niezadowolenie. 

Do Marchwacza zjechała się kolumna oflagowanych 

ciągników rolniczych z maszynami i beczkowozami. Kilkuset 

rolników wyszło na drogę krajową i zablokowało ruch w obu 

kierunkach. W proteście uczestniczyło wielu rolników 

z gminy Szczytniki. Rolnicy solidaryzowali się z innymi 

częściami kraju, gdzie w tym dniu odbyło się około 50 blokad. 

Natomiast w dniu 6 lutego w Warszawie odbyła się 

ogólnopolska manifestacja rolników, w której również brali 

udział rolnicy z naszej gminy. 

     „Chcemy pokazać, że nie mamy z kim rozmawiać. 

Zmieniają się rządy, a problemy rolników pozostają do wielu 

lat te same”. Rolnicy uważają, że „agresywna postawa 

zagranicznych korporacji, pasywna postawa służb 

państwowych, nieskuteczna polityka międzynarodowa 

doprowadziły polską wieś do stanu beznadziejności, a wiele 

gospodarstw na skraj bankructwa”. Mają świadomość 

nieuchronnego upadku strategicznego sektora polskiej 

gospodarki, jakim jest rolnictwo. „My, którzy jako pierwsi 

wskazaliśmy na utratę bezpieczeństwa żywnościowego kraju, 

na zagrożenie utraty przez Polskę suwerenności gospodarczej 

i ekonomicznej, podejmujemy nieustające działania mające na 

celu poważne potraktowanie tego niebezpieczeństwa”.  

     Dziś spełniamy swój testament sprzed 16 lat, kiedy 

to zobowiązaliśmy się, „że będziemy czuwać każdego dnia, 

patrzeć na Ojczyznę i w razie potrzeby stanąć w jej obronie”. 

Stanąć w obronie naszych rodzin, naszych dzieci, naszych 

zagród i gospodarstw. Polski rolnik ze swoimi problemami 

pozostaje znów sam. Pytamy więc, gdzie jest głos o wsparcie 

i pomoc dla polskiego rolnictwa.  

     Nie wolno nam zapominać kim jesteśmy i skąd 

pochodzimy. W sercu zachowajmy pamięć o wspaniałej 

tradycji polskiej wsi, która oparta była zawsze na 

gospodarstwie rodzinnym. Gospodarstwo rodzinne ze swym 

etosem pracy rodzinnej jest skarbnicą kultury, tradycji 

ludowej i wiejskiej, jest kolebką patriotyzmu. Powinno być 

objęte szczególną opieką państwa. 

     Nasi ojcowie i dziadkowie walczyli o każdy skrawek 

polskiej ziemi, przelewając za nią swoją krew. Pozostańmy 

wierni tradycjom naszych praojców. Oni w imię Boże 

rozpoczynali każdy nowy dzień i każdą swoją pracę 

i z Bogiem swoje rolnicze dzieło kończyli. Pozostańmy wierni 

tej prastarej tradycji. Bo nasze serce zna tylko jedno 

pragnienie, by na naszym codziennym stole był chleb 

z polskiego pola. Dlatego też, pomimo nieraz beznadziejnej 

sytuacji nie załamujmy się, nie opuszczajmy naszych 

gospodarstw, nie zaprzestańmy przewracać skib polskiej 

ziemi. Nie porzucajmy ojczystego zagonu.  

     Dziś, przywołajmy sobie w pamięci postać Ojca Świętego 

Jana Pawła II, który na lotnisku Okęcie całuje polską ziemię 

i wypowiada słowa „Ucałowałem ziemię polską, z której 

wyrosłem, w której tkwię głęboko wrośnięty korzeniami 

mojego życia, mojego serca, mojego powołania”.  

Radny Paweł Domagała 

WSPANIAŁE SPOTKANIE SENIORÓW  

Koło Emerytów i Rencistów w Marchwaczu spotkało się 

na uroczystości świątecznej połączonej z zabawą taneczną 

z koleżankami i kolegami z koła ze Szczytnik w dniu 

29.12.2018 r. Na uroczystość zostali zaproszeni także Wójt 

Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht i Dyrektor Zespołu Szkół 
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im. Jana Pawła II w Marchwaczu Pani Honorata Szymańska, 

którzy zostali poproszeni do udziału w Komisji Konkursowej na 

najładniejszą kolędę.  Zabawa była bardzo udana, pozwoliła nam 

się zintegrować i wzajemnie poznać. Do tańca grała nasza 

orkiestra „Dysonans”. Podobne spotkanie odbyło się też 

w Szczytnikach we wrześniu. Wtedy nasze koło gościło 

w Szczytnikach. Wspólne spotkanie to dobra inicjatywa, która 

pozwala na integrację środowisk i wzajemny szacunek.  

(Radna Danuta Świątek) 

GMINNY DZIEŃ KOBIET W RADLICZYCACH 

Cała sala śpiewa z nami – ten słynny utwór Jerzego 

Połomskiego przypomniała podczas swojego koncertu kapela 

Dysonans w sobotę 2 marca. I tak też można by podsumować 

spotkanie w sali OSP w Radliczycach. Cała sala Pań  śpiewała, 

tańczyła, bujała, klaskała i bawiła się doskonale podczas 

Gminnego Dnia Kobiet, ale także przypomnijmy podczas 

ostatniej soboty karnawału. I właśnie ta karnawałowa 

atmosfera towarzyszyła zarówno występowi zaproszonego 

kabaretu Czwarta Fala, jak i przy koncertach Kapel Złote Kłosy 

i Dysonans, które też tradycyjnie już na ten dzień 

przygotowały swój specjalny repertuar.  

 

Rozpoczynając spotkanie gospodarze uroczystości Wójt 

Gminy Szczytniki Marek Albrecht, Przewodniczący Rady 

Gminy Bogdan Augustyniak, Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury Mariusz Janiak, Prezes OSP w Radliczycach Andrzej 

Ekiert oraz przedstawiciel głównego sponsora spotkania 

Gminnej Spółdzielni SCH w Szczytnikach z siedzibą 

w  Radliczycach Radosław Chojnacki przywitali wszystkie 

wchodzące Panie czekoladowym upominkiem, a następnie już 

ze sceny złożyli Paniom serdeczne życzenia dziękując za ich 

trud dnia codziennego, ale także za aktywność w lokalnej 

gminnej społeczności, a wszystkim członkiniom KGW 

w Główczynie za przygotowanie poczęstunku i wspaniałych 

wypieków. Panowie także, podczas wręczania szampanów 

ufundowanych osobiście przez  Wójta Gminy Marka 

Albrechta, chóralnie zaśpiewali dla Pań STO LAT wcale zbyt 

mocno nie fałszując. Jak już wspomniano swój specjalny  

repertuar zaprezentowała najpierw kapela Dysonans, 

doskonale dobierając utwory oddające charakter i piękno 

kobiety w piosence. Następnie na scenie zagościł duet 

Kabaretu Czwarta Fala bawiąc udanymi skeczami, ale przede 

wszystkim tym, co staje się ich wizytówką sceniczną, 

doskonałymi parodiami przebojów Zenka Martyniuka 

czy Despasito.  

 

O doskonałej zabawie najlepiej świadczyć może podwójny bis 

i owacje od wszystkich Pań. Kolejnym punktem spotkania był 

również specjalnie na tę okazję przygotowany, występ Panów 

z kapeli Złote Kłosy, bowiem już od kilku lat w Dniu Kobiet 

śpiewające członkinie kapeli siedzą jak przystało na gości przy 

biesiadnych stołach, a koncert, także dla nich, daje tylko 

męska część kapeli. 

