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Ż Y C Z E N I A    W A K A C Y J N E 

 
Z okazji zbliżających się wakacji i letniego sezonu urlopowego życzę naszym 

Uczniom i  Przedszkolakom, Mieszkańcom, Pracownikom i Przyjaciołom 

Gminy Szczytniki dużo zdrowia i aktywnego relaksu w otoczeniu pięknej 

polskiej zieleni przeplatanej odblaskiem słonecznych promieni, które wzmacniają 

nasze siły i nadzieję na powrót do  bezpiecznych międzyludzkich relacji 

na świecie bez obawy przed rozprzestrzenianiem się działań wojennych, 

a także w klimacie poszanowania godności każdego człowieka 

i w poczuciu  głębokiej troski o przyszłość naszej umiłowanej Ojczyzny. 

 
Wójt Marek Albrecht z Sekretarzem Dariuszem Wawrzyniakiem, 

Przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Augustyniakiem i  Radnymi Gminy Szczytniki 
 
 
 

 

DZIEŃ SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO W PAŁACU 

PREZYDENCKIM. WÓJT GMINY 

SZCZYTNIKI ODZNACZONY ZŁOTYM 

KRZYŻEM ZASŁUGI  

Wieloletnia praca  Wójta Gminy 

Szczytniki  na rzecz lokalnej wspólnoty 

została dostrzeżona i doceniona przez 

Prezydenta Andrzeja Dudę. 27 maja z rąk 

głowy państwa Pan Marek Albrecht 

otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. 
Czytaj s. 15 

 OBCHODY W IWANOWICACH 

82. ROCZNICY ZBRODNI 

KATYŃSKIEJ I  12. ROCZNICY 

KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ  

W Niedzielę Palmową w dniu 10 kwietnia 

br. w Kościele pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Iwanowicach uczczono 

82. rocznicę zbrodni katyńskiej i 12. 
rocznicę katastrofy smoleńskiej. Proboszcz 

parafii ks. Kanonik Paweł Jabłoński 

w swojej homilii przypomniał zarys 
tragicznych wydarzeń związanych 

z tamtymi wydarzeniami. 
Czytaj s. 13 

231. ROCZNICA UCHWALENIA 

KONSTYTUCJI 3 MAJA 

Od ponad dwóch stuleci czcimy w Polsce 

dzień uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

To niezwykłe wydarzenie z II połowy XVIII 
wieku było wyrazem woli Narodu  życia 

w niepodległym, suwerennym państwie. 

 
Czytaj  s.14 

 

 

 

BEZPŁATNY INFORMATOR GMINY SZCZYTNIKI 
 

 
          

 

 

 

 

 

Kwiecień- Czerwiec 2022 roku/ Nr 46                                                                    www.szczytniki.ug.gov.pl  

  

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


WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 46     

  
  
 

2 

 

SPRAWY GMINNE 

 

KALENDARIUM WÓJTA  

 

1. W związku z wojną na Ukrainie informuję, iż obecnie zgłoszono do Urzędu pobyt:  50 osób dorosłych i 61 dzieci - uchodźców 
z Ukrainy. Dziękuję Zespołom Szkół za koordynowanie zbiórki darów rzeczowych w celu pomocy Ukrainie. W Urzędzie Gminy 
nr PESEL wydano 280 osobom,  rejestracja przebiega na bieżąco; koordynacją wszelkich działań Gminy związanych 
z uchodźcami zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnikach. Na stronie internetowej Gminy ukazują się 
także wszystkie bieżące informacje w tym zakresie, do GOPS zgłaszają się uchodźcy po informacje i wnioski na jednorazowe 
świadczenie pieniężne w kwocie 300 zł.  

2. Podpisałem umowę z firmą PBD na wykonanie przebudowy drogi Krowica Pusta – Radliczyce, planowany termin zakończenia 
15.08.2022 r. Koszt zadania 2.333.140 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu „Polski Ład” w kwocie 
2.216.000 zł.  

3. W ramach bieżących remontów wykonano naprawę mostu w Sobiesękach Pierwszych, naprawiono drogę gruzem  pod  lasem 
w Sobiesękach Trzecich i w Kuczewoli,  wykonano łatanie dziur w nawierzchni asfaltowej dróg gminnych, w tym roku było to 
494 m2 na łączną kwotę 75.953 zł. Wykaz miejscowości wraz z określonymi metrami znajduje się do wglądu na stanowisku 
ds. zamówień Referatu Infrastruktury.  

4. W dniu 07.03.2022 r. została podpisana umowa  z GREENLAND TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp.k. na wykonanie usługi odbiór 
azbestu z terenu Gminy Szczytniki, wartość umowy 100.440,00 zł - na zadanie Gmina pozyskała  dofinansowanie w 100% 
z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  

5. Zespół Opiniujący wnioski o najem lokali mieszkalnych zaproponował osoby do najmu lokali mieszkalnych o powierzchni 
39,78m2   i 39,10m2 w budynku biblioteki na Placu Ks. Kordeckiego 7 w Iwanowicach, umowy zostały zawarte przez 
Administratora Obiektu.   
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6. Stopień realizacji projektu kanalizacji  w Korzekwinie: wykonano 21 przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz wydano 5 zgód,  
jednego właściciela  posesji  powiadomiono o obowiązku przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej. 

7. Gmina Szczytniki otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – 
edycja 2022 na realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII. Dofinansowanie otrzymały wszystkie szkoły 
podstawowe z terenu naszej gminy.  Kwota przyznanych środków przez Ministra wynosi ogółem 93.422,60 zł. Wkład własny 
(w postaci wpłat rodziców) – 38.876,40 zł. 

8. Na stronie Urzędu Gminy zamieszczono aktualne projektowane przebiegi Szybkiej Kolei. Obecnie liczba wariantów została 
zawężona do czterech.   

9. Urząd Gminy w Szczytnikach zawiadamia, że  prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Obowiązkiem każdego właściciela  nieruchomości (użytkownika)  jest zgłoszenie użytkowania zbiornika 
bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków (dotyczy to również wieloletnich użytkowników tych 
urządzeń, którzy dotychczas nie dokonali takiego zgłoszenia) w terminie do 30.06.2022 r. Zgłoszenia można składać w Urzędzie 
Gminy w Szczytnikach, Szczytniki 139 osobiście – pokój nr 2, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej: 
sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl lub przez e-PUAP. Druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz na stronie Gminy.  

10. Dokonano wyboru wykonawcy bieżni w Szczytnikach – firmę Leszek Kułak – Budownictwo Sportowe i Inżynieria Krajobrazu 
ul. Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna, zadanie jest dofinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie  70.000 zł, 
wartość prac po przetargu to 164.499,56 zł.  

11. W dniach 26-27.04.2022 r. odbył się odbiór folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej przez firmę  
PHU „SO-MASZ” s.c. Janusz i Krzysztof Socha,  ul. Leśników Polskich 65, 98-100 Łask,  środki finansowe pochodziły 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego 
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Zebrano 128  ton folii.  

12. Trwa proces przekazywania mieszkańcom przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków;  na 137 PBOŚ  na dzień 
12.05.2022 r.  przekazaliśmy 130  oczyszczalni.  

13. Stopień realizacji projektu kanalizacji w Popowie – na 6 przyłączy do 21.03.2022 r. wydano 6 zgód.   

14. W dniu 25.03.2022 r. pomiędzy Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie a Gminą Szczytniki 
została zawarta Umowa o przyznaniu dofinansowania w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu”. Wysokość 
dofinansowania dla Animatora sportu to kwota 1200 zł miesięcznie przez okres 9 m-cy (od 01.03.2022 r. do 30.11.2022 r.). 

15. W dniu 5.04.2022 r. pomiędzy Wielkopolskim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu a Gminą Szczytniki została 
zawarta Umowa o współpracy partnerskiej dla potrzeb realizacji projektu: „UMIEM PŁYWAC” współfinansowanego 
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Partnerstwo zostało zawiązane na okres od 01.09.2022 r. do 30.11.2022 r.  
Dofinansowanie ze strony samorządu do zgłoszonych tylko 45 uczestników wynosi - 9 675,00 zł (215,00 zł dofinansowanie 
na jednego ucznia ze strony gminy + 230,00 zł ze strony MSiT = 445,00/na ucznia). 

16.  W dniu 26.04.2022 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. I miejsce w GRUPIE I i GRUPIE II zajęła Szkoła Podstawowa w Radliczycach. 

17. W dniu 27.04.2022 r. Wojewoda Wielkopolski, w imieniu którego działa Wicekurator Oświaty ogłosił nabór wniosków 
o udzielenie wsparcia finansowego na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.  
Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły wynosi  35.000 zł przy udziale mieszanego wkładu własnego 
(finansowego i rzeczowego), przy czym łączna wartość udziału własnego nie może być niższa niż 20% ogólnej wartości 
projektu. Szkoły złożyły stosowne wnioski. 

18. Gmina Szczytniki podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  „Wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.  Dofinansowanie wynosi 131 350,00 zł. Środki przeznaczone są 
na zakup 37 komputerów (2500 zł/szt.) i 37 Pakietów Microsoft Office (1050 zł/szt.).   

19. Gmina podpisała wniosek o powierzenie grantu w konkursie Cyfrowa Gmina  w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa. Przyznana kwota: 233 910 zł. Za pozyskane środki zostanie wymieniony sprzęt komputerowy i serwer wraz 
z oprogramowaniem,  zakupione oprogramowanie e-podatnik do elektronicznej obsługi mieszkańców w zakresie płatności 
podatków, e-formularze – umożliwiające złożenie większość wniosków w wersji elektronicznej, przebudowa strony 
internetowej Gminy i strony BIP oraz wykonany audyt cyberbezpieczeństwa.  

20. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił  następujące świadczenia: 
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Z programu ,,Posiłek w szkole i w domu” przyznano  pomoc  w formie dożywiania  107 dzieciom. W okresie od 25.01.2022 r. 
do 17.05.2022 r. pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady środowiskowe  dotyczące ubiegających się o pomoc. Asystent 
Rodziny ma stały kontakt telefoniczny z rodzinami objętymi współpracą lub  osobisty w miejscu zamieszkania. Wszystkie osoby 

Rodzaj świadczenia od 25.01.2022 r. 

do 22.03.2022 r. 

od 23.03.2022 r. 

do 17.05.2022 r. 

zasiłki stałe 
47 002,56 24 939,28 

37 37 

Zasiłki okresowe 
13 974,00 6 970,00 

17 17 

Zasiłki celowe 
20 826,20 5 400,00 

38 21 

Świadczenia rodzinne 
287 112,60 562 288,36 

434 444 

Świadczenie 

za życiem 

0 0 

0 0 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
13 702,65 28 005,30 

21 22 

Świadczenie 

500+ 

1 434 861,14 1 414 743,47 

855 854 

Dodatki mieszkaniowe 
3 044,77 3 370,57 

5 6 

Dodatek energetyczny 
90,67 16,79 

2 1 

Stypendia   i  zasiłki szkolne 
0 0 

0 0 

KDR 17 1 

WKR 0 0 

FEAD 1529,44 0 

Dodatek osłonowy 
0 514 765,09 

0 973 

Pomoc Ukrainie-jednorazowe ŚW 300 zł 
0 28 500,00 

0 95 

Dożywianie dzieci - Ukraina 
0 1 870,00 

0 27 

Świadczenie za  zakwaterowanie i wyżywienie Uchodźców 
0 55 400,00 

0 8 
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zgłaszające się o pomoc do GOPS zostały objęte wsparciem. Od 25.01.2022 r. do 17.05.2022  r. wydano 11 zaświadczeń w ramach 
programu „Czyste Powietrze” .  

21. Realizacja Uchwał Rady Gminy Szczytniki:  

• Uchwała nr XLV/241/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Szczytniki 
do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa - zrealizowana.  

• Uchwała nr XLV/240/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2022 – 2029 - w trakcie realizacji. 

• Uchwała nr XLV / 239 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 
Szczytniki na 2022 rok - w trakcie realizacji.  

• Uchwała nr XLV / 238 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie nie wyrażenia zgody 
na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2023 rok środków stanowiących fundusz sołecki.  

• Uchwała nr XLV/ 237 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Kaliskiemu z przeznaczeniem na organizację usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Powiatu Kaliskiego -  w trakcie realizacji.  

• Uchwała nr XLV / 236 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie współdziałania z Powiatem 
Kaliskim w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze 
użyteczności publicznej w 2022 r. – w trakcie realizacji.  

• Uchwała nr XLV / 235 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 - w trakcie 
realizacji.  

• STANOWISKO NR 1 /2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą.  

• Uchwała nr XLIII / 234 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2022 roku – 
w trakcie realizacji.  

• Uchwała nr XLIII / 233 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. 
za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczytniki - 
zrealizowana .  

• Uchwała nr XLIII / 231 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia planów pracy 
komisji rady gminy na 2022 rok. 

• Uchwała nr XLIII / 230 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.  

• Uchwała nr XLIII / 229 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy 
Szczytniki na 2022 rok - w trakcie realizacji. 

• Uchwała nr XLIII/228/2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2022-2029 -  w trakcie realizacji.   

22. Zarządzenia:   

•  Zarządzenie nr 20 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2021 rok. 

• Zarządzenie nr 19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę 
przygotowawczą. 

• Zarządzenie nr 18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2022 rok. 

• Zarządzenie nr 17 w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Szczytniki. 

• Zarządzenie nr 16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2022 rok. 

• Zarządzenie nr 15 dotyczące upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach 
w sprawach związanych z przyznawaniem świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia 
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. 

• Zarządzenie nr 14 w sprawie założeń do opracowania Arkuszy organizacji pracy zespołów szkół prowadzonych przez 
gminę Szczytniki na rok szkolny 2022/2023. 

