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SPRAWY GMINNE 

ŻYCZENIA 

NA NOWY ROK SZKOLNY 

2022/2023 

     Wakacje i urlopy szybko minęły, pozostawiając wiele miłych wspomnień, a przed nami kolejny pracowity czas pełen 
odpowiedzialnych zadań i nowych wyzwań. W nowym roku szkolnym 2022/2023 życzę Wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości 
w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, dobrych relacji i trwałych przyjaźni oraz wielu sukcesów i  zadowolenia  z dobrze wypełnianych 
obowiązków. 

     Niech  edukacja inspiruje Wszystkich do efektywnego rozwoju życia osobistego i  społecznego, do ludzkiej solidarności oraz 
kształtowania charakteru w oparciu o obronę nieprzemijających wartości, ludzkiej godności, patriotyzmu, pokoju i autorytetów,  a także 
do odważnego poszukiwania prawdy, zgodnie ze słowami Jana Pawła II  

                                                                  „Jeśli chcesz znaleźć źródło, 

                                                                  musisz iść do góry, pod prąd. 

  Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj…” 

  Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht z Sekretarzem Dariuszem Wawrzyniakiem,        

Przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Augustyniakiem i Radnymi Gminy Szczytniki 

KALENDARIUM WÓJTA  

 

1. W dniu 29.08.2022 r. podpisałem umowę na przebudowę drogi Popów – Marcjanów  na kwotę 2.876.183,46 zł z firmą Zakład 
Budowy Dróg Henryk Mocny z Błaszek.  Droga otrzymała dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 2 346 409,69 zł.  Udział 
Gminy  w realizacji zadania wyniesie  19,63%.  

2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy  w zakładce Aktualności został zamieszczony link do map określających planowane 
przebiegi tras szybkich kolei, https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/stes-sieradz-kalisz-pleszew-poznan  

3. Dokonano wyboru wykonawcy budowy kanalizacji Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik, 
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKO-KAN-GAZ sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego na kwotę 6.000.005,41 zł,  Zadanie 
zostało dofinansowane z programu  Polski Ład kwotą 3.573.206 zł.  

4. W dniu 22.08.2022 r. odbyłem  spotkanie z dyrektorami placówek szkolnych w zakresie przygotowania do zbliżającego się 
roku szkolnego, najważniejsze prace remontowe to przygotowanie sal dla oddziałów przedszkolnych w szkole w Marchwaczu, 
Stawie i przedszkolu w Szczytnikach.  

5. W związku z wojną na Ukrainie informuję, iż obecnie zgłoszono do Urzędu pobyt 77 osób dorosłych i 72 dzieci,  w Urzędzie 
Gminy nr PESEL otrzymało 323 osób,  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.   

6. W dniu 12 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Szczytnikach przeprowadzone zostały dwa postępowania 
egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpiła  nauczycielka Zespołu Szkół w Iwanowicach 
oraz nauczycielka Zespołu Szkół w Stawie.  Panie zdały egzamin z wynikiem pozytywnym i w dniu 29.08.2022 r. każda z nich 
otrzymała Akt Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela Mianowanego. Ponadto dwóch nauczycieli mianowanych 
naszej gminy z ZS w Radliczycach i ZS w Iwanowicach przystąpiło do awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego. 
Postępowanie kwalifikacyjne zostało przeprowadzone przez komisje kwalifikacyjne powołane przez Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty. Natomiast 6 nauczycieli przystąpiło do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.  Postępowanie kwalifikacyjne 
na stopień nauczyciela kontraktowego przeprowadziły komisje kwalifikacyjne powoływane przez dyrektora placówki 
oświatowej, w której zatrudniony jest dany nauczyciel, przystępujący do awansu. 

https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/stes-sieradz-kalisz-pleszew-poznan
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7. We wrześniu 2022 r. rozpoczęła  się realizacja projektu „Umiem pływać” dla 45 uczniów klas I-III. W projekcie w tym roku 
wezmą  udział uczniowie z ZS w Iwanowicach i Szczytnikach. Dofinansowanie ze strony samorządu wynosi 215,00 zł na jednego 
ucznia. Umowa o współpracy została już podpisana. 

8. 24 drużyny OSP, w tym 8 żeńskich  i 1 poniżej 10 roku życia, wzięły udział w Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych, 
które odbyły się w miejscowości Szczytniki  w niedzielę 17 lipca 2022 r.  Zawody  wg regulaminu CTiF  w kat. do lat 16 w grupie 
„żeńskiej” zwyciężyła jednostka OSP Szczytniki,  a w kategorii „męskiej” jednostka OSP Marcjanów. W  grupie „A” oraz  żeńskiej 
grupie „C” zwyciężyło  OSP Szczytniki. OSP Kuczewola reprezentowana również  była przez drużynę poniżej 10 roku życia.  
Najmłodsza uczestniczka miała 4 lata.   