 

 I po raz kolejny okazało się, że Panowie doskonale 

poradzili sobie na scenie. Jak przystało na koniec karnawału - 

muzycznie pozostała nam już tylko zabawa taneczna 

wszystkich Pań , która rozpoczęła się podczas koncertu 

Złotych Kłosów, a zakończyła powtórnym występem kapeli 

Dysonans. I tak zabawa pod sceną i w wolnej przestrzeni 

między stołami trwała długo w noc. Na koniec należy także 

podziękować za ciężką pracę przed spotkaniem, jak i podczas 

całego sobotniego wieczoru strażakom z OSP w Radliczycach 
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i Główczynie oraz Sobiesękach Trzecich. W silnej ok. 20- 

osobowej obsadzie Panowie poradzili sobie z obsługą stołów 

roznosząc napoje zimne i gorące, sprzątając, zmywając itp., 

a przy tym wszystkim jeszcze znaleźli czas na wspólny taniec 

ze wszystkimi Paniami. Brawo dla strażaków. (Mariusz Janiak) 

KULTURA I HISTORIA 

NAUCZANIE JANA PAWŁA  II W CYTATACH 

Zanim stąd odejdę, proszę was...  

- abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,  

- abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.  

Proszę was:  

- abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości,  

  abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego,  

  u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,  

- abyście od Niego nigdy nie odstąpili,  

- abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha,  

  do której On "wyzwala" człowieka,  

- abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest "największa",  

  która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie  

  nie ma ani korzenia, ani sensu.  (JP II) 

DOBRO ZAWSZE WRACA 

Dobro zawsze wraca. Niektórzy mówią że tak, inny twierdzą, że 

to nieprawda. Jak jest z tym dobrem? Czy warto być dobrym dla 

innych? Czy to rzeczywiście do mnie kiedyś powróci? Z naukowego 

punktu widzenia, ta teza jest raczej dyskusyjna. Bo ludzi, dla których 

jestem zły, mogę nigdy więcej w życiu nie spotkać, a spotykać tylko 

takich, którzy dla mnie będą dobrzy. A jak jest z ludzkiego punktu 

widzenia? Jeśli dla kogoś będę dobry, to zazwyczaj ta osoba, będzie 

dobra dla mnie. Ponieważ tak postępują ludzie kulturalni, życzliwi, 

chciałoby się powiedzieć – normalni. I w wielu sytuacjach tak 

rzeczywiście będzie, ja jestem dobry dla kogoś, ten ktoś jest dobry 

dla mnie. Im więcej osób, dla których ja jestem dobry, tym więcej 

osób będzie dobrych dla mnie. Dotyczy to nie tylko jakieś 

rzeczywistej, konkretnej pomocy, czy rady, ale także zwykłego 

dobrego słowa. Osobom, które spotykam przekazuję dobre słowo, 

uśmiech, po prostu swoją obecność, to samo dostanę, przynajmniej 

od tych konkretnych osób. Oceniając to od strony korzyści, 

po prostu warto być dobrym, bo od tych, dla których jestem dobry, 

prawdopodobnie to samo otrzymam. A jak jest z punktu widzenia 

Jezusa? Jezus idzie jeszcze dalej i mówi, że mamy miłować naszych 

nieprzyjaciół, być dobrymi dla tych, którzy nas nienawidzą; mówić 

dobre słowo tym, którzy nas przeklinają. I odnosi się bardzo 

konkretnie do postawy bycia dobrym tylko dla tych, którzy są 

dobrzy, pytając jaka za to dla nas wdzięczność? Bo przecież to nic 

nadzwyczajnego, być dobrym dla kogoś, kto jest dla mnie dobry. 

Niestety dzisiaj to, co było oczywiste dla Jezusa, dla dobrego jestem 

dobry, nie jest wcale takie oczywiste. Bo dzisiaj coraz częściej można 

się spotkać ze złym zachowaniem, złym postępowaniem  wobec 

drugich, a już najczęściej ze złym słowem, które powiedzieć jest 

najłatwiej, szczególnie w internecie, gdzie jest się anonimowym 

wobec ludzi, którzy nie wyrządzili nam żadnej krzywdy. Być złym 

i mówić złe słowa tak po prostu, bez przyczyny, to chyba 

plaga naszych czasów. Powstaje więc pytanie jak z tym walczyć? 

Odpowiedź jest prosta, ale prosta nie oznacza łatwa. Zło dobrem 

zwyciężaj (por. Rz 12,21). Wobec tak wielkiej ilości hejtu, 

przeklinania, obrażania innych, jedyna postawa, która może coś 

zmienić to postawa, której uczy Jezus. „Miłujcie waszych 

nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie 

spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami 

Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. 

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,35-36). 

Być może naukowo nie ma na to dowodów, być może po ludzku nie 

ma to większego sensu, ale warto być człowiekiem sumienia, warto 

być dobrym, nawet jeśli nie od razu to samo otrzymam. Bo każde, 

nawet najmniejsze dobro, które wyjdzie ode mnie, czy jako 

czyn, czy jako słowo, jest jak zasiane owocne ziarno. 

Na początku wydaje się, że nic się nie dzieje, ale po pewnym czasie 

dzieje się coś niesamowitego. I często, zwłaszcza w trudnych 

chwilach, znajdując nieoczekiwaną pomoc i siłę przetrwania, 

rodzi się w nas przeświadczenie, że to właśnie darowane 

kiedyś komuś bezinteresowne dobro, z woli Bożej powraca 

teraz do nas i umacnia nas samych.  

W 2000 r. powstał film „Podaj dalej”. Opowiada on o chłopcu 

o imieniu Trevor, który jest uczniem klasy siódmej w szkole w Las 

Vegas i mieszka tam z matką, Arlene. Pewnego dnia nowy 

nauczyciel, Eugene Simonet zadaje uczniom zadanie: „Pomyśl, 

co mógłbyś zrobić, aby świat stał się lepszy, i wprowadź to w życie”. 

Trevor to zadanie traktuje bardzo poważnie i wymyśla następujące 

działanie: „Znajdź trzy osoby, którym możesz pomóc w zrobieniu 

czegoś, czego sami nie mogliby zrobić. W zamian niech oni pomogą 

trzem następnym osobom, które pomogą kolejnym trzem… – 

powstanie wówczas piramida dobra…”. Tak powstaje ruch „podaj 

dalej”.  

Wydaje się, że przecież moja pomoc, czy dobre słowo dla jednej, czy 

nawet trzech osób za dużo nie zmieni, nie zmieni świata. 

Po pierwsze, nawet jeśli nie zmieni całego świata, to może zmienić 

cały świat dla tej jednej osoby. Po drugie, gdy tylko ja będę dobry, 

to rzeczywiście mało, ale co gdy takich osób będzie znacznie, 

znacznie więcej? Wtedy jest to niesamowita siła. Ale od kogoś trzeba 

zacząć. Więc podaj dalej. (ks. Jędrzej Zaczyk) 
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KULTURA SŁOWA  

W odpowiedzialnym wychowaniu dzieci i młodzieży 

powinniśmy skupić się na uczeniu kultury słowa oraz 

uwrażliwianie na różne sposoby właściwej komunikacji. 

Od najmłodszych lat spróbujmy uczyć dzieci podstawowych słów 

grzecznościowych: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”. 