• Zarządzenie nr 13 w sprawie upoważnienia Kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Szczytnikach  do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli 
Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach. 
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• Zarządzenie nr 12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2022 rok. 

Wszystkie zarządzenia  i uchwały Rady Gminy Szczytniki znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szczytniki  
http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/bip.html  

23. Bardzo dziękuję za wywieszenie biało – czerwonej flagi przy instytucjach i domach w dniach 1-3 maja br. oraz 
za współuczestnictwo w uczczeniu istotnych wydarzeń w dziejach naszej Ojczyzny.    

 

FORUM PYTAŃ DO WÓJTA  

1/ W miarę jedzenia apetyt rośnie, i podobnie z drogami, ogólnie jest coraz lepiej, ale nadal pozostaje problem 

niewystarczającej ilości nowych dróg. W jaki sposób w gminie planowane są  te nowe drogi? 

- Generalnie taki plan dróg ustalany jest we współpracy z Radnymi Gminy Szczytniki na początku każdej kadencji i sukcesywnie 

realizowany. Natomiast, jak wszyscy wiedzą, na drogi możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych w ramach różnych 

ogłaszanych na bieżąco programów. Takie dofinansowanie jest bardzo korzystne dla nas, ale nie zawsze droga ujęta w planie 

kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania ze względu na wymagane kryteria, a więc w takiej sytuacji, aby nie stracić 

dodatkowych środków, w  uzgodnieniu z Radą Gminy Szczytniki podawana jest do programu taka droga, na którą mamy szansę 

pozyskać dofinansowanie, a więc musi być zgodna z kryteriami określonymi w danym programie. 

2/  Czy zgadza się Pan z opinią Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy zaprezentowaną podczas tegorocznego Dnia Samorządu 

Terytorialnego w Belwederze na temat modelu subsydiarności? 

- Tak, oczywiście. Uważam, że należy działać w terenie właśnie w oparciu o tę zasadę pomocniczości, a więc społeczność lokalna 

w pierwszej kolejności powinna samodzielnie realizować działania publiczne, które są w jej zasięgu, a dopiero  w przypadku gdy 

to przekracza możliwości danej społeczności mieć wsparcie od samorządu, a gdy już samorząd nie jest w stanie temu podołać, 

to powinien być wspierany ze strony władz centralnych.  

Jednocześnie pragnę podkreślić, że w naszej gminie samorząd naprawdę robi co tylko może dla dobra gminy, zawsze mogę liczyć 

na współpracę z Radą Gminy, sołtysami, zespołami szkół i innymi jednostkami organizacyjnymi, i dlatego to przynosi wymierne 

efekty dla społeczności gminnej. Przykładowo, pozyskiwanie środków zewnętrznych nie jest łatwe, i wiąże się z koniecznością 

przebrnięcia przez wszystkie wymagane procedury, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  podobnie jest z innymi sprawami, 

a jednak wiele udało się osiągnąć.  Oczywiście, można stwierdzić, że robimy i tak za mało, że Wójt mógłby się jeszcze bardziej 

postarać, łatwiej bowiem krytykować a trudniej coś realizować, ale niestety nie wszystko mieści się w moich kompetencjach, jestem 

tylko człowiekiem, tak jak każdy, jednakże daję z siebie wszystko, aby nie zaniedbać tego, co zależy wyłącznie ode mnie.

SESJE RADY GMINY SZCZYTNIKI  

W dniu 4 marca  2022  roku odbyła się XLIV Sesja Rady Gminy 

Szczytniki. W sesji udział wzięło 14 radnych,  Skarbnik Gminy 

Pani Małgorzata Bloch, Sekretarz Gminy Pan Dariusz 

Wawrzyniak, inspektor Biura Rady Pan Mirosław Kowalski. 

Nieobecny  radny Pan Andrzej Kupaj. Otwarcia sesji dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan Bogdan 

Augustyniak i stwierdził, że na ustawowy ogólny stan 

15 radnych na sesję przybyło 14, zapewniając tym samym 

quorum wymagane dla prawomocności obradowania oraz 

podejmowanych uchwał. Poinformował, że ze względu 

na ogłoszony stan epidemii i bezpieczeństwo zdrowia i życia 

uczestników sesji i pracowników Urzędu Gminy oraz ich rodzin 

sesja odbywa się w sali w remizie OSP w Szczytnikach. 

Odstępuje się od podpisywania listy obecności,  głosowania 

jawne imienne, ze względu na brak możliwości działania 

urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie 

imiennego wykazu głosowań radnych, będą się odbywały przez 

podniesienie ręki z odnotowaniem w protokole z sesji kto    i jak 

głosował, imienne wykazy głosowań radnych sporządzone 

w wersji papierowej będą upubliczniane. Obrady Rady Gminy 

http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/bip.html
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ze względu na brak możliwości technicznych nie będą 

transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących 

obraz i dźwięk oraz z tego powodu nie będą  upublicznione 

w BIP Gminy Szczytniki. Przedmiotem obrad było między innymi 

rozpatrzenie projektów uchwał, głosowania, podjęcie  uchwał: 

- w sprawie rozpatrzenie projektu stanowiska, głosowanie, 

zajecie stanowiska w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą 

- Przewodniczący Rady omówił projekt uchwały w powyższej  

sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków 

w sprawie projektu przedmiotowego stanowiska i otworzył 

dyskusję. Wobec braku  uwag  i propozycji  Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie nad projektem stanowiska  w powyższej 

sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie  przyjęła  

Stanowisko  Nr 1 / 2022 (głosowało 14 radnych); 

– zakończenie sesji - W związku z omówieniem wszystkich 

punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.  

W dniu 24 marca 2022  roku odbyła się XLV Sesja Rady Gminy 

Szczytniki. W sesji udział wzięło 15 radnych według załączonej 

listy obecności, Wójt Gminy Pan Marek Albrecht,  Skarbnik 

Gminy Pani Małgorzata Bloch, Sekretarz Gminy Pan Dariusz 

Wawrzyniak, Kierownik Referatu Administracyjno-

Organizacyjnego Pani Grażyna Kuchnicka. Nieobecny radny Pan 

Dariusz Spychała. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady 

Gminy Szczytniki Pan Bogdan Augustyniak i stwierdził, że na 

ustawowy ogólny stan 15 radnych na sesję przybyło 14, 

zapewniając tym samym quorum wymagane dla 

prawomocności obradowania oraz podejmowanych uchwał. 

Poinformował, że ze względu na ogłoszony stan epidemii  

i bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników sesji 

i pracowników Urzędu Gminy oraz ich rodzin sesja odbywa się 

w sali w remizie OSP w Szczytnikach. Odstępuje się od 

podpisywania listy obecności,  głosowania jawne imienne, ze 

względu na brak możliwości działania urządzenia 

umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu 

głosowań radnych, będą się odbywały przez podniesienie ręki 

z odnotowaniem w protokole z sesji kto i jak głosował, imienne 

wykazy głosowań radnych sporządzone w wersji papierowej 

będą upubliczniane. Obrady Rady Gminy ze względu na brak 

możliwości technicznych nie będą transmitowane i utrwalane 

za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz z tego 

powodu nie będą  upublicznione w BIP Gminy Szczytniki. Sesja 

została poprzedzona odbyciem wspólnego posiedzenia Komisji 

Rady, na którym po omówieniu i odbyciu dyskusji nad 

projektami uchwał Komisje pozytywnie zaopiniowały 

przedłożone i planowane do procedowania na sesji projekty 

uchwał. Przedmiotem obrad było między innymi rozpatrzenie 

projektów uchwał, głosowania, podjęcie  uchwał: 

-  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii - Sekretarz Gminy Pan 

Dariusz Wawrzyniak  omówił projekt uchwały w powyższej  

sprawie. Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa została 

pozytywnie zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji 

przed sesją, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały 

i otworzył dyskusję. Wobec braku  uwag i propozycji  

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XLV 235 / 2021 (głosowało 

15 radnych); 

- w sprawie współdziałania z Powiatem Kaliskim w realizacji 

zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego 

w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności 

publicznej w 2022 roku - Sekretarz Gminy Pan Dariusz 

Wawrzyniak  omówił projekt uchwały w powyższej  sprawie. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa została pozytywnie 

zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji przed sesją, 

zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków 

w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. 

Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XLV 

/ 236 / 2021 (głosowało 15 radnych); 

- w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kaliskiemu z przeznaczeniem na organizację usług publicznego 

transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Powiatu 

Kaliskiego -Skarbnik  Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła 

projekt uchwały w powyższej  sprawie. Przewodniczący Rady 

stwierdził, że sprawa została pozytywnie zaopiniowana 

na wspólnym posiedzeniu Komisji przed sesją, zwrócił się 

o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu 

przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec braku  

uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego 

Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XLV / 237 / 2021 

(głosowało 15 radnych); 
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- w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 

gminy na 2023 rok środków stanowiących fundusz sołecki - 

Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak  omówił projekt 

uchwały w powyższej  sprawie. Przewodniczący Rady stwierdził, 

że sprawa została pozytywnie zaopiniowana na wspólnym 

posiedzeniu Komisji przed sesją, zwrócił się o zgłaszanie 

ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu 

przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec braku  

uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego 

Rada większością głosów   podjęła Uchwałę Nr XLV / 238 / 2021 

(głosowało 15 radnych, za – 13, przeciw – 1 radny Pan Piotr 

Zimny, wstrzymał się 1 radny Pan Wiesław Wróbel); 

- w sprawie zmian budżetowych - Skarbnik  Gminy Pani 

Małgorzata Bloch omówiła projekt uchwały w powyższej  

sprawie. Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa została 

pozytywnie zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji 

przed sesją, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały 

i otworzył dyskusję. Wobec braku  uwag i propozycji  

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XLV / 239 / 2021 (głosowało 

15 radnych); 

-  w sprawie zmiany WPF - Skarbnik  Gminy Pani Małgorzata 

Bloch   omówiła projekt uchwały w powyższej  sprawie. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa została pozytywnie 

zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji przed sesją, 

zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków 

w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. 

Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XLV 

/ 240 / 2021 (głosowało 15 radnych); 

– zakończenie sesji - W związku z omówieniem wszystkich 

punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.  

W dniu 25 kwietnia   2022  roku odbyła się XLVI Sesja Rady 

Gminy Szczytniki. W sesji udział wzięło 14 radnych, Skarbnik 

Gminy Pani Małgorzata Bloch, Sekretarz Gminy Pan Dariusz 

Wawrzyniak, inspektor Biura Rady Pan Mirosław Kowalski. 

Nieobecny  radny Pan  Tomasz Leszka. Otwarcia sesji dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan Bogdan 

Augustyniak i stwierdził, że na ustawowy ogólny stan 

15 radnych na sesję przybyło 14, zapewniając tym samym 

quorum wymagane dla prawomocności obradowania oraz 

podejmowanych uchwał. Poinformował, że ze względu 

na ogłoszony stan epidemii i bezpieczeństwo zdrowia i życia 

uczestników sesji i pracowników Urzędu Gminy oraz ich rodzin 

sesja odbywa się w sali w remizie OSP w Szczytnikach. 

Odstępuje się od podpisywania listy obecności,  głosowania 

jawne imienne, ze względu na brak możliwości działania 

urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie 

imiennego wykazu głosowań radnych, będą się odbywały przez 

podniesienie ręki z odnotowaniem w protokole z sesji kto    i jak 

głosował, imienne wykazy głosowań radnych sporządzone 

w wersji papierowej będą upubliczniane. Obrady Rady Gminy 

ze względu na brak możliwości technicznych nie będą 

transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących 

obraz i dźwięk oraz z tego powodu nie będą  upublicznione 

w BIP Gminy Szczytniki. Przedmiotem obrad było między innymi 

rozpatrzenie projektów uchwał, głosowania, podjęcie  uchwał: 

- upoważnienia Wójta Gminy Szczytniki do realizacji zadań 

związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Skarbnik 

Gminy Pan Małgorzata Bloch omówiła projekt uchwały 

w powyższej  sprawie, poinformowała, że podjęcie 

proponowanej uchwały spowoduje, że Wójt będzie mógł 

wprowadzać otrzymane środki do budżetu zarządzeniem 

i na bieżąco realizować zadania. Przewodniczący Rady zwrócił 

się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie 

projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec 

braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XLVI 

241 / 2022 (głosowało 14 radnych); 

– zakończenie sesji - W związku z omówieniem wszystkich 

punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.  

W dniu 19 maja 2022  roku odbyła się XLVII Sesja Rady Gminy 

Szczytniki. W sesji udział wzięło 14 radnych według załączonej 

listy obecności, Wójt Gminy Marek Albrecht,  Skarbnik Gminy 

Pani Małgorzata Bloch, Sekretarz Gminy Pan Dariusz 

Wawrzyniak, Kierownik Referatu Administracyjno-

Organizacyjnego Pani Grażyna Kuchnicka. Nieobecna radna 

Pani Urszula Młynek. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący 

Rady Gminy Szczytniki Pan Bogdan Augustyniak i stwierdził, że 

na ustawowy ogólny stan 15 radnych na sesję przybyło 14, 

zapewniając tym samym quorum wymagane dla 



WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 46     

  
  
 

9 

 

 

prawomocności obradowania oraz podejmowanych uchwał. 