Ponadto zwróćmy uwagę czy sami je stosujemy i jakim 

słownictwem posługujemy się w życiu codziennym w obecności 

naszych dzieci, ponieważ uczą się one głównie poprzez 

naśladowanie. Kultura słowa w dużym stopniu kształtowana 

zostaje w domu rodzinnym, szkole, grupie rówieśniczej oraz 

przez środki masowego przekazu. Zasady zachowania dziecko 

wynosi z domu, prezentuje je w szkole, gdzie spotykają się one 

ze złym lub dobrym przyjęciem zależnie od stopnia ich 

poprawności. Drugiego człowieka można ranić i krzywdzić 

nie tylko złym gestem czy szkodliwym zachowaniem, ale też 

agresywnymi, a tym bardziej wulgarnymi słowami. Słowa i gesty 

są bardzo ważne w relacjach międzyludzkich. W celu poprawy 

wzajemnych relacji, w szkołach organizowane są zajęcia dla 

uczniów z pedagogiem, psychologiem oraz z wychowawcami na 

temat sposobów komunikacji. Godne polecenia - zarówno 

w domu jak w szkole czy w miejscu pracy -  są obchody „Dnia 

życzliwości”, aby podkreślić jak istotna jest potrzeba szacunku, 

serdeczności, uśmiechu oraz mówienie dobrych słów innym 

osobom. (pedagog szkolny Katarzyna Juszczak) 

OPOWIADANIE MONIKI BORKOWSKIEJ 

„STARY CZŁOWIEK”  

Idzie ulicą stary mężczyzna. Idzie o kulach. Bardzo powoli. 

Ludzie go wymijają. Dla niego zdają się biec. Bo mężczyzna 

posuwa się bardzo wolno. Nie nadąża za płynącym światem. 

A świat zapatrzony w siebie nie zauważa starego człowieka. 

Panta rhei. Człowiek ten jest jednak mądrzejszy od wszystkich 

innych ludzi. Patrzy na młodych i wie, że oni też kiedyś zwolnią. 

Przyjdzie na to czas. Człowiek ten poprzez swoją powolność 

odbiera świat inaczej niż inni. Dokładniej analizuje, patrzy. 

W swym spowolnieniu odbiera świat staranniej. Mijam starego 

człowieka. Fotografuję go oczyma pamięci, by wywoływać obraz 

jego w okruchach wspomnienia. Bo starość nie jest negatywna. 

To dojrzałość i piękność życia. Tylko ułomność fizyczna jest 

spowalniaczem. I o kulach trzyma się ciało. Nie duszę. 

(Monika Borkowska) 

KĄCIK CZYTELNICZY  

„Tatuażysta z Auschwitz” Heather Morris 

Prawdziwa historia Lalego Sokołowa, który 

tatuował numery seryjne na ramionach 

osadzonych w Auschwitz. Milczał przez ponad 

pół wieku, tuż przed śmiercią zdecydował się 

opowiedzieć swoje losy. Tatuażysta z Auschwitz 

to właśnie opowieść Sokołowa, którą usłyszała 

i spisała autorka. Lale Sokołow trafił do obozu w Auschwitz 

w 1942 roku. Miał wówczas dwadzieścia sześć lat, znał kilka 

języków. Miał tatuować numery na przedramionach 

przybywających do obozu więźniów. Zadawać im ból 

i cierpienie, naznaczać na całe życie. Dzięki swoim obowiązkom 

cieszył się w obozie wyjątkową wolnością, mógł się po nim 

przemieszczać z większą swobodą niż reszta osadzonych. 

Wykorzystał to, by pomagać innym. O Auschwitz powstały już 

setki książek. Wspomnienia Lalego wyróżnia niezwykła odwaga 

i hart ducha głównego bohatera, a także miłość. W kolejce 

do tatuażysty stanęła pewnego dnia młoda, przerażona 

dziewczyna – Gita – a młody Lale zakochał się w niej 

od pierwszego wejrzenia. To właśnie w obozie po raz pierwszy 

rozmawiali, flirtowali, wymienili pocałunki. Ich uczucie 

przetrwało nazistowskie piekło, pobrali się i spędzili razem resztę 

życia. Lale Sokołow zdecydował się opowiedzieć swoją historię 

dopiero po śmierci Gity. To łamiąca serce, a jednocześnie 

dodająca otuchy opowieść. To literacki dokument o piekle 

Auschwitz, napisany językiem najszlachetniej powściągliwym, 

i historia najpiękniejszej miłości, która przezwyciężyła to piekło. 

Książka, którą warto... Którą trzeba przeczytać. Heather Morris 

pochodzi z Nowej Zelandii, a obecnie mieszka w Australii. 

Pracując w szpitalu państwowym w Melbourne, przez kilka lat 

czytała i pisała scenariusze, z których jednym zainteresował się 

uhonorowany Oscarem amerykański scenarzysta. W 2003 roku 

Heather spotkała starszego pana, który „miał historię wartą 

opowiedzenia”. Dzień, w którym poznała Lalego Sokołowa, 

zmienił życie ich obojga. W miarę, jak rozwijała się ich przyjaźń, 

Lale otwierał przed nią najgłębsze zakamarki własnej duszy, 

powierzając jej tajemnice życia w czasach zagłady. Początkowo 

historia losów Lalego miała postać scenariusza, który zdobywał 

wiele wyróżnień w międzynarodowych konkursach, ostatecznie 

jednak autorka przekształciła ją w debiutancką powieść 

„Tatuażysta z Auschwitz”.   

„Dość katolipy! O Jezusie celebrycie”  Jan 

Kaczkowski Gdyby tak wyglądały kazania, to do 

kościoła chodziliby chyba nawet niewierzący. 

Z tej książki dowiesz się co to jest duchowlanka 

i kim jest Doda Pendolino. Zrozumiesz dlaczego 

większość ludzi w Polsce źle wymawia słowa 

„Szczęść Boże” i dlaczego profesjonalizm 

w Kościele to obowiązek, a nie opcja dodatkowa.  

Ta książka to osobiste, bezpośrednie, powiedziane 

z charakterystycznym humorem i jedne z ostatnich słów ks. Jana 

Kaczkowskiego. Ostatnia konferencja księdza Jana. Nie możemy 

sobie pozwolić na „lipę” w Kościele! Jak to jest, że Kościół ma 

w swoich szeregach największych erudytów naszych czasów, 

dysponuje najlepszymi lokalizacjami w centrach największych miast, 

szczyci się prawie dwoma tysiącami lat historii i tradycji, a mimo 

to jest pociągający dla coraz mniejszej części społeczeństwa? 

Dlaczego tylu młodych ludzi odwraca się od Kościoła, nie widząc 

w nim ewangelicznej prawdy? Ksiądz Jan Kaczkowski (1977–2016) 

w bardzo osobistych słowach opowiada o kondycji Kościoła 

w Polsce. Mówiąc o najczęstszych stereotypach, nie boi się gorzkich 

słów prawdy, choć równocześnie podkreśla, jak bardzo Matkę 

Kościół kocha. Przekonuje, że najważniejsze, co musimy zrobić, 

to zacząć prawdziwie żyć tym, w co wierzymy. Nie odstawiać na tym 

polu fuszerki, idąc po linii najmniejszego oporu, ale stać się 
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autentycznymi, profesjonalnymi i skutecznymi.  „Nie ma we mnie, 

czy nie ma w nas, zgody na to, żeby katolicyzm kojarzył się z lipą.” – 

ks. Jan Kaczkowski.   /Małgorzata Majas/ 

GALERIA BOHATERÓW         

BONAWENTURA NIEMOJOWSKI 

     Bonawentura Niemojowski urodził 

się w 1787 roku w Słupi pod Kępnem. 