Poinformował, że ze względu na ogłoszony stan zagrożenia 

epidemicznego i bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników 

sesji i pracowników Urzędu Gminy oraz ich rodzin sesja odbywa 

się w sali w remizie OSP w Szczytnikach. Poinformował, 

że głosowania jawne będą odbywały się za pomocą urządzenia 

umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu 

głosowań radnych, imienne wykazy głosowań radnych będą 

upubliczniane. Obrady Rady Gminy są transmitowane  

i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk 

oraz podlegają upublicznieniu w BIP Gminy Szczytniki. Sesja 

została poprzedzona odbyciem wspólnego posiedzenia Komisji 

Rady, na którym po omówieniu i odbyciu dyskusji nad 

projektami uchwał Komisje pozytywnie zaopiniowały 

przedłożone i planowane do procedowania na sesji projekty 

uchwał. Przedmiotem obrad było między innymi rozpatrzenie 

projektów uchwał, głosowania, podjęcie  uchwał: 

-  w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych 

z terenu Gminy Szczytniki - Sekretarz Gminy Pan Dariusz 

Wawrzyniak  omówił projekt uchwały w powyższej  sprawie. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa została pozytywnie 

zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji przed sesją, 

zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków 

w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. 

Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XLVII 

242 / 2022 (głosowało 14 radnych); 

- w sprawie zgłoszenia sołectwa Marchwacz, sołectwa 

Pośrednik  do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” - 

Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak  omówił projekty 

uchwał w powyższej  sprawie. Przewodniczący Rady stwierdził, 

że sprawa została pozytywnie zaopiniowana na wspólnym 

posiedzeniu Komisji przed sesją, zwrócił się o zgłaszanie 

ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu 

przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec braku  

uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego 

Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XLVII / 243 / 2022 

i (Nr XLVII / 244 / 2022  (głosowało 14 radnych); 

 

- w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi 

Marchwacz, Popów, Pośrednik i Włodzimierz, Radliczyce 

i Pieńki, Staw  na lata 2022-2027 - Sekretarz Gminy Pan Dariusz 

Wawrzyniak  omówił projekty uchwał w powyższej  sprawie. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa została pozytywnie 

zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji przed sesją, 

zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków 

w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. 

Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XLVII 

/ 245 - 249/ 2022 (głosowało 14 radnych); 

- w sprawie rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów Polskich - 

Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak  omówił projekt 

uchwały w powyższej  sprawie. Przewodniczący Rady stwierdził, 

że sprawa została pozytywnie zaopiniowana na wspólnym 

posiedzeniu Komisji przed sesją, zwrócił się o zgłaszanie 

ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu 

przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec braku  

uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego 

Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XLVII / 250 / 2022 

(głosowało 14 radnych); 

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Szczytniki - Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak  omówił 

projekt uchwały w powyższej  sprawie. Przewodniczący Rady 

stwierdził, że sprawa została pozytywnie zaopiniowana 

na wspólnym posiedzeniu Komisji przed sesją, zwrócił się 

o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie 

projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec 

braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XLVII 

/ 251 / 2022 (głosowało 14 radnych); 

- w sprawie zmian budżetowych - Skarbnik  Gminy Pani 

Małgorzata Bloch omówiła projekt uchwały w powyższej  

sprawie. Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa została 

pozytywnie zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji 

przed sesją, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały 

i otworzył dyskusję. Wobec braku  uwag i propozycji  

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XLVII / 252 / 2021 (głosowało 

15 radnych); 
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-  w sprawie zmiany WPF, Skarbnik  Gminy Pani Małgorzata 

Bloch omówiła projekt uchwały w powyższej  sprawie. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa została pozytywnie 

zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji przed sesją, 

zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków 

w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. 

Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XLVII 

/ 253 / 2021 (głosowało 15 radnych); 

- omówienie: sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Szczytnikach za 2021 rok,  sprawozdania 

za rok 2021 asystenta rodziny, oceny zasobów pomocy 

społecznej - Rada nie zgłosiła uwag; 

- omówienie sprawy składania przez radnych  oświadczeń 

majątkowych - Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy 

radni w ustawowym terminie złożyli oświadczenia majątkowe, 

on swoje wysłał do Wojewody Wielkopolskiego; 

– zakończenie sesji - W związku z omówieniem wszystkich 

punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.  

(Opracowano na podstawie   protokołów z sesji,  podjętych 

przez Radę Gminy uchwał – Mirosław Kowalski)    

SADZENIE DĘBU   

Konstytucja to najważniejszy dokument, akt prawny będący 

podstawowym elementem budowania tożsamości obywateli 

określający zasady i podstawy funkcjonowania każdego 

państwa. Historia uchwalania tego aktu sięga XVIII wieku, 

kiedy to powstał pierwszy tego typu dokument na świecie – 

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.  
 

 

W 1791 r. została uchwalona pierwsza w Europie polska ustawa 

zasadnicza znana jako Konstytucja 3 Maja. Na przestrzeni 

dziejów Polski wielokrotnie uchwalano ten dokument. Były 

to między innymi: Konstytucja Księstwa Warszawskiego 

(1807), Konstytucja Królestwa Polskiego (1815), Mała 

Konstytucja (1919), Konstytucja marcowa(1921), Konstytucja 

kwietniowa (1935), Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej(1952) i aktualnie obowiązująca Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.  

W dniu 2 kwietnia 2022 r. obchodziliśmy  25 rocznicę 

uchwalenia  tego niezwykle ważnego aktu prawnego 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W celu uczczenia tej 

rocznicy we wszystkich gminach powiatu kaliskiego zasadzono 

symboliczne 25 dębów. Także w Gminie Szczytniki 

upamiętniono to wydarzenie. W uroczystym sadzeniu dębu brali 

udział: Wójt Pan Marek Albrecht, Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Bogdan Augustyniak, radni Rady Gminy Szczytniki: Pani 

Urszula Młynek, Pani Angelika Kaczmarek, Pani Wioletta 

Balcerczyk, Pani Kinga Wąsik, Pan Wiesław Wróbel, Pan 

Andrzej Kupaj, Pan Dariusz Spychała, Pan Kazimierz Bączyk, 

Pan Piotr Zimny, Pan Tomasz Leszka, Pan Kazimierz 

Lewandowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego 

Pan Benedykt Owczarek oraz radna Rady Powiatu Kaliskiego 

Pani Alicja Skrzybalska.  (Bogdan Augustyniak) 

 

PRZEKAZANIE WOZU STRAŻACKIEGO 

DLA UKRAINY 

 

 
 

Wójt Gminy Szczytniki na wniosek  Zarządu OSP 

w Iwanowicach zdecydował o  nieodpłatnym przekazaniu 

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz 

strażaków z Ukrainy. Symboliczne przekazanie oraz 

pożegnanie samochodu nastąpiło  w sobotę 23 kwietnia 

przed remizą w Iwanowicach. Obecni byli: Wójt Gminy 

Szczytniki Pan Marek Albrecht, Prezes Zarządu Oddziału 
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Gminnego ZOSP RP w Szczytnikach Pan Zbigniew 

Banasiewicz, Komendant Gminny OSP Pan Jerzy Majas 

oraz druhny i druhowie z OSP Iwanowice. Średni 

samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/16 (Star 244) 

służył w jednostce w Iwanowicach od ponad 35 lat. Mimo 

tylu lat stan techniczny pojazdu jest  bardzo dobry, 

a na liczniku przejechane ma niespełna 32 tys. km. 

Wyposażony jest w autopompę, zbiornik na wodę 

o pojemności 2,5 tys. litrów, napęd 4X4, „szybkie natarcie” 

i mieści 6 ratowników. Do momentu przekazania był  

w podziale operacyjnym i strzegł bezpieczeństwa 

mieszkańców Iwanowic i gminy Szczytniki. 

   Auto po jedenastu godzinach jazdy i pokonaniu ponad 

500 km dotarło bez problemów do miejsca zbiórki przy 

granicy polsko-ukraińskiej, gdzie służby Państwowej 

Straży Pożarnej przekazały pojazd strażakom z Ukrainy. 

Samochód był prowadzony przez druhów z Iwanowic: 

Naczelnika Pana Bogumiła Tylskiego i Wiceprezesa Pana 

Marcina Błaszczyka, którzy na zmianę kierowali 

pojazdem. Samochód poruszał się w kolumnie razem 

z innymi samochodami przekazywanymi 

z wielkopolskich jednostek, a jazda odbywała się głównie 

nocą.  (Jerzy Majas) 

PRZEKAZANIE KOLEJNYCH DARÓW Z GMINY 

SZCZYTNIKI  DO POWIATOWEGO PUNKTU 

ZBIÓRKI DLA UKRAINY  

W dniu 26 kwietnia br. nastąpiło przekazanie pozostałych darów 

z Gminy Szczytniki, które dotychczas zebrano w gminnych 

zespołach szkół, do powiatowego punktu zbiórki dla Ukrainy, 

znajdującego się w Opatówku.  

 

     Przekazany asortyment obejmował między innymi: leki 

i materiały opatrunkowe, środki higieniczne, artykuły 

kosmetyczne, produkty żywnościowe z długim terminem 

przydatności, pożywienie wysokoenergetyczne, koce, ręczniki, 

pieluchy oraz inne akcesoria dla dzieci.   

     Bardzo dziękujemy za tak wielką hojność i ludzką 

solidarność z potrzebującymi poprzez włączenie się w akcję 

pomocy dla Ukrainy, zgodnie z apelem Wójta Gminy Szczytniki 

Pana Marka Albrechta z dnia 25 lutego br. 

(Honorata Szymańska) 

POMOC DLA JAGÓDKI 

NADAL POTRZEBNA                                                                                           

                  Szczytniki, 02.06.2022 r. 

 

Pomoc dla Jagódki nadal potrzebna 

 

Trwa dramatyczna walka o życie Jagódki... Dziewczynka 
miała przetaczaną krew. Nadal przebywa na OIOMie. 
Kończy się czas na uzbieranie kwoty potrzebnej na terapię 
genową. Organizm Jagódki jest już bardzo wymęczony 
i słaby! Rozpacz i ból stają się nie do zniesienia. Zbiórka 
została powiększona o dodatkowe 700 tys. zł na VAT. 

  

Rodzina i Anioły Jagódki apelują do ludzi dobrej woli 
o wpłaty! 

nr konta: 

25 2490 1028 3587 1000 0014 4345 

FUNDACJA SIEPOMAGA 

PL. WŁADYSŁAWA ANDERSA 3 

61-894 POZNAŃ 

 

Można również wysłać sms  

Numer 75365 

Treść 0144345 

Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT) 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Szczytnikach  

Jolanta Leszka 
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WYCIECZKA SENIORÓW DO ZAKOPANEGO  

Grupa 64 Seniorów z Gminy Szczytniki uczestniczyła 

w wycieczce do Zakopanego, która odbyła się w terminie 21-23 

maja 2022 r. Projekt realizowany przez Fundację „Przyszłość  

 

Margonina. Nie starzeją się Ci, co nie mają na to czasu- Seniorzy 

siłą i motorem społecznej aktywności” - „Projekt 

dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego 

na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”. 

Trzydniowy wyjazd miał bardzo wiele atrakcji do zaoferowania: 

zwiedzanie Wadowic i Zakopanego, wyjazd do Słowacji 

(kolejka linowa na Łomnice i Hrebienok), zwiedzanie Wawelu 

w Krakowie. Podczas wyjazdu były prowadzone wykłady 

o różnej tematyce np. 

 

• Omówienie systemu ubezpieczeń społecznych 

(emerytury, renty), 

• Omówienie systemu ubezpieczeń dla rolników (np. 

od klęsk żywiołowych), 

• Zdolność podmiotu do czynności prawnych 

i korzystanie z pełni praw publicznych, 

• Omówienie procesu głosowania do Sejmu i Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

• Tematyka praworządności.  

 

 

Celem tego wyjazdu był nie tylko relaks i dobra zabawa, 

ale przede wszystkim integracja seniorów. (Magdalena 

Ziółkowska)  

Składamy serdeczne podziękowanie dla Pani Minister 

Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg 

za umożliwienie seniorom tak atrakcyjnego wyjazdu! 
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WYDARZENIA 

OBCHODY W IWANOWICACH 82. ROCZNICY 

ZBRODNI KATYŃSKIEJ I 12. ROCZNICY 

KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ  

W Niedzielę Palmową w dniu 10 kwietnia br. w Kościele 

pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w  Iwanowicach 

uczczono 82. rocznicę zbrodni katyńskiej i 12. rocznicę 

katastrofy smoleńskiej. Proboszcz parafii ks. Kanonik 

Paweł Jabłoński w swojej homilii przypomniał zarys 

tragicznych wydarzeń związanych ze zbrodnią katyńską 

dokonaną wiosną 1940 r., a także  dotyczących lotniczej 

katastrofy smoleńskiej w dniu 10 kwietnia 2010 r., 

podczas której nie przeżył nikt z osób będących 

na pokładzie, na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej 

Polskiej Lechem Kaczyńskim.  

 

Podczas uroczystości Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek 

Albrecht podziękował obecnym za modlitwę  i za żywą 

pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej i tych, którzy 12 lat 

temu pragnęli te ofiary upamiętnić, sami ponosząc 

tragiczną śmierć. Pan Wójt w swoim wystąpieniu 

zaapelował: „Wierzmy w to, że Bóg zawsze zwycięża, 

wierzmy w ulubione słowa Jana Pawła II z Pisma 

Świętego, wypowiedziane przez samego Jezusa:  

POZNACIE PRAWDĘ, a  PRAWDA  WAS  WYZWOLI, 

ponieważ celem człowieka, niezależnie od ceny, jest życie 

w prawdzie, aby odróżniać dobro od zła i wybierać zawsze 

drogę wiodącą do cywilizacji życia oraz poszanowania 

godności i wolności  każdego człowieka.” 

W uroczystości uczestniczyli między innymi 

przedstawiciele samorządu gminnego wraz z Radnymi 

Gminy Szczytniki, sołtysi, Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu Kaliskiego Pan Benedykt Owczarek, Dyrektor 

Zespołu Szkół w Iwanowicach Pani Janina Nowak, a także 

parafianie i lokalni mieszkańcy.  