Pochodził z rodziny szlacheckiej 

o długiej i chlubnej genealogii, sięgającej 

jeszcze czasów piastowskich. 

Przodkowie Bonawentury z dawien 

dawna spokrewnieni byli 

z najznamienitszymi polskimi rodami 

i często sprawowali zaszczytne 

urzędy w Rzeczpospolitej. W rodzinie 

Niemojowskich silnie zakorzenione były 

wartości patriotyczne. Ojciec 

Bonawentury, Feliks Niemojowski zasłynął między innymi 

z tego, że na grodzieńskim sejmie rozbiorowym nie chciał 

podpisać traktatów zatwierdzających rabunek ziem polskich. 

Młody szlachcic po ukończeniu szkół pijarskich w kraju udał 

się wraz z bratem na studia prawnicze do Halle i Erlangen. 

Gruntownie wykształcony wrócił wraz z bratem Wincentym 

do Księstwa Warszawskiego i rozpoczął karierę urzędniczą. 

Niestety szerokie horyzonty intelektualne sprawiły, że 

biurokratyczny charakter pracy zaczął nużyć Niemojowskiego. 

Porzucił zajęcie i wyjechał ponownie na Zachód Europy. 

Odwiedził Włochy, Niderlandy, Francję i Anglię. Interesował 

się tam w sposób szczególny rozwojem rolnictwa oraz między 

innymi problematyką samorządu terytorialnego. Kiedy wrócił 

do Królestwa Polskiego zakupił wieś Marchwacz i zaczął 

przeobrażać ten majątek w nowocześnie zarządzane dobra. 

Po zaledwie dwóch latach, w 1820 roku dawna wieś biskupów 

gnieźnieńskich rozkwitła nowoczesnością. Obiło się 

to głośnym echem nawet w prasie warszawskiej, kiedy 

to Bonawentura zorganizował w swoim majątku pokaz 

nowoczesnych maszyn rolniczych sprowadzonych 

do Marchwacza z Zachodniej Europy. Zaprezentowano 

nowoczesne radła, pługi a nade wszystko pierwszą 

w kaliskiem młockarnię do zboża. Swoim entuzjazmem oraz 

znajomością nowoczesnych metod uprawy zwolna zarażał 

okolicznych ziemian, którzy naśladowali gospodarza 

z Marchwacza. Wkrótce Bonawentura został wybrany posłem 

na Sejm Królestwa Polskiego. Tam odważnie wraz z bratem 

i grupą posłów z województwa kaliskiego (tzw. Kaliszanie) 

bronił praw narodowych przed zakusami cara Aleksandra I,  

a następnie Mikołaja I Romanowa. Krytykował również 

etatystyczną politykę gospodarczą rządu i postulował rozwój 

kolei żelaznych w kraju. Niestety car nie tolerował odważnych 

wystąpień opozycji. Niemojowscy zostali pozbawieni 

mandatów poselskich, a brat Bonawentury - Wincenty został 

nawet uwięziony w areszcie domowym swojego brata. 

Okoliczna szlachta często zjeżdżała więc do Marchwacza, aby 

wesprzeć na duchu skarconych obrońców praw Królestwa 

Polskiego. Strzegącym Niemojowkich kozakom często 

urządzano psikusy i uprzykrzano pracę jak tylko było 

to możliwe. 

     Kiedy w listopadzie 1830 roku wybuchło powstanie 

listopadowe Niemojowscy od razu zaczęli aktywnie działać 

w Sejmie Narodowym. Swoimi działaniami Bonawentura 

istotnie przyczynił się do ogłoszenia aktu detronizacyjnego 

cara. W powstańczym rządzie pełnił kolejno funkcje ministra 

sprawiedliwości, spraw wewnętrznych a następnie zastępcy 

prezesa powstańczego rządu. W maju 1831 roku siły 

powstańcze przegrały bitwę pod Ostrołęką a następnie 

we wrześniu doszło do oblężenia i upadku Warszawy. 

W takim momencie  musiało dojść do przesilenia rządowego. 

Sytuacja militarna stawała się fatalna. Nikt nie kwapił się, aby 

zostać nowym prezesem powstańczego rządu. W tej sytuacji 

funkcję tę 8 września 1831 roku objął właśnie Bonawentura 

Niemojowski. Stanowczo wypowiadał się przeciwko 

nastrojom kapitulacyjnym i rokowaniom z carem, dwoił się 

i troił, żeby tylko utrzymać zryw. Niestety sytuacja stawała się 

krytyczna. W obawie przed rozbiciem i aresztowaniem 

oddziały polskie przechodziły na terytorium Prus, gdzie były 

rozbrajane. Bonawentura Niemojowski w obliczu ostatecznej 

klęski postąpił podobnie. Udał się następnie na emigrację do 

Francji i Belgii. Na wieść o śmierci swojego brata Wincentego 

w Moskwie (został zesłany na katorgę do Syberii) w 1834 

roku poważnie zachorował. W gorączce zamawiał po kilka 

tysięcy sztuk broni dla walczącej Warszawy, czym dał 

świadectwo, iż sprawy Polski zawsze zajmowały w jego 

działalności najważniejsze miejsce. Zmarł w Brukseli w 1835 

roku. Pochowany został na paryskim cmentarzu Père-

Lachaise.  
     Bonawentura Niemojowski niewątpliwie należy do 

najwybitniejszych postaci związanych  z gminą Szczytniki. 

Jego życie i działalność publiczna zawsze koncentrowały 

się wokół wartości takich jak wolność i patriotyzm. 
Do dzisiaj w Marchwaczu, nieopodal rodowego pałacu 

Niemojowskich, znajduje się kopiec z głazem narzutowym, 

upamiętniającym energicznego premiera powstańczego rządu 

z  Marchwacza...  (Krzysztof Pietrzykowski) 

ZAWODY SPORTOWE 

SPORT SZKOLNY 

MISTRZOSTWA POWIATU KALISKIEGO ZIEMSKIEGO  

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I KLAS GIMNAZJALNYCH  

W WARCABACH KLASYCZNYCH 

W dniu 07.02.2019 roku w Marchwaczu odbyły się 

Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w warcabach 

klasycznych Szkół Podstawowych i III klas Gimnazjalnych. 

Zawody odbyły się w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży 
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Szkolnej - edycja 2018/2019. Zorganizowane zostały przez 

Kaliski Ziemski SZS w ramach zadania publicznego 

zleconego przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu 

we współpracy z Zespołem Szkół im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu,  nauczycielem wychowania fizycznego 

Kazimierzem Augustyniakiem oraz  sędzią głównym Pawłem 

Olejnikiem. Grano systemem szwajcarskim 7 rund.  

W turnieju wzięło udział 68 uczniów  z terenu powiatu 

kaliskiego. Oto jak przedstawiają się wyniki turnieju: 

Kl. VII i VIII Sz. P. i III klasa Gimnazjum 

Klasyfikacja końcowa chłopców:               

Klasyfikacja końcowa dziewcząt: 

1. Walczyński Michał     - Iwanowice                           
1. Wielgocka Anna         - Tłokinia W. 

2. Chojnacki Krystian     - Koźminek                           
2. Chojnacka Dominika  - Iwanowice 

3. Nowak Mateusz          - Szczytniki                                 
3. Długaś Anna               - Rajsko 

 Szkoła Podstawowa kl. IV – VI 

1. Pietrucha Franciszek   - Koźminek                           
1. Jeziorska Emilia         - Chełmce 

2. Suchecki Norbert        - Szczytniki                             
2. Dobrach Alicja           - Chełmce 

3. Perek Bartosz              - Rajsko                                   
3. Łańduch Aleksandra  - Marchwacz 

ZAWODY GMINNE 

Mini Piłka Ręczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Dziewczęta:                                                                                                                                                   

I  miejsce  Sz. P.  Iwanowice                                                                                                                         

II miejsce  Sz. P.  Staw                                                                                                                     

Chłopcy:                                                                                                                                                     

I   miejsce  Sz. P.  Iwanowice                                                                                                                    

II  miejsce  Sz. P.  Staw                                                                                                                            

III miejsce  Sz. P.  Radliczyce                                                                                                              

Mini Siatkówka                                                                                                                         

Dziewczęta:                                                                                                                                                                  

I   miejsce  Sz. P.  Iwanowice                                                                                                                                   

II  miejsce  Sz. P.  Szczytniki                                                                                                                          

Chłopcy:                                                                                                                                                                      

I   miejsce  Sz. P.  Szczytniki                                                                                                                                     

II  miejsce  Sz. P.  Iwanowice 

Koszykówka                                                                                                                      

Dziewczęta:                                                                                                                                                                

I      miejsce  Gim.  Iwanowice                                                                                                                                

II    miejsce  Gim.   Radliczyce                                                                                                                         

Chłopcy:                                                                                                                                                                      

I      miejsce  Gim.  Iwanowice                                                                                                                                 

II     miejsce  Gim.  Staw                                                                                                       

Piłka Ręczna                                                                                                                                                  

Chłopcy :                                                                                                                                                                      

I miejsce Gim. Iwanowice                                                                                                                        

II miejsce Gim. Radliczyce                                                                                                                      

III miejsce Gim.  Szczytniki                                                                                             

Dziewczęta :                                                                                                                                                                     

I miejsce Gim. Iwanowice       

(Gminny Koordynator Sportu- Kazimierz Augustyniak) 

         SUKCESY NAJMŁODSZYCH             

MIESZKAŃCÓW GMINY  

Gabriela Dorabialska uczennica klasy II Szkoły Podstawowej 

w Stawie jest zawodniczką Akademii Sportu „Spartakus" 

i trenuje gimnastykę artystyczną. Pod okiem trenerki Niny 

Shyndier, Gabriela odnosi sukcesy w ogólnopolskich 

i międzynarodowych zawodach. 

Największym sukcesem Gabrieli 

jest zajęcie I miejsca w Turnieju 

„Winter Star" w Sosnowcu 22 

grudnia 2018 r., II miejsca w IV 

Ogólnopolskim Towarzyskim 

Turnieju w Łodzi 19 maja 2018 r. 

oraz VI miejsca na 

Międzynarodowym Turnieju 

w Sosnowcu dnia 8 lutego 2019 r. 

Przed Gabrielą następne występy 

w Łodygowicach, Wrocławiu, 

Warszawie oraz wyjazdy na Turnieje zagraniczne na Węgry 

i do Niemiec. Obecnie w zajęciach gimnastycznych 

uczestniczy również  siostra Gabrieli - Katarzyna Dorabialska, 

która zadebiutuje w dniu  16 marca 2019 r. (informacja 

przesłana przez Bogdana Augustyniaka)  

PODSUMOWANIE ROKU SPORTOWEGO 2018 

W KALISZU 

Klub Sportowy ZIĘTEK Team został doceniony przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego. Dnia 22 lutego bieżącego roku 

w Kaliszu odbyło się Podsumowanie Roku Sportowego 2018, 

podczas którego zawodnicy, trenerzy, kluby oraz działacze 

otrzymali wyróżnienia i nagrody za swoje osiągnięcia 

w ubiegłym roku.  W złotej dwunastce kaliskich sportowców 

piąte miejsce zajął nasz wybitny zawodnik Aleksander Stawirej. 

Wielu naszych zawodników oraz trenerzy otrzymało nagrody dla 
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medalistów mistrzostw Polski i Międzywojewódzkich Mistrzostw 

Młodzików.  Najmilszym zaskoczeniem była wiadomość, że KS 

ZIĘTEK Team zajął I miejsce w Kaliszu w Państwowym 

Systemie Sportu Młodzieżowego. Na pamiątkowym szkle wyrazy 

uznania i podziękowania za wkład w rozwój sportu 

w Województwie Wielkopolskim złożył klubowi Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak. Nasz klub 

w ubiegłym roku w Mistrzostwach Polski w kickboxingu zdobył 

33 medale, w tym 15 złotych medali, 9 srebrnych i 9 brązowych 

oraz 1 srebrny i 1 brązowy medal Mistrzostw Świata, natomiast 

w Mistrzostwach Polski w boksie 6 medali, w tym 1 złoty, 

2 srebrne i 3 brązowe. W Systemie Sportu Młodzieżowego 

w roku 2018 zdobyliśmy 113 punktów w kickboxingu i 201 

punktów w boksie.  (Mariusz Ziętek)  

 

 

UDZIAŁ W PUCHARZE EUROPY 

Zawodnicy KS ZIĘTEK Team z powodzeniem wzięli udział 

w Pucharze Europy, który odbył się w Chorwacji 08-10 luty. 

Bracia Sebastian i Norbert Kusz byli najlepsi w swoich 

kategoriach wiekowych zdobywając Puchar Europy. Norbert 

Kusz zdobył złoty medal i puchar w kategorii junior, Sebastian 

Kusz był najlepszy w kategorii kadet, również zdobywając 

złoty medal i Puchar Europy. Na 3 stopniu podium w tej samej 

kategorii wiekowej stanęli Julia Kabzińska i Olaf Pera. 

Srebrnymi medalami musieli zadowolić się Marek Mazur 

w kategorii Masters i Dawid Zaborowski w kategorii Senior. 

To pierwszy w tym roku udział naszych zawodników 

w rywalizacji międzynarodowej (Mariusz Ziętek) 

 

OŚWIATA 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI 

GMINY SZCZYTNIKI W 2018 ROKU 

   Tryb postępowania w sprawie awansu zawodowego nauczyciela 

określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. 

U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania 

stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z  2018 r. poz. 

1574). 

   W dniu 30 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy 

w Szczytnikach odbyło się posiedzenie dwóch komisji 

egzaminacyjnych, powołanych przez Wójta Gminy Szczytniki, które 

przeprowadziły egzamin dla nauczycieli ubiegających się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego. Pani Edyta Spaleniak oraz Pani 

Emilia Wielowska, to kolejne nauczycielki z Zespołu Szkół 

w Szczytnikach i w Gminie Szczytniki, które 

pozytywnie zdały egzamin i dołączyły do grona nauczycieli 

mianowanych.  

    W dniu 28 listopada 2018 r. oraz 7 i 6 grudnia 2018 r. w siedzibie 

Delegatury w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu, odbyły się 

posiedzenia komisji kwalifikacyjnych powołanych przez 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, których zadaniem była analiza 

dorobku zawodowego nauczycieli, ubiegających się o awans 

na stopień nauczyciela dyplomowanego. Do grona nauczycieli 

dyplomowanych w gminie Szczytniki dołączyły: Pani Wioletta 

Michalska z Zespołu Szkół w Iwanowicach, Pani Karolina Kisiurska 

i Pani Agnieszka Krajewska z Zespołu Szkół Radliczycach oraz Pani 

Marzena Łysek z Zespołu Szkół w Stawie. 