Po Mszy św. pod tablicą upamiętniającą katastrofę 

smoleńską kwiaty złożyli: Wójt Gminy Szczytniki Pan 

Marek Albrecht oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

Kaliskiego Pan Benedykt Owczarek. 

Reasumując, uroczystość stanowiła piękny wyraz wartości 

chrześcijańskich oraz patriotyzmu, mądrości i solidarności 

polskiego społeczeństwa, który tak bardzo jest potrzebny 

we współczesnych trudnych czasach; a oddanie chwały 

Poległym w wiernej służbie dla naszej kochanej Ojczyzny 

to nasz zbiorowy obowiązek.   (Honorata Szymańska) 

WYSTĄPIENIE WÓJTA PODCZAS OBCHODÓW 

W IWANOWICACH 

   Bardzo dziękuję wszystkim tutaj obecnym za modlitwę 
i za żywą pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej i tych, 
którzy 12 lat temu pragnęli te ofiary upamiętnić, sami 
ponosząc tragiczną śmierć.  

   Z ogromnym bólem wspominany dzisiaj dwie 
dramatyczne rocznice, które do głębi dotknęły naród 
polski. Wiosną 1940 roku NKWD dopuściło się masowego 
mordu, w wyniku którego rozstrzelano prawie 22 tysiące 
Polaków, wśród nich oficerów, podoficerów 
i szeregowych Wojska Polskiego. Ofiary zbrodni 
pogrzebane w masowych grobach w Katyniu pod 
Smoleńskiem pragnęła uczcić w  dniu 10 kwietnia 2010 r. 
delegacja najważniejszych osób w naszym państwie 
na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem 
Kaczyńskim. Niestety, lecąc samolotem na miejsce 
katyńskiego mordu w 70. rocznicę ludobójstwa w lesie 
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 katyńskim, wszyscy zginęli tragicznie w wyniku katastrofy 
lotniczej, największej pod względem liczby ofiar 
w dziejach polskich Sił Powietrznych. Trudno nie 
pamiętać tak wielkiej żałoby narodowej, morza wylanych 
łez, morza ludzkich cierpień z powodu tragicznie przelanej 
polskiej krwi. 

   Ten rok również nie szczędzi nam bolesnych wydarzeń, 
żyjemy w obliczu światowego zagrożenia i  ludzkich 
dramatów, jakie dotykają bestialsko zaatakowany naród 
ukraiński. Widząc dobrobyt niegodziwców, widząc 
czyhające zło  - rodzą  się w nas liczne  wątpliwości, rodzi 
się pytanie o sprawiedliwość, czy w ogóle jest, czy 
w końcu  nadejdzie, czy warto być dobrym i uczciwym 
człowiekiem. Wydaje się, że nie jest możliwe znalezienie 
odpowiedzi na te trudne pytania, a jednak czarne myśli 
i ginącą nadzieję rozświetlają fragmenty jednego 
z psalmów: „Jak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, 
co są czystego serca! A moje stopy nieomal się nie 
potknęły, omal się nie zachwiały moje kroki.”; 
„Zazdrościłem bowiem niegodziwym, widząc pomyślność 
grzeszników. Bo dla nich nie ma żadnych cierpień…”; lecz 
„… oto giną ci, którzy od Ciebie Boże odstępują, Ty gubisz 
wszystkich, co łamią wiarę wobec Ciebie. Mnie zaś dobrze 
jest być blisko Boga.” Wierzmy więc w to, że Bóg zawsze 
zwycięża, wierzmy w ulubione słowa Jana Pawła II z Pisma 
Świętego, wypowiedziane przez samego Jezusa:  
„POZNACIE PRAWDĘ, a  PRAWDA WAS  WYZWOLI”, 
ponieważ celem człowieka, niezależnie od ceny, jest życie 
w prawdzie, aby odróżniać dobro od zła i wybierać zawsze 
drogę wiodącą do cywilizacji życia oraz poszanowania 
godności i wolności  każdego człowieka. Chwała 
Pomordowanym, Chwała Poległym w wiernej służbie 
dla naszej umiłowanej Ojczyzny! „Jeszcze Polska 
nie zginęła…”   

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht 

231. ROCZNICA UCHWALENIA 

KONSTYTUCJI 3 MAJA 

Tradycyjnie już na początku maja w szkołach na terenie gminy 
Szczytniki upamiętniono kolejną rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Odpowiedź na pytanie dlaczego pomimo 
upływu blisko dwustu lat wciąż pamiętamy o świętowaniu tego 
wydarzenia jest prosta. To jeden z tych momentów naszych 
dziejów, który stanowił o woli ustanowienia silnego, sprawnego 
państwa, zdolnego przełamać napór sąsiednich potęg. Pierwsza 
w Europie i druga na świecie ustawa zasadnicza wprowadzała 

dziedziczną monarchię, usprawniała władzę ustawodawczą 
poprzez zniesienie liberum veto, ustanawiała nowoczesny, 
kolegialny rząd, odpowiedzialny przed Sejmem. W kwestiach 
społecznych zrównywała mieszczan ze szlachtą w zakresie praw 
osobistych, chłopów zaś obiecywała wziąć pod opiekę państwa. 
Konstytucja 3 Maja była owocem głębokiej troski ówczesnych 
elit o dobro wspólne- Ojczyznę.  Owej troski warto dziś uczyć 
następne pokolenia Polaków. (Krzysztof Pietrzykowski) 

5. ROCZNICA ZAWIERZENIA W SANKTUARIUM 

MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ  
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DZIEŃ SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO 

W PAŁACU PREZYDENCKIM   

WÓJT GMINY SZCZYTNIKI ODZNACZONY 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI  

 

W dniu 27 maja br. Prezydent RP Pan Andrzej Duda wręczył 
odznaczenia państwowe z okazji Święta Samorządu Terytorialnego 
zasłużonym samorządowcom. W trakcie uroczystości nowym miastom 
na ręce ich włodarzy przekazał również polskie flagi. Witając gości Pan 
Prezydent podkreślił, że Belweder to historyczna siedziba głowy 
polskiego państwa, gdzie kroki swoje odmierzał także marszałek Józef 
Piłsudski, rozważając ze swoimi sztabowcami i oficerami, jak w 1920 
roku uratować Polskę przed sowiecką nawałą. 

    Jednym z wręczonych odznaczeń podczas uroczystości był Złoty 
Krzyż Zasługi przyznany 21 osobom z całego kraju, a wśród nich 
tym zaszczytnym odznaczeniem z rąk Prezydenta RP Pana 
Andrzeja Dudy został uhonorowany  Wójt Gminy Szczytniki Pan 
Marek Albrecht. Z wnioskiem do Prezydenta RP  o nadanie 
odznaczenia dla Wójta Gminy Szczytniki za zasługi w działalności 
społecznej, samorządowej oraz na rzecz społeczności lokalnej 
wystąpił Poseł na Sejm RP pełniący funkcję Sekretarza Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pan Jan Dziedziczak. Wśród 
zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Posła na Sejm RP 
pełniącego funkcję Przewodniczącego Sejmowej Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Pana Tomasza 
Ławniczaka. 

    W tym uroczystym dniu  odbyło się także okolicznościowe 
wystąpienie Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. Pan Prezydent 
zaakcentował znaczącą rolę samorządu terytorialnego związaną 
z zasadą subsydiarności, w myśl której władza powinna znajdować się 
jak najbliżej społeczności lokalnej oraz podkreślił, że :„Ludzie powinni 
jak najwięcej spraw publicznych brać bezpośrednio w swoje ręce, 

a dopiero tam, gdzie sobie nie radzą, powinny wchodzić władze 
samorządowe. Natomiast tam, gdzie samorząd już nie jest w stanie 
podołać, powinny wchodzić władze centralne i wspierać działania 
samorządu. To jest idealny model subsydiarności, pomocniczości.” 
Wspomniał o istotnych zadaniach publicznych, życzył dalszych 
sukcesów oraz podziękował samorządowcom za służbę publiczną 
realizowaną dla współmieszkańców, dla samorządów lokalnych 
i regionalnych, dla Rzeczypospolitej, a także za pomoc uchodźcom 
z Ukrainy. Pan Prezydent prosił również samorządowców, aby działali, 
tak jak do tej pory i nie zmniejszali swojego zaangażowania, a nawet 
zwiększali. Po oficjalnej części w Pałacu Prezydenckim, wszyscy goście  
zostali zaproszeni na poczęstunek, który stanowił okazję do  twórczych 
dyskusji  oraz do wspólnego przeżywania radości ze święta 
i przyznanych odznaczeń.  SERDECZNIE GRATULUJEMY!   

(Tekst: Honorata Szymańska, zdjęcia: prezydent.rp) 

 

GRATULACJE OD RADY GMINY SZCZYTNIKI 

Przewodniczący Rady i Radni Gminy Szczytniki, w imieniu 
swoim i społeczności lokalnej,  składają wielkie gratulacje 
Wójtowi Gminy Szczytniki Panu Markowi Albrechtowi 
z tytułu przyznanego Złotego Krzyża Zasługi.  Przyznane 
odznaczenie państwowe stanowi powód do dumy, a także 
jest wyróżnieniem naszej gminy na szczeblu krajowym. 

 
 

GRATULACJE OD DYREKTORÓW ZESPOŁÓW 

SZKÓŁ GMINY SZCZYTNIKI  

Składamy najserdeczniejsze 
g r a t u l a c j e 

Wójtowi Gminy Szczytniki 
Panu Markowi Albrechtowi 
z okazji nadania odznaczenia 
państwowego, jakim jest 

Złoty Krzyż Zasługi.    
Jednocześnie bardzo dziękujemy za wyjątkową 
samorządową współpracę oraz  troskę o sprawy związane 
z oświatą i wychowaniem młodego pokolenia. 
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GMINNY DZIEŃ DZIECKA W SZCZYTNIKACH  

 

Tak długo oczekiwany w naszym regionie deszcz potrzebny dla 

naszych upraw, dla rolnictwa, spotkał się z nami akurat wtedy, gdy 

chcieliśmy stworzyć  święto i zabawę dla wszystkich dzieci z gminy 

Szczytniki. Niestety deszczowa pogoda towarzyszyła nam prawie 

przez cały czas trwania Festynu z okazji  corocznych obchodów 

Gminnego Dnia Dziecka w sobotę 21 maja. Jednak pomimo 

niesprzyjającej pogody i trzech fal deszczu zmieniających się 

momentalnie  z pogodną, słoneczną atmosferą,  w to sobotnie 

popołudnie w Szczytnikach udało nam się zgromadzić na placu przy 

OSP i boisku sporą grupę dzieci i młodzieży, dla których stworzono 

ponad trzygodzinny program pełen zabawy, radości, prezentów 

i atrakcji. Głównym punktem tegorocznego Gminnego Dnia 

Dziecka było spotkanie z grupą Klaunów o międzynarodowej 

sławie estradowej Ruphert i Rico.  

 

Ich program pełen wesołych  piosenek,  zabawy i tańców 

od pierwszej minuty spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem 

przez najmłodszych, ale także -co stało się ogromnym plusem tej 

zabawy - z ich opiekunami. Zarówno mamy, jak i ojcowie, 

rodzeństwo i dziadkowie uczestniczyli cały czas aktywnie 

z dziećmi w tym wszystkim,  co działo się pod sceną i na scenie. 

Doskonała aktywność, sporo uśmiechu i „przytulańców”,   

to z pewnością niezapomniane chwile dla dzieci, gdy mogły wraz 

z rodzicami i najbliższymi  wejść w kilkugodzinny świat 

beztroskiej zabawy.  Do tego  jeszcze darmowe dmuchańce, wata 

cukrowa i popcorn, sporo prezentów, lody, gofry, występy 

estradowe grup tanecznych  i wokalnych z Gminnego Ośrodka 

Kultury.  Wszystko to udanie rekompensowało fale deszczu 

i chłodny wiatr. Było zimno, było deszczowo, ale była też ogromna 

radość i fantastyczna zabawa,  podkreślmy to jeszcze raz, zabawa 

wspólna z rodzicami, rodzeństwem i dziadkami. 

 

 A całości optymistycznego spojrzenia na świat dziecięcej zabawy 

przez krople deszczu dokonała piękna  podwójna tęcza na zakończenie 

spotkania. Organizatorami Gminnego Dnia Dziecka byli Wójt Gminy 

Szczytniki Marek Albrecht, Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach 

i OSP w Szczytnikach. Darmowe napoje, watę cukrową i popcorn dla 

uczestników zapewniły Panie z KGW w Szczytnikach. (Mariusz 

Janiak) 

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA DZIECKA 
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ŻYCZENIA Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO 

DNIA STRAŻAKA  

 

KALENDARZ LETNICH IMPREZ GMINNYCH 

W GMINIE SZCZYTNIKI- 

SZCZYTNICKIE LATO I DOŻYNKI  

    Po dwóch latach przerwy wraca wreszcie „Szczytnickie Lato". Jak 

zwykle na zakończenie szkoły i dobry początek wakacji Wójt Gminy 

Szczytniki Marek Albrecht, Gminny Ośrodek Kultury i OSP 

w Szczytnikach przy wspólpracy z gminnymi szkołami zapraszają 

wszystkich mieszkańców gminy i okolic na nasz festyn „Szczytnickie 

Lato 2022”. W dniu 25 czerwca w sobotę zjeżdża do Szczytnik na plac 

przy OSP fantastyczne Wesołe Miasteczko (tym razem od „czeskich 

braci"), które zostanie także z atrakcjami na niedzielę dla wszystkich 

chętnych. Wracamy także do prezentacji artystycznych dzieci 

i młodzieży ze wszystkich  gminnych szkół i z Gminnego Ośrodka 

Kultury. Wieczorem na dyskotekę zaprasza nasz rodzimy DJ PABLO 

po raz pierwszy na „Szczytnickim Lecie”. Natomiast przed dyskoteką -

gwiazda wieczoru NOWATOR- wokalista i raper, a towarzyszyć mu 

będą na scenie dziewczyny z naszej grupy tanecznej z GOK-u. Nowator 

znany jest z takich przebojów jak: Z lewa do prawa, Spadam stąd, 

Bawię się, Co tu jest grane. 