   W stosunku do nauczycieli stażystów na stopień nauczyciela 

kontraktowego postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzono 

28 sierpnia 2018 r. dla:  ks. Jędrzeja Zaczyka – nauczyciela Zespołu 

Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu oraz 30 lipca 2018 r. dla Pani 

Ewy Malickiej-Kołata – nauczycielki Zespołu Szkół w Szczytnikach.  

Gratulując stopnia awansu zawodowego, wszystkim nauczycielom 

życzymy satysfakcji z pełnionej misji kształcenia i wychowania 

młodego pokolenia, pracy w twórczej atmosferze sprzyjającej 

podejmowaniu nowatorskich wyzwań oraz realizacji zawodowych 

planów. (Grażyna Kuchnicka) 

AKCJA SZLACHETNA PACZKA  

W grudniu w wielu placówkach na terenie gminy podjęto 

działania wspierające akcję „Szlachetna paczka”, aby pomóc 

szczególnie potrzebującym.  W Zespole Szkół im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu akcję „Szlachetna paczka" przeprowadziło Szkolne 

Koło Wolontariatu pod opieką p. Agnieszki Szczęsnej.  Do akcji 

zaproszona została przede wszystkim społeczność szkolna, a więc 

uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły. Przez dwa 

tygodnie  zbierano  w szkole produkty spożywcze, słodycze 

i artykuły chemiczne. Akcja cieszyła się dużym  powodzeniem. 

Okazało się, że wielką przyjemność sprawia  człowiekowi 

obdarowywanie innych. Z zebranych artykułów członkowie 

Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z opiekunami przygotowali kilka 

paczek stanowiących upominek  dla osób potrzebujących. 

Wszystkim zaangażowanym w „Szlachetną paczkę" serdecznie 

dziękujemy! (opiekun Koła Wolontariatu  Agnieszka Szczęsna) 
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GMINNY KONKURS KOLĘD  I PASTORAŁEK      

DLA PRZEDSZKOLAKÓW  

W dniu 10 stycznia 2019  roku w przedszkolu w  Zespole Szkół 

im. Jana Pawła II w Marchwaczu odbył się jak co roku Gminny 

Konkurs Kolęd i Pastorałek dla Przedszkolaków z terenu gminy 

Szczytniki. Dzieci zaprezentowały się wspaniale  śpiewając 

piękne kolędy i jeszcze piękniejsze, choć mniej znane pastorałki. 

Śpiew kolęd w wykonaniu najmłodszych okazał się dla 

wszystkich słuchających wielkim przeżyciem. Jury w składzie: 

Agnieszka Pogorzelec-  nauczyciel muzyki, Elżbieta 

Chojnowska-  nauczyciel religii oraz ks. Jędrzej Zaczyk  miało 

trudne zadanie do wykonania, jakim było wyłonienie spośród 

występujących tych najlepszych. Jury wybrało trzech laureatów 

i trzech  wyróżnionych.  

 

Oto laureaci: I miejsce Blanka Musisz  z oddziału 

przedszkolnego w Zespole Szkół w Iwanowicach (opiekun 

p. Małgorzata Sierońska), II miejsce Nikola Rubas 

z przedszkola w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu (opiekun p. Agnieszka Szczęsna) oraz 

III miejsce  Kacper Gromada z przedszkola w Zespole Szkół 

w Szczytnikach (opiekun p. Paulina Błasiak).  Wyróżnienia 

otrzymały następujące dzieci: Zofia Kamińska z oddziału 

przedszkolnego w Zespole Szkół w Szczytnikach (opiekun 

p. Marzena Królikowska),  Zuzanna Filipiak z  przedszkola 

w Zespole Szkół w Stawie  (opiekun p. Elżbieta Żubrowska) 

oraz Milena Krawczyk z przedszkola w Zespole Szkół im. 

Jana Pawła II  w Marchwaczu (opiekun p. Agnieszka 

Szczęsna).  Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy oraz nagrody, 

które wręczyła Pani Dyrektor Honorata Szymańska. Uczestnicy 

wraz z opiekunami    i rodzicami zostali podjęci słodkim 

poczęstunkiem, za który  serdecznie dziękujemy Radzie 

Rodziców Zespołu Szkół  im. Jana Pawła II  w Marchwaczu.  Już 

dziś zapraszamy za rok. (opracowała Agnieszka Szczęsna) 

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO       

IM. JANA PAWŁA II 

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu odbył się już 
czternasty z kolei Gminny Konkurs Języka Angielskiego im. 
Jana Pawła II, sprawdzający różnorodne umiejętności 

językowe uczniów z terenu Gminy Szczytniki.  Wyłoniono 
następujących laureatów konkursu - uczniowie klas 1-3 szkół 
podstawowych: I miejsce Wojciech Ekiert  ZS w Radliczycach 
(opiekun p. Marlena Krzesińska), II miejsce Szymon Sobczak 
ZS w Radliczycach (opiekun p. Marlena Krzesińska) i Karolina 
Sobocka ZS w Stawie (opiekun p. Bartosz Olender), III miejsce 
Katarzyna Łatkowska i Julia Jędrzejewska ZS im. Jana Pawła 
II w Marchwaczu (opiekun p. Ewelina Biesiada);  

 

młodzież szkół podstawowych: I miejsce Michał Zimny 
ZS w Radliczycach (opiekun p. Izabela Ciesielska), II miejsce 
Lena Łukacka  ZS im. Jana Pawła II w Marchwaczu (opiekun 
p. Honorata Szymańska), III miejsce Wiktoria Jakubek ZS 
im. Jana Pawła II w Marchwaczu (opiekun p. Honorata 
Szymańska) i Szymon Smolarek ZS w Stawie (opiekun 
p. Bartosz Olender); młodzież gimnazjalna:  I miejsce Michał  
Trzęsowski ZS w Iwanowicach (opiekun p. Ewelina Krzywda), 
II miejsce Kinga Smolarek  ZS w Stawie (opiekun p. Marlena 
Krzesińska), III miejsce Magdalena Nowak  ZS im. Jana 
Pawła II w Marchwaczu (opiekun p. Ewelina Biesiada) i Adam 
Paczkowski  ZS w Stawie (opiekun p. Marlena Krzesińska). 
UCZNIOM I OPIEKUNOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!   
(Honorata Szymańska)  

LAUREACI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

PLASTYCZNEGO „MÓJ WYMARZONY ZAWÓD”  

Na konkurs organizowany w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia 

Kariery wpłynęło blisko 500 prac.  Laureatami konkursu 

plastycznego z zakresu doradztwa zawodowego ,,Mój 

wymarzony zawód’’ zorganizowanego przez jednostkę 

Samorządu  Województwa Wielkopolskiego Centrum Wsparcia 

Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu 

zostali uczniowie z klasy drugiej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu.  I miejsce Wiktor Czarnecki, II miejsce Filip 

Markowski, wyróżnienia – Nadia Barczewska, Lidia Ignasiak, 

Julia Jędrzejewska (opiekun: Małgorzata Gajewska). 
Rozdawanie nagród i wyróżnień uatrakcyjniła wizyta świętego 

Mikołaja, który do pomocy przy wręczaniu upominków 
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i dyplomów zaprosił Panią Marszałek Marzenę Wodzińską. 

Dzieci były zachwycone i pełne emocji. To nie był jednak koniec 

niespodzianek przygotowanych przez Organizatorów. Tuż po 

rozdaniu nagród na małych artystów czekały animacje i zabawy 

taneczno-muzyczne, a następnie słodki poczęstunek 

przygotowany na tę okoliczność przez lokalnych rzemieślników. 