    Dwa miesiące później w niedzielę 21 sierpnia w Szczytnikach 

tradycyjne Dożynki, tym razem jednak nie tylko Gminno-Parafialne ale 

i Dożynki Powiatu Kaliskiego. Po 11 latach centralne obchody święta 

wszystkich rolników - Dożynki całego Kaliskiego Powiatu odbędą się 

w Szczytnikach. Będzie oczywiście przejazd Korowodu 

Dożynkowego, tradycyjny obrzęd dożynkowy, stoły biesiadne 

przygotowane przez KGW z gminy Szczytniki, występy Orkiestr 

Dętych, naszych Kapel Złote Kłosy i Dysonans. Muzyczną gwiazdą 

wieczoru będzie po raz pierwszy w Szczytnikach koncert legendarnej 

grupy TRUBADURZY z wielkimi przebojami, oczywiście granymi 

w pełnym instrumentarium i na żywo. Ale to nie koniec atrakcji, 

bowiem wcześniej przed koncertem czeka nas ponad dwugodzinne 

show Pokazy Strongmanów. Przedstawiciele najsilniejszych mężczyzn 

w Polsce pojawią się w Szczytnikach na Dożynkach ze specjalnym 

pokazem, w którym nie zabraknie podnoszenia auta, przenoszenia 

specjalnej platformy, wyciskania belki, ale także wybory 

najsilniejszego mężczyzny i kobiety wśród uczestników Dożynek 

i innych konkursów dla publiczności z atrakcyjnymi nagrodami. Całość 

uroczystości zakończy oczywiście wieczorno- nocna zabawa taneczna 

z zespołem.  (Mariusz Janiak) 

 

HISTORIA I KULTURA 

NAUCZANIE JANA PAWŁA II W CYTATACH  

„Przejdę przez ten świat tylko jeden raz. Dlatego cokolwiek mogę 
zrobić dobrego lub jakąkolwiek komukolwiek wyświadczyć 
przysługę, niech uczynię to teraz. Niech tego nie odkładam ani nie 
zaniedbuję, bo nie będę szedł tą drogą nigdy więcej!” 

„Przeznaczeniem pracy jest sprawianie ludziom radości dzięki 
udziałowi w pożytkach ze wspólnych osiągnięć.” 

„Polska ma pełne prawo, aby uczestniczyć w ogólnym procesie 
postępu i rozwoju świata, zwłaszcza Europy.” 

25. ROCZNICA WIZYTY JANA PAWŁA II 

W KALISZU 
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TRAKTAT O BOHATERSTWIE 

STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ  

BOHATEROWIE ŻYJĄ WŚRÓD NAS…  

    W zgiełku życia często zapominamy o najważniejszych 

wartościach, tłumacząc się wieloma problemami i brakiem 

czasu, a jednak bohaterka niniejszego traktatu nie miała 

żadnych wątpliwości, że nawet w trudnych czasach wojennych 

warto żyć zgodnie ze swoim sumieniem,  niosąc innym pomoc 

i wiarę w sens ludzkiego istnienia.   

    W dniu 8 maja br. minęła 126. rocznica urodzin Stanisławy 

Leszczyńskiej,  bohaterskiej położnej z Auschwitz-Birkenau, 

o numerze obozowym 41335. Stanisława Leszczyńska 

urodziła się w biednej żydowskiej dzielnicy Bałuty w Łodzi i już 

od najmłodszych lat marzyła o swoim zawodzie, dlatego podjęła 

się nauki w Państwowej Szkole Położniczej w Warszawie, którą 

ukończyła z wyróżnieniem. Znała dobrze: niemiecki, 

portugalski, rosyjski i francuski. Razem z mężem wychowali 

czwórkę dzieci. W czasie I wojny światowej pracowała 

w Komitecie Niesienia Pomocy Biednym, a podczas II wojny 

światowej pomagała żołnierzom polskim w ucieczce przed 

niewolą w obozach jenieckich. W 1943 r. jej dwóch synów 

zostało wywiezionych do obozu KL Gross-Rosen, a ona wraz 

z córką do KL Auschwitz-Birkenau, gdzie otrzymała z powodu 

ciężkiej choroby niemieckiej położnej,  pozwolenie na pracę 

jako położna w bloku rewirowym kobiet. Stanisława 

Leszczyńska w tych nieludzkich warunkach (w brudzie, bez 

lekarstw, sprzętu medycznego) z niezwykłą ofiarnością 

i odwagą wykonywała swój zawód, swoją misję, kładąc kres 

zabijaniu noworodków. Dzięki niej wszystkie dzieci urodziły się 

żywe, w ciągu dwóch lat w obozie udało się jej przyjąć ponad 

3000 porodów. Lekarz obozowy dr Mengele wpadł w szał, gdy 

dowiedział się, że noworodki nie są przez nią zabijane, zgodnie 

z obowiązującym tam procederem. I w tak dramatycznej 

sytuacji Stanisława Leszczyńska potrafiła sprzeciwić się „władcy 

tego świata”, patrząc mu prosto w oczy i mówiąc „Nie, nigdy…, 

bo dzieci zabijać nie wolno, nigdy!” Nawiązując do przysięgi 

Hipokratesa, przypomniała obozowemu oprawcy, że dla lekarza 

najważniejszym powołaniem jest ratowanie życia. Nawet 

u takiego człowieka postawa bohaterskiej położnej wzbudziła 

tak niesamowite uznanie, że wycofał wyrok śmierci poprzez 

zagazowanie dla jej córki, ponieważ Stanisława Leszczyńska 

postanowiła pójść do komory gazowej razem ze swoim 

dzieckiem. Uratowane przez tę wyjątkową położną niemowlaki, 

które miały „dobry wygląd” Niemcy wywozili do sierocińców, 

aby je wynarodowić, i dlatego Stanisława Leszczyńska wraz 

z matkami wymyśliła metodę tatuowania niepozornych znaków 

na ciele maleństwa, aby po latach matka i dziecko mogły się 

odnaleźć, i faktycznie, po wojnie przybywały takie kobiety 

i dziękowały jej, ponieważ odnalazły swoje dzieci.  Niestety, po 

urodzeniu najsłabsze dzieci w obozie umierały z powodu 

chorób i głodu, ale pociechą było to, że przynajmniej 

w objęciach swoich matek, a nie tak jak chciał dr Mengele – 

poprzez bestialskie topienie w żeliwnym wiadrze. W czasie 

II wojny światowej (w Powstaniu Warszawskim) zginął również 

mąż Stanisławy Leszczyńskiej. 

    Czy misja bohaterskiej położnej (której proces beatyfikacyjny 

rozpoczął się w 1992 r. w Łodzi) -  z narażeniem własnego życia 

i pełna poświęceń - miała sens? Po zakończeniu wojny 

Stanisława Leszczyńska, której cała czwórka dzieci przeżyła 

wojenną gehennę (a potem troje zostało lekarzami, jeden 

prawnikiem),  powiedziała znamienne słowa „…odzyskałam 

swoje dzieci, bo nie zabiłam żadnego w obozie.” 

    Stanisława Leszczyńska - niezwykła osoba, pełna ofiarności, 

mądrości, wyjątkowej odwagi i miłości do dzieci -  w wyniku 

ciężkiej choroby nowotworowej, odeszła od nas po nagrodę 

do Domu Ojca, docierając do celu swojego ziemskiego 

pielgrzymowania – do bezpiecznego portu zbawienia;  w dniu 

11 marca 1974 r., żegnana przez wielotysięczny tłum ludzi, 

którym pomogła. W podziękowaniu dla niej zatrzymajmy się 

przez chwilę w tym szalonym tempie życia (często pełnym 

narzekań i agresji) i pomyślmy o niej i o tym, co faktycznie jest 

celem naszej ziemskiej egzystencji, co tak naprawdę  jest dla nas 

najważniejsze…    (Honorata Szymańska)  

/źródło faktów, które warto przeczytać: „Walczyła o życie każdego 

dziecka – Stanisława Leszczyńska”, 

wydawnictwo: Siostry Niepokalanki, Szczecinek 2021/ 

 

KĄCIK CZYTELNICZY 

KSIĄŻKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

„Arbuz i Pchełka czyli wielkie wyprawy 

w Wielkopolskę” 

Malina Prześluga 
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Opowieść autorstwa Maliny Prześlugi, pięknie zilustrowana 

przez Alicję Kocurek, zaprasza do wyruszenia w podróż 

po Wielkopolsce w całkowicie bezpieczny sposób. Prowadzi 

ona swoich czytelników do bardziej i mniej znanych zakątków 

naszego regionu, między innymi na Ostrów Lednicki, 

do Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, zaprasza 

na jarociński festiwal i do niegdyś królewskiego miasta Pyzdry. 

Niecodziennymi przewodnikami po tych miejscach są świnka 

morska Arbuz i pies o imieniu Pchełka. Książka chociaż 

napisana z myślą o dzieciach, sprawi dużo przyjemności 

również dorosłym czytelnikom. A może nawet stanie się 

inspiracją do wyruszenia w drogę. Książkę  „Arbuz i Pchełka" 

biblioteka otrzymała od Departamentu Kultury Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

Elektroniczną wersję tej publikacji można pobrać z portalu 

prowadzonego przez 

Departament  https://kulturaupodstaw.pl/naczytnik-pobierz-i-

czytaj/ 

 

„Zaczarowane podróże. Unia 

Europejska, przygoda i my” 

Beata Ostrowicka 

 

Do naszej biblioteki została przekazana 

najnowsza publikacja Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z myślą o najmłodszych 

czytelnikach. Książka „Zaczarowane podróże. Unia Europejska, 

przygoda i my" to pełna przygód podróż sympatycznych 

bohaterów przez Polskę, śladami projektów dofinansowanych 

przez Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Autorką 

tej wyjątkowej historii jest pani Beata Ostrowicka - jedna 

z najbardziej cenionych polskich autorek książek dla dzieci. 

Mamy nadzieję, że młodzi czytelnicy dostrzegą piękno 

polskiego dziedzictwa kulturowego, którego ochrona i rozwój 

jest priorytetem Programu Infrastruktura i Środowisko w latach 

2014-2020. Dla Szczepka i Róży przymusowe wakacje 

u ekscentrycznej ciotki Lusi, gdzieś pośród rzepakowych pól 

i kwiecistych łąk, wydawały się największą karą, jaką mogli im 

zafundować zapracowani rodzice. Początkowo niechętni 

i głęboko rozczarowani niesprawiedliwością losu powoli i ze 

zdumieniem dają się porwać iskrzącej magią przygodzie. Wraz 

z obwieszoną bransoletkami kuzynką Tylą, czarodziejskim 

kocurem, zakręcona ciotką i jej niezwykłym pierścieniem oraz 

przemądrzałą Gadałką wyruszą w wyjątkową podróż po Polsce 

śladami projektów sfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej.  

 

KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH 

 „Sierota z Warszawy”  Kelly Rimmer 

Niezwykła opowieść o bohaterstwie, poświęceniu i nadziei. 
Wiosna 1942 roku. Po tragicznej stracie rodziny 
czternastoletnia Emilia Śląska mieszka w Warszawie 
przygarnięta przez bezdzietną parę. Niemiecka brutalność 
wobec Żydów zmusza ją do ukrywania prawdziwej tożsamości. 
Od tej pory dziewczynka nazywa się Elżbieta Rabinek. Wie, 
że za murami pobliskiego getta panuje jeszcze większe 
cierpienie niż po aryjskiej stronie. Elżbieta zaprzyjaźnia się 
z sąsiadką, pielęgniarką Sarą, która zaczyna przemycać ją do 
getta. Dzięki dokumentom zdobytym przez Sarę dziewczynka 
podejmuje niebezpieczne próby ratowania żydowskich dzieci. 
Podczas jednej ze swoich wypraw Elżbieta spotyka 
szesnastoletniego Romana Górkę, w którym się zakochuje. Czy 
ich miłość będzie silniejsza niż zło i cierpienie otaczającego ich 
świata? Sierota z Warszawy to porywająca opowieść o realiach 
życia dzieci podczas wojny. Pomimo głodu i strachu nie tracą 
one nadziei na lepszą przyszłość i nie przestają walczyć o miłość. 

KSIĄŻKI NIEBELETRYSTYCZNE 

„Powstanie. Wielobarwna panorama 

Wielkopolski czasów powstania” 

Jerzy Alter 

Opowieść o pragnieniu wolności, 
odwadze i zwycięstwie. Oryginalna 
w ujęciu tematu książka Jerzego Altera 
trzyma się mocno faktów i realiów, lecz 
jednocześnie po mistrzowsku splata 

je z fikcją literacką. Autor prezentuje czytelnikom 
zrekonstruowaną przez siebie wielobarwną panoramę 
Wielkopolski czasów powstania, zaglądając za kulisy wielkiej 
historii. Dzieje tego zwycięstwa to nie tylko przyjazd 
Paderewskiego do Poznania i jego pamiętne przemówienie. 
Na to, co się wówczas wydarzyło, składają się losy wielu tysięcy 
mieszkańców tych ziem, ich osobiste, prywatne mikrohistorie. 
Bohaterowie tych opowieści są ludźmi z krwi i kości. Autorowi 
udała się rzecz w literaturze rzadka – usłyszeć ich głos, ich szept, 
ich… zamyślenie. Polacy z Poznańskiego przegrywali powstania 
tak długo, aż najmądrzejsi z nich doszli do przekonania, 
że najpierw trzeba krok po kroku zbudować i zjednoczyć 
świadomą zbiorowość przygotowaną i zdolną do tego, 

https://kulturaupodstaw.pl/naczytnik-pobierz-i-czytaj/
https://kulturaupodstaw.pl/naczytnik-pobierz-i-czytaj/
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by samorządnie działać i skutecznie przeciwstawić się przemocy 
zaborcy. Nie tylko pokonać go, ale i udźwignąć, na zawsze 
utrzymać ciężar odniesionego zwycięstwa. Jerzy Alter, eseista, 
prozaik, biograf. Pasjonat historii mieszkańców i dziejów kultury 
Wielkopolski XIX i XX wieku. Absolwent poznańskiej polonistyki. 
Mieszka i pracuje w Poznaniu. Publikacja przekazana przez 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. 