(Małgorzata Gajewska) 

 

PROJEKT W RAMACH WRPO W SZKOŁACH 

Od września 2018 r. we wszystkich pięciu Zespołach Szkół 

Gminy Szczytniki realizowany jest projekt w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 8.1. Ograniczenie 

i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, 

Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe 

pn: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół w Gminie 

Szczytniki”. Kwota uzyskanego dofinansowania w ramach 

projektu wynosi 993.241,86 zł, w tym ze środków europejskich: 

889.440,76 zł, ze środków z dotacji celowej: 103.801,10 zł. 

Termin realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 30.06.2020 r. 

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy 

i multimedialny oraz  doposażone zostaną pracownie 

przyrodnicze i matematyczne w sprzęt do przeprowadzenia 

doświadczeń i eksperymentów oraz w pomoce do rozpoznawania 

potrzeb rozwojowych uczniów i prowadzenia terapii. W ciągu 

dwóch lat -  526 uczniów weźmie udział w dodatkowych 

zajęciach przedmiotowych  (język angielski, język niemiecki, 

informatyka, matematyka, chemia, fizyka, przyroda, geografia, 

zajęcia logopedyczne, zajęcia psychoedukacyjne, zajęcia 

socjoterapeutyczne). Odbędą się również szkolenia dla 

nauczycieli (86 osób) mające na celu podniesienie ich 

kompetencji zawodowych. (Małgorzata Wielowska) 

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE W SZKOŁACH  

W bieżącym roku odbyła się kolejna edycja zajęć profilaktycznych 
dla uczniów i rodziców we wszystkich  gminnych szkołach.  

Zajęcia przeprowadzone przez Panią pedagog Bogumiłę Badek, 
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, ukierunkowywały uczestników 
na budowanie własnej wartości, współdziałanie w grupie oraz na 
znaczenie stosowania szeroko rozumianej profilaktyki, nie tylko 
w   zakresie nadużywania alkoholu. Zajęcia zostały sfinansowane 
z budżetu gminy, natomiast koordynatorem akcji była Pani Maria 
Wiączek Hendler.  Bardzo dziękujemy! (Honorata Szymańska) 

STYPENDIA DLA UCZNIÓW 

     Realizując postanowienia art. 90g ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. 

zm.), w oparciu o decyzje dyrektorów zespołów szkół 

prowadzonych przez Gminę Szczytniki, za I okres w roku 

szkolnym 2018/2019 zostało przyznane ogółem 49 stypendiów 

dla uczniów szkół podstawowych i III klas gimnazjalnych 

realizujących obowiązek szkolny w tych zespołach.   

 
     Pan Wójt wyróżnił 30 najzdolniejszych uczniów za wyniki 

w nauce ze średnią ocen nie niższą niż 5,25. Są nimi: 

  w Zespole Szkół w Iwanowicach: Grzegorz Nieborak, 

Wiktoria Michalska, Weronika Nowacka, Marita Michalska; 

  w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu: 

Mateusz Olejnik, Aleksandra Łańduch, Nadia Błaszczyk, 

Liliana Gajewska, Lena Łukacka, Filip Jędrzejewski; 

   w Zespole Szkół w Radliczycach: Paweł Rutkowski,        

        Tomasz Siwiak, Julia Ekiert, Małgorzata Lazarek, Nadia  

         Olejnik, Kamil Siwiak, Aleksandra Matusiak; 

   w Zespole Szkół w Stawie: Małgorzata Płóciennik; 

   w Zespole Szkół w Szczytnikach: Antonina Braszak, 

Oliwia Leszka, Szymon Błasiak,  Krzysztof Górski, Oliwia 

Żurawska, Gabriela Kopacka, Mateusz Pospieszyński, Julia 

Kasprowicz, Patrycja Łukacka, Angelika Wojtczak, Marta 

Nijak, Mateusz Nowak; oraz 19 uczniów za osiągnięcia 

sportowe, co najmniej na szczeblu powiatu. Wysokość 

stypendium to 150 zł dla ucznia. Wszystkim uczniom 

dziękujemy, a rodzicom przekazujemy uznanie, które 

można wyrazić następującymi słowami: „Rzeczą dla 

każdego człowieka najważniejszą jest wychowanie. 

Albowiem każda rzecz dobrze rozpoczęta daje nadzieję 

dobrego wyniku” Antyfon Sofista  (autor: Grażyna 

Kuchnicka) 

PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA 

„UMIEM PŁYWAĆ”  

Z dniem 1 marca 2019 r. rozpoczęła  się kolejna edycja Programu 

powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 2019. Gmina 

Szczytniki zadeklarowała swój udział. Z Programu tym razem 

skorzysta 162 uczniów klas I-III szkół podstawowych naszej 

gminy. Uczniowie w trakcie 10 wyjazdów skorzystają łącznie 

z 20 godzin nauki na basenie kaliskiego AQUAPARKU (po 2 

godziny dla każdego dziecka): z ZS w Iwanowicach – 36 

uczniów; z ZS w Szczytnikach – 41 uczniów; z ZS 

w Marchwaczu i ZS w Radliczycach – 45 uczniów; z ZS 

w Stawie – 40 uczniów. Program współfinansowany jest 
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ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz gminy 

Szczytniki, którego partnerem wiodącym jest Wielkopolskie 

Zrzeszenie LZS w Poznaniu. Uczniom mają zapewniony 

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. Koszty programu: Dofinasowanie ze strony 

Ministerstwa na jedno dziecko - 180,00 zł i 165,00 zł wkład 

samorządu gminnego. Łącznie 345,00 zł. Gmina pokrywa łącznie 

26 730,00 zł. Dowóz zapewnia firma – Transport osobowy 

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

dyrektor zespołu szkół, zobowiązany został do wyznaczenia 

nauczyciela jako opiekuna grupy. Na koordynatora projektu 

z ramienia Urzędu Gminy w Szczytnikach została wskazana 

p. Grażyna Kuchnicka. (Grażyna Kuchnicka )   

 GMINNA AKCJA KONKURSOWA       

GLEJT, ABY POWSTRZYMAĆ HEJT  

Laureatami Gminnej Akcji Konkursowej 
Glejt, aby powstrzymać hejt, ogłoszonej 
w dniu 25 stycznia 2019 r. przez Wójta 
Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta, 
zostali następujący uczniowie: I miejsce 
– Filip Jędrzejewski z Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Marchwaczu  (opiekun: 
Pan Krzysztof Pietrzykowski) oraz Marta 
Nijak z Zespołu Szkół w Szczytnikach 
(opiekun: Pani Anna Dryka); II miejsce – 
Nadia Olejnik z Zespołu Szkół 
w Radliczycach (opiekun: Pani Karolina 
Kisiurska); III miejsce – Małgorzata 
Łaska z Zespołu Szkół w Iwanowicach 
(opiekun: Pani Jolanta Leszka).  W dniu 