 

„Zełenski. Biografia” 

Wojciech Rogacin 

Wołodymyr Zełenski. Jego nazwisko 
od kilku tygodni jest na ustach całego 
świata. Ile wiemy o charyzmatycznym 
przywódcy kraju, którego niezłomna 
walka o wolność budzi powszechny 
szacunek? Tej postaci nie trzeba 
przedstawiać. Popularny aktor 

komediowy, który zagrał rolę prezydenta, a następnie 
naprawdę nim został. Prezydent, który stał się mężem stanu 
oraz symbolem walki o wartości demokratyczne, naśladowany 
przez największych politycznych graczy. Już teraz historia jego 
życia to fascynujący zapis dojrzewania do roli, o którą jeszcze 
jakiś czas temu nikt by go nie podejrzewał: przywódcy państwa, 
które odważnie przeciwstawiło się rosyjskiej agresji. Jak 
wyglądało dzieciństwo prezydenta Ukrainy, jego dom rodzinny 
oraz relacje z rówieśnikami? W jaki sposób żydowskie 
pochodzenie wpłynęło na jego dalsze wybory? Co mówią o nim 
ci, którzy go znali, zanim zyskał sławę? Jak wyglądała jego droga 
do kariery aktorskiej, a nawet–celebryckiej? Kiedy i dlaczego 
Zełenski zdecydował się wkroczyć do świata polityki i w jaki 
sposób zdobył tak ogromne poparcie społeczne? Jakim 
przywódcą był przed wybuchem wojny? Ale także: jaki jest 
w życiu prywatnym i czy oliwkowy to naprawdę jego ulubiony 
kolor? Opowieść o niezwykłej drodze przebytej od studenta 
prawa, rozśmieszającego cały kraj aktora i kabareciarza, po 
przywódcę politycznego, z którym liczą się najważniejsi 
zachodni politycy, śledzonego przez miliony osób 
na Instagramie.  (Małgorzata Majas) 

 

SPORT 

MISTRZOSTWA POWIATU KALISKIEGO 

ZIEMSKIEGO W WARCABACH KLASYCZNYCH 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

 

W dniu 04.04.2022 roku w Marchwaczu odbyły się 

Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego Ziemskiego 

w  Warcabach Klasycznych Szkół Podstawowych. 

Zawody odbyły się w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

 

 
 

i Igrzysk Dzieci- edycja 2021/2022. Zorganizowane 

zostały przez Kaliski Ziemski SZS w ramach zadania 

publicznego zleconego przez Starostwo Powiatowe 

w Kaliszu we współpracy z Zespołem Szkół w im. Jana 

Pawła II w Marchwaczu.   

 

 
 
Grano systemem szwajcarskim  7 rund. W turnieju wzięło udział  50  

uczniów ze  szkół podstawowych z terenu powiatu kaliskiego. Oto, 

jak przedstawiają się wyniki: 

 



WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 46     

  
  
 

21 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

(opracował: Kazimierz Augustyniak) 

 

OŚWIATA  

 

GMINNY ETAP OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU 

WIEDZY POŻARNICZEJ 

„MŁODZIEŻ  ZAPOBIEGA POŻAROM”                   

   W dniu 8 kwietnia w Szkole w Szczytnikach rozegrano gminny 
etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”. Do rywalizacji przystąpiło 10 uczniów  
w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV i V-VIII szkoły 
podstawowej. Uczniowie reprezentowali szkoły ze Szczytnik, 
Iwanowic i Radliczyc. Wszystkich przybyłych powitała Pani 
Jolanta Leszka Dyrektor Szkoły w Szczytnikach, życząc 
startującym samych sukcesów. 

   Turniej składał się z dwóch części. W pierwszej pisemnej 
uczestnicy rozwiązywali test składający się z 30 pytań, na co 
mieli 30 minut czasu. Najlepsi  z każdej grupy kwalifikowali się 
do etapu ustnego, gdzie musieli odpowiedzieć na trzy pytania. 
Komisja konkursowa w składzie: Henryk Skowroński, Adam 
Majas, Krzysztof Nawrocki, Arkadiusz Jakubek, Zbigniew 
Banasiewicz oraz Jerzy Majas wyłoniła zwycięzców. W grupie 
I (klasy I-IV szkół  podstawowych) wygrała Daria Nijak (SP 
w Szczytnikach) przed Michałem Cebulskim (SP w Szczytnikach) 
i Martyną Mikołajczyk (SP w Iwanowicach). W grupie II (klasy V-
VIII) wygrał Michał Nawrocki (SP w Radliczycach) przed 
Aleksandrem Kołatą (SP w Szczytnikach) i Kają Krzywda (SP  
w Szczytnikach). Uczniowie, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca 
w poszczególnych kategoriach zdobyli prawo startu w etapie 
powiatowym konkursu, który został zaplanowany w dniu 
23 kwietnia w Iwanowicach.  

    Podsumowując turniej Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek 
Albrecht pogratulował zwycięzcom, życząc powodzenia na 
etapie powiatowym, a pozostałym uczestnikom dziękując za 
przybycie i trud przygotowywania się do turnieju. Życzył 
również sukcesów  w przyszłym roku tym, którzy zdecydują się  

 

                                                          Kl.  4 – 6 

 

1.Jakubczak Miłosz    - Koźminek                     1.Krymarys Monika    -  Koźminek 

2.Szewczyk Wiktor    - Rajsko                           2.Owczarek Weronika - Koźminek 

3.Sieradzki Miłosz     - Rajsko                           3.Sobocka Karolina     - Staw 

4.Wolniak Rafał         - Staw                              4.Olszewska Izabela    - Rajsko 

5.Matuszak Krystian  - Koźminek                     5.Mielczarek Bożena   - Iwanowice 

6.Siciarek Oliwier      - Iwanowice                     6.Maciołek Martyna     - Iwanowice 
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kontynuować przygodę ze strażą. Zwycięzcy otrzymali nagrody 
ufundowane przez Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka 
Albrechta. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki ufundowane 
przez Starostę Kaliskiego Pana Krzysztofa Nosala. 
Organizatorem turnieju był Zarząd Gminny ZOSP RP 
w Szczytnikach. Organizatorzy składają podziękowania Pani 
Jolancie Leszce Dyrektor Szkoły w Szczytnikach za pomoc 
w zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursu. (opracował: 
Jerzy Majas) 

 

POWIATOWY ETAP OGÓLNOPOLSKIEGO 

TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ 

ZAPOBIEGA POŻAROM”  

 

 
 

W dniu 23 kwietnia br. w Szkole Podstawowej 

w Iwanowicach przeprowadzono powiatowe 

eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. 

Do rywalizacji przystąpiło 38 uczestników w trzech 

kategoriach wiekowych: klasy I-IV i V-VIII szkoły 

podstawowej i szkoły ponadpodstawowe. Startujący 

reprezentowali dziewięć gmin powiatu kaliskiego: 

Blizanów, Brzeziny, Ceków Kolonia, Godziesze 

Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, 

Szczytniki. Wszystkich przybyłych powitał Starosta 

Kaliski Krzysztof Nosal, który jednocześnie pełni 

funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego 

Związku OSP RP w Kaliszu, życząc startującym 

samych sukcesów. 

 

   Turniej składał się z dwóch części. W części 

pisemnej uczestnicy rozwiązywali test, na co mieli 30 

minut czasu. Najlepsi z każdej grupy wiekowej 

kwalifikowali się do etapu ustnego, gdzie musieli 

odpowiedzieć na trzy pytania. Wszystkie pytanie 

przygotowane były przez druhów z Państwowej 

Straży Pożarnej z Kalisza. Komisja konkursowa 

w składzie:  mł. kapitan Agata Janiszewska, 

mł. kapitan Kamil Filipczak, Jan Tomaska, Dariusz 

Korczyński, Krzysztof Bączkiewicz, Hieronim 

Rudowicz - wyłoniła zwycięzców. W grupie I (klasy 

I-IV szkół  podstawowych) wygrał Szymon Wałęsa 

(gmina  Opatówek) przed Michałem Cebulskim 

(gmina Szczytniki) i Franciszkiem Włodarzem 

(gmina Brzeziny). W grupie II (klasy V-VIII) wygrał 

Michał Nawrocki (gmina Szczytniki) przed 

Michałem Cichorkiem (gmina Blizanów) i Nadią 

Karpisiewicz (gmina Blizanów). W grupie III (szkoły 

ponadpodstawowe) wygrał Dariusz Klawczyński 

(gmina Blizanów) przed Kacprem Knopem (gmina 

Opatówek) i Gabrielą Kupajczyk (gmina Brzeziny). 

Uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsca 

w poszczególnych kategoriach uzyskali prawo startu 

w eliminacjach wojewódzkich konkursu, które 

zostały zaplanowane w dniu 28 maja 2022 r. 

w Białężycach, powiat wrzesiński. 

    Podsumowując turniej Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht pogratulował zwycięzcom, życząc 

powodzenia na etapie wojewódzkim, a pozostałym 

uczestnikom dziękując za przybycie i trud 

przygotowywania się do turnieju. Życzył również 

sukcesów w przyszłym roku tym, którzy zdecydują 

się kontynuować przygodę ze strażą. Zwycięzcy 

otrzymali nagrody ufundowane przez Zarząd 

Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kaliszu, 

Starostę Kaliskiego Krzysztof Nosala oraz Wójta 

Gminy Szczytniki Marka Albrechta. Organizatorem 

turnieju była Komisja do Spraw Młodzieży przy 

Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 

w Kaliszu. Organizatorzy składają podziękowania 
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Pani Janinie Nowak Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Iwanowicach za pomoc w zorganizowaniu 

i przeprowadzeniu konkursu oraz druhom z OSP 

Iwanowice i Sobiesęki Trzecie oraz Państwowej 

Straży Pożarnej.  (opracował: Jerzy Majas) 
 

ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO 

TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA 

W RUCHU DROGOWYM  

 

 
 

 Po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-

19 po raz kolejny wzorem lat ubiegłych na terenie gminy 

Szczytniki przeprowadzone zostały eliminacje gminne 

Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym, które odbyły się w dniu 26 kwietnia 2022 r. 

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu. Turniej 

organizowany jest przez Polski Związek Motorowy przy 

współudziale Komendy Głównej Policji, Ministerstwa 

Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Edukacji 

i Nauki, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi. 

Organizatorzy odpowiedzialni są za przeprowadzenie 

eliminacji w poszczególnych etapach Turnieju począwszy 

od eliminacji międzyszkolnych po gminne, powiatowe, 

wojewódzkie i ogólnopolskie. Na szczeblu gminy 

organizatorem jest Wójt Gminy. Celem Turnieju jest 

podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz 

poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. 

 Po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych do 

Turnieju gminnego swój udział zgłosiły 4 szkoły 

podstawowe wchodzące w skład danego zespołu szkół, 

w tym 3 szkoły w grupie wiekowej od 10 do 12 lat 

(GRUPA I)  i 4 szkoły podstawowe w GRUPIE II – 

pozostali uczniowie. Łącznie do turnieju przystąpiło – 

24 uczniów. 

 

 
 

 W eliminacjach powiatowych startują najlepsze drużyny 

wyłonione w etapie gminnym. Turniej składa się z dwóch 

etapów: z części pisemnej (test wiedzy teoretycznej 

z zagadnień dotyczących zasad i przepisów o ruchu 

pieszych, rowerzystów i motorowerzystów, znaków 

drogowych oraz sytuacji w ruchu drogowym; drugi test 

skrzyżowań - polegający na ustaleniu prawidłowej 

kolejności przejazdów przez skrzyżowanie). W drugiej 

części praktycznej zawodnicy wykonują zadania 

polegające na jeździe rowerem po torze przeszkód. Każda 

część jest punktowana indywidualnie dla każdego 

zawodnika, łącznie oraz drużynowo. Tegoroczny Turniej 

przeprowadzono w dniu 26 kwietnia 2022 r. na terenie 

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  w Marchwaczu przy 

współudziale dyrekcji tej placówki p. Honoraty 

Szymańskiej, która przygotowała szkołę oraz bardzo 

życzliwie przyjęła wszystkich zawodników. 

Podziękowanie składam wszystkim opiekunom drużyn 

oraz pozostałym współorganizatorom, których obecność 

i pomoc podczas przebiegu całego Turnieju okazała się 

niezbędna, szczególnie p. Kazimierzowi Augustyniakowi, 

który czuwał nad całością Turnieju oraz zorganizowaniem 

bezpiecznego transportu dla wszystkich uczestników,  

przedstawicielom Komisariatu Policji  w Koźminku - mł. 

asp. p. Karolinie Tylczyńskiej oraz mł. asp. p. Konradowi 

Juszczakowi, którzy uczestniczyli i służyli pomocą 

w sprawdzaniu testów wiedzy i testów skrzyżowań, oraz 
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przy jeździe zawodników rowerem po torze przeszkód, 

opiekunom drużyn: p. Beacie Piaseckiej, p. Ewie 

Guźniczak. oraz  p. Aldonie Widawskiej, którzy 

z ramienia szkoły przygotowali uczniów do zawodów. 

Z ramienia Urzędu Gminy turniej przygotowała  

i przeprowadziła p. Grażyna Kuchnicka. 

 

 
 

W łącznej klasyfikacji obydwu etapów w kategorii 

szkół podstawowych - w GRUPIE I 

I miejsce – zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej 

w Radliczycach, 

II miejsce – zajęła drużyna ze Szkoły 

Podstawowej w Stawie,                                                                                                                                                         

III miejsce  - zajęła drużyna ze Szkoły 

Podstawowej im. S. Aleksandrzaka w Marchwaczu.                                                              

Najlepszym zawodnikiem w kategorii klas szkół 

podstawowych w GRUPIE I okazał się uczeń klasy IV 

Szkoły Podstawowej w Stawie – Kacper Gliński.  

W łącznej klasyfikacji obydwu etapów w kategorii 

szkół podstawowych - w GRUPIE II 

I miejsce zajęła - drużyna ze Szkoły Podstawowej 

w Radliczycach, 

II miejsce zajęła - drużyna ze Szkoły Podstawowej 

w Szczytnikach, 

III miejsce zajęła - drużyna ze Szkoły Podstawowej 

im. S. Aleksandrzaka w Marchwaczu. 

Najlepszym zawodnikiem w kategorii klas szkoły 

podstawowej w GRUPIE II okazał się uczeń klasy VIII 

Szkoły Podstawowej w Radliczycach – Jakub 

Frankiewicz. Zakończeniem Turnieju było 

podsumowanie wyników, zliczenie ogólnej 

i indywidualnej punktacji oraz wręczenie pucharów, 

dyplomów i nagród drużynom oraz indywidualnym 

zawodnikom, ufundowanych przez p. Marka Albrechta – 

Wójta Gminy Szczytniki, który złożył wszystkim 

podziękowanie za udział w turnieju i pogratulował 

zwycięzcom.   (opracowała: Grażyna Kuchnicka) 

 

REGIONALNY ETAP XII OGÓLNOPOLSKIEGO 

KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI 

„BEZPIECZNIE NA WSI MAMY, BO RYZYKO 

UPADKÓW ZNAMY”  

Uczennica Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu, 
Nadia Kurowska z klasy IV, została laureatką regionalnego 
etapu  XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci 
„Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. 
Organizatorem konkursu była Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Kaliszu. Celem konkursu było 
promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów 
wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą 
i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, oraz  
popularyzowanie wykazu czynności szczególnie 
niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 
16 lat. Oficjane wręczenie nagród zaplanowano w dniu  
15 czerwca 2022 r. w siedzibie KRUS w Kaliszu. Praca została  
przesłana do etapu wojewódzkiego. Dziękujemy za godne 
reprezentowanie naszej szkoły i gratulujemy dużego 
sukcesu.  (Janina Antczak) 

 

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

IM. JANA PAWŁA II  

   W dniu 3 czerwca 2022 r. w Zespole Szkół  im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu został   zorganizowany  XVII Gminny Konkurs 

Języka Angielskiego im. Jana Pawła II. Koordynatorami 

konkursu były nauczycielki języka angielskiego: p. Honorata 

Szymańska, p. Ewelina Biesiada i p. Katarzyna Juszczak. Cele 

konkursu to: rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania 

językiem angielskim, zachęcanie uczniów do podnoszenia 

swoich umiejętności językowych, wzbogacanie wiedzy 

o kulturze Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, 

rozwijanie współpracy między szkołami w gminie. Konkurs, 

przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: dla uczniów 

klas 1-3 szkół podstawowych, dla uczniów klas 4-6 szkół 

podstawowych  i dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych; 

sprawdzał wiedzę i umiejętności uczniów w następującym 

zakresie: grammar, vocabulary, reading, writing, culture.  

Laureaci w kategorii klas 1-3 

I miejsce – Kornelia Kubiś SP Radliczyce (opiekun: p. Marlena 

Krzesińska) 
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II miejsce – Klaudia Kwaśniewska SP Staw (opiekun: 

p. Marlena Krzesińska) 

III miejsce – Antoni Łuczak SP Marchwacz (opiekun: 

p. Ewelina Biesiada) 

Laureaci w kategorii klas 4-6 

I miejsce – Wojciech Ekiert SP Radliczyce (opiekun: p. Izabela 

Ciesielska) 

II miejsce – Katarzyna Łatkowska SP Marchwacz (opiekun: 

p. Ewelina Biesiada) 

III miejsce – Nikola Krzesińska SP Staw (opiekun: p. Bartosz 

Olender) 

Laureaci w kategorii klas 7-8 

I miejsce – Milena Nieborak SP Marchwacz (opiekun: 

p. Honorata Szymańska) 

II miejsce – Weronika Jakubek SP Marchwacz (opiekun: 

p. Honorata Szymańska) i Julia Ekiert SP Radliczyce (opiekun: 

p. Izabela Ciesielska) 

III miejsce – Nadia Olejnik SP Radliczyce (opiekun: p. Izabela 

Ciesielska) 

wyróżnienie – Mikołaj Przepiórka SP Iwanowice (opiekun: 

p.  Anna Matuszak) 

   Wszyscy uczestnicy konkursu, którym należy się pochwała 

za wysoką kulturę osobistą i godne reprezentowanie swoich 

szkół,  otrzymali pamiątkowe dyplomy i długopisy, natomiast 

laureatom przyznano również nagrody książkowe. Bardzo 

dziękujemy opiekunom za przygotowanie uczniów do konkursu 

i serdecznie gratulujemy laureatom! (Honorata Szymańska) 

 

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 

IM. STANISŁAWA ALEKSANDRZAKA  
 

Drugiego czerwca 2022 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu odbył się Gminny Konkurs Recytatorski im. 

Stanisława Aleksandrzaka. W rywalizacji wzięli udział uczestnicy 

z pięciu szkół z terenu gminy Szczytniki. Uczniowie 

zaprezentowali swój kunszt recytatorski, a także umiejętności, 

nad którymi pilnie pracowali w ostatnim czasie.  Zwycięzcami 

konkursu zostali: 

➢    W kategorii klas I-III szkoły podstawowej: 

 - I miejsce- Blanka Musisz (Zespół Szkół      

  w Iwanowicach, opiekun- Wioletta    

  Michalska) 

- II miejsce Milena Lazarek (Zespół 

Szkół w Radliczycach, opiekun- Grażyna 

Olejnik) 

- III miejsce- Natalia Jędrzejewska (Zespół 

Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu, 

opiekun- Małgorzata Gajewska) 

- III miejsce- Zuzanna Filipiak (Zespół Szkół  

 w Stawie, opiekun- Bogumiła Lubecka) 

 

➢ W kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej: 

- I miejsce- Kacper Wietrzyk (Zespół Szkół    

  w Radliczycach, opiekun- Bogusława  

  Domagała) 

- I miejsce- Katarzyna Łatkowska (Zespół   

  Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu,  

  opiekun- Małgorzata Pietrzykowska) 

- II miejsce- Anna Dytfeld (Zespół Szkół   

  w Szczytnikach, opiekun- Emilia Chróstek) 

- III miejsce- Karolina Sobocka (Zespół Szkół  

  w Stawie, opiekun- Marzena Łysek) 

 

➢ W kategorii klas VII-VIII szkoły podstawowej: 

- I miejsce- Oliwia Polewska (Zespół Szkół  

  w Radliczycach, opiekun: Agnieszka    

  Krajewska) 

- II miejsce- Julia Kasprowicz (Zespół Szkół  

  w Szczytnikach, opiekun: Jolanta Leszka) 

- II miejsce- Angelika Tylska (Zespół Szkół  

  w Iwanowicach, opiekun: Arlena  

  Krzywoźniak) 
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- III miejsce- Weronika Jakubek (Zespół Szkół    

  im. Jana Pawła II w Marchwaczu, opiekun-  

  Krzysztof Pietrzykowski) 

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział 

w konkursie, a zwycięzcom składamy gratulacje, życzymy 

dalszych sukcesów i zapraszamy za rok. (Małgorzata 

Pietrzykowska) 

 

GMINNY KONKURS HISTORYCZNY 
 

   Siódmego czerwca bieżącego roku w Zespole Szkół im. Jana 

Pawła II w Marchwaczu odbył się Gminny Konkurs Historyczny 

„Z dziejów Iwanowic, Marchwacza, Radliczyc, Stawu oraz 

Szczytnik”. Tematyka rywalizacji związana była z historią pięciu 

miejscowości naszej gminy, w których zlokalizowane są zespoły 

szkół. Uczniowie rozwiązywali test złożony z 50 pytań.  

Wyniki rywalizacji ukształtowały się następująco: 

➢ I miejsce- Szymon Wójtowicz (Zespół Szkół im. Jana 

Pawła II w Marchwaczu) 

➢ II miejsce- Milena Nieborak (Zespół Szkół im. Jana 

Pawła II w Marchwaczu) 

➢ III miejsce- Julia Ekiert (Zespół Szkół w Radliczycach) 

   Nagrody książkowe w konkursie ufundował absolwent 

Zespołu Szkół w Marchwaczu, Pan Mieczysław Juraszek 

z Warszawy, za co serdecznie dziękujemy.   

   Na terenie gminy Szczytniki nie znajdziemy strzelistych 

katedr, okazałych zamków, ani innych równie cennych 

zabytków historycznych, jednak pisany rodowód wielu 

miejscowości sięga wczesnego średniowiecza, a życiorysy co 

najmniej kilku postaci z tego terenu, splotły się w jedną całość 

z historią Polski (Augustyn Kordecki, Feliks Łubieński, 

Bonawentura Niemojowski). Choćby z tego względu warto znać 

i popularyzować historię naszej Małej Ojczyzny i w ten sposób 

budować lokalną świadomość historyczną i tożsamość 

regionalną. (Krzysztof Pietrzykowski) 

 

 

WYCIECZKI W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 

MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 

„POZNAJ  POLSKĘ”  

 

 

 

Wycieczki w ramach przedsięwzięcia Ministra 

Edukacji i Nauki  „Poznaj Polskę” 

W dniu 19 kwietnia 2022 r. zostało podpisane Porozumienie 

Nr PP MEiN/2022/DPI/269 o udzielenie wsparcia finansowego 

na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra 

Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”. Przedmiotem 

przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne 
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szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających 

na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci 

i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej 

środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii 

oraz osiągnięć polskiej nauki. 

Gmina Szczytniki otrzymała na ww. zadanie dotację celową 

w łącznej wysokości: 93 422,60 zł. W ramach otrzymanych 

środków dofinansowane zostały wycieczki we wszystkich 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Szczytniki. 

Szkoła Podstawowa w Iwanowicach otrzymała dotację celową 

w wysokości: 35 000,00 zł na realizację wycieczek dla trzech 

grup: 

- wycieczka jednodniowa do Gniezna dla uczniów klas I-III – 

otrzymane dofinansowanie 5.000 zł. Program wycieczki 

przewidywał m.in.: Biskupin – rezerwat Archeologiczny; 

Gniezno – katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny i św. Wojciecha 

- wycieczka trzydniowa  do Krakowa dla uczniów klas IV-VIII 

– otrzymane dofinansowanie 15.000 zł. Program wycieczki 

przewidywał m.in.: Bochnia – Kopalnia Soli; Zamek Królewski 

na Wawelu. Państwowe zbiory sztuki; Kraków – historyczny 

zespół miasta; Muzeum Armii Krajowej; Tyniec – Zespół 

Opactwa Benedyktynów, Muzeum Lotnictwa w Krakowie 

- wycieczka trzydniowa  do Krakowa dla uczniów klas IV-VIII 

– otrzymane dofinansowanie 15.000 zł. Program wycieczki 

przewidywał m.in.: Bochnia – kopalnia soli; Zamek Królewski 

na Wawelu. Państwowe zbiory sztuki; Kraków – historyczny 

zespół miasta; Muzeum Armii Krajowej; Tyniec – Zespół 

Opactwa Benedyktynów, Muzeum Lotnictwa w Krakowie 

Szkoła Podstawowa w Marchwaczu otrzymała dotację celową 

w wysokości: 15 000,00 zł na realizację wycieczek dla dwóch 

grup: 

- wycieczka jednodniowa do Torunia dla uczniów klas I-III – 

otrzymane dofinansowanie 5.000 zł. Program wycieczki 

przewidywał m.in.: Toruń – Stare i Nowe Miasto; Muzeum 

Toruńskiego Piernika 

- wycieczka dwudniowa do Warszawy dla uczniów klas IV-VIII 

– otrzymane dofinansowanie 10.000 zł. Program wycieczki 

przewidywał m.in.: Muzeum Powstania Warszawskiego; 

Centrum Nauki Kopernik; Zamek Królewski w Warszawie; 

Łazienki Królewskie w Warszawie 

Szkoła Podstawowa w Radliczycach otrzymała dotację celową 

w wysokości: 13 920,60 zł na realizację wycieczek dla dwóch 

grup: 

- wycieczka jednodniowa do Gniezna dla uczniów klas I-III – 

otrzymane dofinansowanie 4.151,00 zł. Program wycieczki 

przewidywał m.in.: Biskupin – Rezerwat Archeologiczny; 

Gniezno – Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny i św. Wojciecha 

- wycieczka dwudniowa do Krakowa dla uczniów klas IV-VIII 

– otrzymane dofinansowanie  9.769,60 zł. Program wycieczki 

przewidywał m.in.: Wieliczka – Kopalnia Soli; Kraków – Ogród 

Doświadczeń; Kraków – historyczny zespół miasta; Wadowice 

– Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach 

Szkoła Podstawowa w Stawie otrzymała dotację celową 

w wysokości: 14 852,00 zł na realizację wycieczek dla dwóch 

grup: 

- wycieczka jednodniowa do Gniezna dla uczniów klas I-III – 

otrzymane dofinansowanie 5.000,00 zł. Program wycieczki 

przewidywał m.in.: Biskupin – Rezerwat Archeologiczny; 

Gniezno – Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny i św. Wojciecha 

- wycieczka dwudniowa do Krakowa dla uczniów klas IV-VIII 

– otrzymane dofinansowanie 9.852,00 zł. Program wycieczki 

przewidywał m.in.: Wieliczka – Kopalnia Soli; Kraków – Ogród 

Doświadczeń; Kraków – historyczny zespół miasta; Wadowice 

– Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach. 