7 marca podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Gminy 
w Szczytnikach Wójt Pan Marek Albrecht  wręczył dyplomy 
i nagrody laureatom oraz uczestnikom akcji konkursowej 
na etapie gminnym; natomiast kierownik referatu Pani Grażyna 
Kuchnicka zadbała o słodki poczęstunek dla uczniów i ich 
opiekunów. Pan Wójt podziękował za to, że w akcji udział wzięły 
wszystkie Zespoły Szkół z terenu Gminy Szczytniki oraz  
przypomniał niezwykle istotne cele akcji takie jak: zapobieganie 
przemocy słownej i fizycznej, kształtowanie właściwych postaw 
społecznych, rozwijanie odpowiedzialności społecznej 
i narodowej. Poza tym podkreślił, że w obecnych czasach, 
w których występuje coraz więcej agresji -  najskuteczniejszym 
sposobem niwelowania tego zjawiska jest życzliwość 
i odnoszenie się do innych w taki sposób, w jaki sami 
chcielibyśmy, aby nas traktowano. Obecni opiekunowie: Pani 
Anna Dryka, Pani Jolanta Leszka, Pani Honorata Szymańska i Pan 
Krzysztof Pietrzykowski podziękowali Panu Wójtowi 
za dostrzeganie tak ważnego problemu społecznego oraz 
za  podjęcie działań przeciwko hejtowi na szczeblu gminnym.  
Zarówno nauczyciele jak i uczniowie przyznali, że zadanie 

konkursowe nie było łatwe, jednakże przyniosło dużo osobistej 
satysfakcji. Dodatkowym atutem dla uczniów była  możliwość 
obejrzenia po raz pierwszy sali sesyjnej, w której debatują 
samorządowcy podczas sesji Rady Gminy Szczytniki. Spotkanie 
odbyło się w bardzo miłej, pełnej życzliwości atmosferze; 
a obecnym na spotkaniu uczniom należy się naprawdę duża 
pochwała za wzorowe zachowanie i godne reprezentowanie 
swoich szkół – co stanowi również kolejny krok w dobrym 
kierunku, aby starać się powstrzymać hejt! Bardzo dziękujemy 
za udział!   (Honorata Szymańska)  

 

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 

-------------------------------------------------------------------------------------------
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 (od 50 zł), bieżącą aktualizację stron. NET-PAT Patryk 

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

mailto:patryk@net-pat.pl
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-----------------------------------------------------------------------------------

Zapraszam do Zakładu Mechaniki Pojazdowej i Serwisu Opon 

SPEED-MECH. Oferuję usługi w zakresie napraw głównych 

i bieżących, diagnostyki komputerowej, serwis opon, wymiany 

filtrów, oleju i płynów, napraw układu napędowego, hamulcowego, 

kierowniczego, wydechowego,  wymiana rozrządów, elektryka, 

rozruszniki, alternatory, przygotowanie pojazdów do przeglądów 

rejestracyjnych oraz sprzedaży, pranie tapicerek samochodowych. 

Cezary Krążyński, Główczyn 31, Tel. 723152206 

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

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! 

Wykonujemy przeglądy rejestracyjne pojazdów wszystkich rodzajów 

oraz badania dodatkowe – do każdego przeglądu - niespodzianka.  

Zapraszamy do skorzystania z nowo otwartej myjni samoobsługowej, 

dwustanowiskowej – dla każdego typu samochodów. Stacja czynna: 

pn-pt 8:00-18:00, sobota 8:00-14:00. Myjnia: czynna całą dobę. 

KROWICA ZAWODNIA 59, tel.  62 597 11 20  (naprzeciwko 

szkoły w Marchwaczu) 

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

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 KARPISIEWICZ                      

Oferuje usługi - TRANSPORTOWE: busy, wywrotki, ciągniki 

siodłowe, niskopodwozie; KOPARKO – ŁADOWARKĄ; 

KOMPLEKSOWE USŁUGI PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM: 

przycinanie drzew – sady, lasy + wywóz, usługa rębakiem; naprawa 

i czyszczenie rynien, montaż reklam, czyszczenie i malowanie 

elewacji; SPRZĄTANIE placów budowy, porządkowanie terenu po 

prowadzonych pracach budowlanych, wywóz gruzu i odpadów 

komunalnych, nawożenie ziemi;  WYWÓZ NIECZYSTOŚCI 

PŁYNNYCH  między innymi z terenu gminy Szczytniki. 

Promocyjne ceny.                  

NR TELEFONU 606 – 254 – 418,   570 – 526 – 023                           

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

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 SOLARIUM 

,,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, paznokcie 

żelowe, manicure, pedicure, peeling dłoni połączony z okładem 

parafinowym, makijaż dzienny i wieczorowy, maseczki na twarz, 

oczyszczanie twarzy – mikrodermabrazję i kwasy oraz solarium 

z bezpiecznymi lampami i nową europejską normą opalania 

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

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 ekogroszek, transport 

gratis, sprzedaż ratalna. 

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

HEBEL USŁUGI STOLARSKIE Chojno 17a Grzegorz Leszczyński 

tel. 603 629 744     TERMINOWO I SOLIDNIE!  
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W BIEŻĄCYM WYDANIU GAZETKI GM INNEJ MOŻNA 
PRZECZYTAĆ O NASTĘPUJĄCYCH  
SPRAWACH I WYDARZENIACH: 

  

              SPRAWY GMINNE  str. 2 
 Kalendarium Wójta 

 Forum pytań do Wójta 

 Sesja świąteczna Rady Gminy 

 Forum pytań do Wójta 

 Sesje Rady Gminy Szczytniki 

 Wystąpienie Wójta podczas sesji świątecznej Rady          
                Gminy 

 Budżet Gminy Szczytniki na rok 2019 

 Sesje Rady Gminy Szczytniki 

 Spotkanie z sołtysami 

 Odprawa roczna z udziałem Komendanta      
                Wojewódzkiego Policji w Poznaniu   

 Stulecie Publicznych Służb Zatrudnienia 

 Umowa na modernizację linii sortowania odpadów  
                ZUOK „Orli Staw” 

 Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 

 Rządowy Program „Mama 4 plus” 
   
 

                WYDARZENIA  str. 14 
 Patriotyczne Obchody 74. Rocznicy Pomordowania  
                Mieszkańców Marchwacza 
 Wystąpienie Wójta podczas Obchodów 74. Rocznicy     
                Pomordowania Mieszkańców Marchwacza 

 Podziękowanie dla uczniów 

 Protest rolników w Marchwaczu 

 Wspaniałe spotkanie seniorów 

 Gminny Dzień Kobiet w Radliczycach  
 

                KULTURA I HISTORIA   str. 19 
 Nauczanie Jana Pawła II w cytatach 

 Dobro zawsze wraca 

 Kultura słowa 

 Opowiadanie Moniki Borkowskiej „Stary człowiek” 

 Kącik czytelniczy 

 Galeria bohaterów  Bonawentura Niemojowski  
 

                ZAWODY SPORTOWE   str. 21 
 Sport szkolny 

 Sukcesy najmłodszych mieszkańców gminy 

 Podsumowanie Roku Sportowego 2018 w Kaliszu 

 Udział w Pucharze Europy 
 

              OŚWIATA   str. 23 
 Awans zawodowy nauczycieli Gminy Szczytniki  
                w 2018 roku 

 Akcja „Szlachetna paczka” 

 Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek dla  
                Przedszkolaków 
 Gminny Konkurs Języka Angielskiego im. Jana Pawła II    

 Laureaci wojewódzkiego konkursu plastycznego 
                „Mój  wymarzony zawód” 

 Projekt w ramach WRPO w szkołach  

 Zajęcia profilaktyczne w szkołach 

 Stypendia dla uczniów 

 Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem   
                Pływać” 

 Gminna Akcja Konkursowa Glejt, aby powstrzymać    
                hejt 
 

                OGŁOSZENIA  str. 26 
 

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 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY ŻYCZY RADOSNYCH                  

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!

mailto:gminna@gmail.com