Szkoła Podstawowa w Szczytnikach otrzymała dotację celową 

w wysokości: 14 650,00 zł na realizację wycieczek dla dwóch 

grup: 

- wycieczka jednodniowa do Torunia dla uczniów klas I-III – 

otrzymane dofinansowanie 4.960 zł. Program wycieczki 

przewidywał m.in.: Muzeum Toruńskiego Piernika; Centrum 

Popularyzacji Kosmosu „Planetarium – Toruń” 

- wycieczka dwudniowa do Warszawy dla uczniów klas IV-VIII 

– otrzymane dofinansowanie 9.690,00 zł. Program wycieczki 

przewidywał m.in.: Zamek Królewski w Warszawie- Muzeum; 

Rezydencja Królów Rzeczpospolitej;  Muzeum Łazienki 

Królewskie w Warszawie; Zespół zabytkowych cmentarzy 

wyznaniowych na Powązkach; Centrum Nauki Kopernik. 

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła: 93.422,60 zł 

Wkład własny: 38.876,40 zł (wkład własny zapewniony 

w formie wpłat rodziców) 

Wartość całkowita: 132.299,00 zł 

(opracowała: Sylwia Rosiak) 
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DZIEŃ STRAŻAKA W KLUBIE DZIECIĘCYM 

W MARCHWACZU 

 

 Nasz Klubik 4 maja 2022 r. odwiedzili 

przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnikach. 

Dzieci wręczyły strażakom życzenia, podziękowania oraz 

medale z okazji ich święta. Klubowicze z bliska mieli 

możliwość poznać wyposażenie jakim dysponują strażacy 

podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Każdy 

maluszek, choć przez chwilę mógł się poczuć jak prawdziwy 

strażak, kiedy miał możliwość wejść do wozu strażackiego oraz 

symulacje gaszenia ognia wodą. 

 

 

 Mili goście wręczyli naszym podopiecznym upominki 

w postaci milutkich pluszaczków. Składamy serdeczne 

podziękowania Strażakom za spędzony wspólnie czas 

i umożliwienie bliższego poznania niezwykle istotnej 

i niebezpiecznej pracy STRAŻAKA. (Joanna Jędrzejewska) 

 

 

DZIEŃ RODZINY W PRZEDSZKOLU 

W MARCHWACZU 

 

Dnia 26.05.2022 r. odbył się w przedszkolu piknik integracyjny 
„Dzień Rodziny”. W spotkaniu uczestniczyły przedszkolaki wraz 
z rodzicami i rodzeństwem. Dzieci zaśpiewały dla swoich mam  
z okazji przypadającego w tym dniu Święta Matki. W programie 
spotkania były też zabawy integracyjne, rodzinne ilustrowanie 
wybranego wiersza Marii Konopnickiej, obwód stacyjny 
z zabawami ruchowymi oraz puszczanie baniek mydlanych. 
Podczas pikniku odbyło się  wręczenie dyplomów za udział 
w konkursie plastycznym pt. „Mieszkańcy świata wyobraźni Marii 
Konopnickiej” organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę 
Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. W organizację 
spotkania zaangażowała się Rada Rodziców poprzez zakup soków 
i lizaków dla dzieci. Rodzice przygotowali obfity „słodki stół”, który 
uatrakcyjnił spotkanie. Składamy serdeczne podziękowanie dla 
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Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach za udostępnienie 
sztalug. (Aneta Nowak) 

 

 

UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELI GMINY 

SZCZYTNIKI W ZJEŹDZIE RODZINY SZKÓŁ 

IM. JANA PAWŁA II  

Przedstawiciele Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu wzięli udział w kolejnym Zjeździe Rodziny 

Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Kaliskiej, który w tym roku 

odbył się w dniu 9 czerwca w  Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Dębem. Wspaniale zorganizowana 

uroczystość nawiązywała do faktów z życia Jana Pawła II 

oraz promowała niezwykłe nauczanie Papieża Polaka. 

(Redakcja) 

ZAPROSZENIE NA ZJAZD ABSOLWENTÓW 

W MARCHWACZU 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy, Rada Rodziców 

i  Uczniowie zapraszają Absolwentów edukacji szkolnej 

w Marchwaczu na Zjazd, który zaplanowany został w dniu 

24 września br. Zapisy, do wyczerpania miejsc, przyjmowane 

są telefonicznie w kancelarii szkolnej Zespołu Szkół im. Jana 

Pawła II w Marchwaczu (nr tel. 62/7625025), przez 

Przewodniczącą Rady Rodziców (nr tel. 505627089) lub mailem: 

spmarchwacz@vp.pl 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY 

O JÓZEFIE  WYBICKIM 

Uczennica klasy VIII Zespołu Szkół w Iwanowicach, Oliwia Szczot 

uczestniczyła w finale VII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Gen. 

Józefie Rufinie Wybickim i Polskich Symbolach Narodowych, który 

odbył się w dniu 14 maja 2022 r. w Manieczkach. Celem konkursu 

było przybliżenie postaci gen. Wybickiego oraz uczczenie jego 

pamięci w 200. rocznicę śmierci i 225. rocznicę powstania „Pieśni 

Legionów Polskich we Włoszech”. Konkurs organizowany był pod 

honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

w Poznaniu. (Wioletta Mikołajczyk) 

OGŁOSZENIA  

PSY DO ADOPCJI  

 

Pokochaj Cztery Łapy  

http://pokochajczterylapy.pl/category/gmina-szczytniki/   

Znajdź wiernego przyjaciela! Nie kupuj, adoptuj! 

 

mailto:spmarchwacz@vp.pl
http://pokochajczterylapy.pl/
http://pokochajczterylapy.pl/category/gmina-szczytniki/
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USŁUGI ELEKTRYCZNE Przemysław Rodziak, Krowica Zawodnia 

35c, tel. 721 160 568 

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

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 

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

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;  USŁUGI ASENIZACYJNE  między 

innymi z terenu gminy Szczytniki. Promocyjne ceny. NR TELEFONU 

606 – 254 – 418  

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

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  

mailto:patryk@net-pat.pl
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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 0,3. 

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

Sklep KUCHENNE ROZMAITOŚCI  w Opatówku przy Placu 

Wolności 5 posiada w swojej ofercie duży wybór: garnków, talerzy, 

szklanek, sztućców, małego AGD, doniczek, cerat oraz wszelkiego 

rodzaju przyborów kuchennych codziennego użytku. W sprzedaży 

również artykuły BHP,  metalowe, hydrauliczne oraz elektryczne. 

Czynny:  poniedziałek -  piątek 8.00 – 17.00, soboty 8.00 – 13.00. 

Zapraszamy! 

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

AUTOLAWETYKALISZ.PL 

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

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

Sprzedam prasę rolującą wysokiego zgniotu „MORRA” – tel. 

604713610 

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

1/ Nauka Jazdy OSK Iwona Pilarska 62-862 Iwanowice zaprasza na 

kurs prawa jazdy kat. B oraz na jazdy doszkalające. Oferujemy: 

samochód KIA RIO i plac manewrowy - taki sam jak na 

egzaminie, profesjonalną, bezstresową naukę z instruktorem 

posiadającym uprawnienia egzaminatora, możliwość wjazdu na plac 

WORD, materiały dydaktyczne gratis, promocyjne ceny, wysoką 

zdawalność,  miłą atmosferę. 

 

2/  Masz prawo jazdy kat. B, a leży w szufladzie, bo boisz się jeździć? 

A może podchodzisz do egzaminu kilkakrotnie? Cierpliwie pomogę Ci 

odświeżyć umiejętności lub przygotować się do egzaminu! W ofercie 

również Bony Podarunkowe. Serdecznie zapraszam: OSK Iwona 

- Iwona Pilarska, Iwanowice/Kalisz. 

 

Kontakt pod numerem tel. 501 464 981. 

Znajdziesz nas na FB: Nauka Jazdy Iwona Pilarska 

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

Firma HYDRO-MAT Mateusz Raczyk oferuje kompleksowe usługi 

hydrauliczne m.in.: 

- instalacje centralnego ogrzewania, 

- instalacje wodno- kanalizacyjne, 

- ogrzewanie podłogowe, 

- centralne odkurzanie, 

- naprawa i modernizacja instalacji, 

- biały montaż, 

- wymiana piecy. 

Kontakt: 665 639 508 

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

WSPARCIE KOMPUTEROWE – Filip Militowski 

Pomagam we wszelkich problemach związanych z komputerem. 

Naprawa, wymiana podzespołów, instalacja programów, 

przyspieszanie działania, problemy w obsłudze. Atrakcyjne ceny, 

możliwy dojazd do klienta. 

tel: 794 305 654  

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

Dyrektorzy Zespołów Szkół Gminy Szczytniki składają podziękowanie 

Wójtowi Gminy Szczytniki Panu Markowi Albrechtowi 

za zaplanowanie dodatkowych środków finansowych na upominki 

dla dzieci i młodzieży z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.   

 

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

 

Szanowni Państwo!  Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, 

że wszystkie pisma  składane lub wysłane do Urzędu powinny 

zawierać  imię i nazwisko oraz adres do korespondencji. W przypadku 

bowiem braku tych podstawowych danych - Urząd Gminy nie jest 

w stanie udzielić i wysłać odpowiedzi na złożone pismo. Prosimy 

pamiętać o dopełnieniu tej koniecznej formalności, zwłaszcza gdy 

nadawca listu oczekuje urzędowej odpowiedzi na swoje pismo.  

Urząd Gminy w Szczytnikach 
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W BIEŻĄCYM WYDANIU GAZETKI GMINNEJ 
MOŻNA  PRZECZYTAĆ O NASTĘPUJĄCYCH  

SPRAWACH I WYDARZENIACH:  

 

SPRAWY GMINNE   str. 1  

• Życzenia wakacyjne 

• Podziękowanie za wywieszenie flagi w dniach 1-3 maja 

• Kalendarium Wójta 

• Forum pytań do Wójta 

• Sesje Rady Gminy Szczytniki 

• Sadzenie dębu 

• Przekazanie wozu strażackiego dla Ukrainy 

• Przekazanie kolejnych darów z Gminy Szczytniki 

do Powiatowego Punktu Zbiórki dla Ukrainy 

• Pomoc dla Jagódki nadal potrzebna 

• Wycieczka seniorów do Zakopanego    

 

WYDARZENIA   str. 13 

• Obchody w Iwanowicach 82. rocznicy zbrodni 

katyńskiej i 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej  

• Wystąpienie Wójta podczas obchodów 

w Iwanowicach  82. rocznicy zbrodni katyńskiej 

i 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej  

• 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja  

• 5. rocznica zawierzenia w Sanktuarium Matki Bożej 

Licheńskiej  

• Dzień Samorządu Terytorialnego w Pałacu 

Prezydenckim. Wójt Gminy Szczytniki odznaczony 

Złotym Krzyżem Zasługi  

• Gratulacje od Rady Gminy Szczytniki 

• Gratulacje od Dyrektorów Zespołów Szkół Gminy 

Szczytniki 

• Gminny Dzień Dziecka w Szczytnikach  

• Życzenia z okazji Dnia Dziecka 

• Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka 

• Kalendarz Letnich Imprez Gminnych w Gminie 

Szczytniki – Szczytnickie Lato i Dożynki 

HISTORIA I KULTURA   str. 17 

• Nauczanie Jana Pawła II w cytatach 

• 25. rocznica wizyty Jana Pawła II w Kaliszu  

• Traktat o bohaterstwie Stanisławy Leszczyńskiej 

Bohaterowie żyją wśród nas… 

• Kącik czytelniczy 

SPORT   str. 20 

• Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego Ziemskiego 

w  Warcabach Klasycznych Szkół Podstawowych  

OŚWIATA   str. 21 

• Gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”   

• Powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”   

• Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym  

• Regionalny etap  XII Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, 

bo ryzyko upadków znamy”  

• Gminny Konkurs Języka Angielskiego im. Jana Pawła II 

• Gminny Konkurs Recytatorski  im. Stanisława 

Aleksandrzaka  

• Gminny Konkurs Historyczny  

• Wycieczki w ramach przedsięwzięcia Ministra 

Edukacji i Nauki  „Poznaj Polskę” 

• Dzień Strażaka w Klubie Dziecięcym w Marchwaczu   

• Dzień Rodziny w Przedszkolu w Marchwaczu  

• Udział przedstawicieli Gminy Szczytniki w Zjeździe 

Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 

• Zaproszenie na Zjazd Absolwentów w Marchwaczu 

• Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Józefie Wybickim  

OGŁOSZENIA   str. 29 

REDAKCJA 

    Opracowanie i redagowanie „Wiadomości Szczytnickich”: Honorata 

Szymańska – edytowanie, Krzysztof Pietrzykowski - skład graficzny, 

Grażyna Kuchnicka – ds. kontaktów i promocji gminy. Honorowy Patronat: 

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht.  

    Informator ten powstaje dzięki dużemu zaangażowaniu placówek 

oświatowych oraz Pracowników  i Mieszkańców 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. 

    Redakcja prowadzi również gminnego Facebooka- 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100079540762532  

ZESPÓŁ REDAKCYJNY  ŻYCZY SŁONECZNYCH  WAKACJI! 

 

mailto:gminna@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079540762532