9. W dniu 18 lipca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Kaliszu  nastąpiło uroczyste wręczenie symbolicznych  „czeków” włodarzom  
Gmin Powiatu Kaliskiego w ramach III edycji naboru wniosków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych, skierowanej do gmin, powiatów, związków  międzygminnych i związków powiatowo-gminnych, na obszarze 
których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Gmina Szczytniki otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 852.144 zł na montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach  Zespołów Szkół w Marchwaczu, 
Szczytnikach i Radliczycach oraz budynkach hydroforni w mc Szczytniki i Radliczyce  oraz w kwocie 1.502.801,26 zł 
na przebudowę dróg na terenie Gminy w mc. Szczytniki i Kobylarka o łącznej długości 3,2 km.  

10. W wyniku przeprowadzonych czterech postępowań konkursowych w dniu 19 lipca 2022 r., stanowisko dyrektora 
w poszczególnych zespołach szkół zostało powierzone na kolejnych pięć lat następującym osobom:  

Dyrektor Zespołu Szkół w Iwanowicach -  Pani Janina NOWAK, 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu -   Pani Honorata SZYMAŃSKA, 

Dyrektor Zespołu Szkół w Radliczycach - Pani Bogusława DOMAGAŁA, 

Dyrektor Zespołu Szkół w Stawie – Pani Aleksandra KRAWCZYK.  

Serdecznie gratuluję i życzę owocnej pracy! 

11. Na stronie internetowej Urzędu Gminy  w zakładce Aktualności została zamieszczona ostateczna wersja projektu inwestycji 
pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Kalisz – granica województwa”, obejmującej teren Gminy Szczytniki.  
Wszelkie uwagi prosimy przekazywać bezpośrednio do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Oddział  w Poznaniu.   

12. W dniu 19 maja 2022 r. podpisałem umowę z p. Piotrem Nowakowskim – Firmą: Biuro Analiz „Eko-Fin” zs.  w Zalasewie  
na przygotowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu „Strategia Rozwoju Gminy Szczytniki na lata 2021-
2030”. Prognoza po zapoznaniu się została przesłana odwrotnie w celu dalszego postępowania w sprawie Strategii. 

13.  W dniu 21 maja w Szczytnikach odbyły się uroczyste obchody Dnia Dziecka, mimo niesprzyjających warunków pogodowych 
obchody przyciągnęły rzesze naszych milusińskich.  

14. W maju 2022 r. wydałem dwie pozytywne decyzje o przyznaniu  dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników 
w łącznej kwocie 8.493,13 zł, środki pochodzą  z Funduszu Pracy.   

15. Do 29 maja 2022 r. zostały zatwierdzone przez organ prowadzący Arkusze organizacji szkół na rok szkolny 2022/2023, które 
pozytywnie zostały zaopiniowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

16.  W dniu 31 maja 2022 r.  został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu w pilotażowym Programie modernizacji kompleksów 
sportowych „ORLIK”. Wartość zadania 197.396,00 zł,  kwota dofinansowania 138.177,00 zł,  wkład własny – 59.218,00 zł. 
W ramach zadania planujemy wymienić oświetlenie na LED-owe, naprawić ogrodzenie, przeprowadzić gruntowną renowację 
boiska piłkarskiego i wykonać nowy natrysk z tworzywa na boisko do siatkówki.  

17. W dniu 04 czerwca 2022 r.  podpisałem z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego  Krzysztofem Grabowskim umowy 
w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na realizację projektów  w świetlicach  wiejskich:  w Krowicy Zawodniej, 
gdzie planuje się wykonanie    i wyposażenie chłodni, remont dachu oraz wykonanie częściowo elewacji oraz w Marcjanowie, 
gdzie planowany jest remont wnętrza  sali i  instalacji elektrycznej, dotacje wyniosły po 50 tys. zł, wkład Gminy po ok. 25 tys. zł. 
Dofinasowania nie otrzymał wniosek remontu świetlicy w Joance, gdzie planowano  kontynuację wykonania elewacji, 
na częściową realizację tego zadania Gmina przeznaczy ok. 25 tys. zł. 

18. W dniu 8 czerwca 2022 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu z rąk Pani Minister Pracy i Polityki Społecznej Marleny 
Maląg otrzymałem symboliczny czek w ramach rządowego Programu „Polski Ład” na kwotę 8.581.990,00 zł na realizację zadań 
drogowych i przebudowę budynku „Starej Gminy” w Iwanowicach,  obecnie przygotowujemy dokumentację do przetargów.  
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19.  W dniu 17 czerwca 2022 r.,  podpisałem umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego SA z Kalisza na przebudowę 
drogi Staw – Tymieniec. Koszt zadania  to 2.049.124,00 zł, natomiast planowany termin wykonania -  do końca listopada 
2022 r. Zadanie jest dofinansowane w wysokości 95%  z Rządowego Programu „Polski Ład”.  Długość odcinka 3,24 km, 
szerokość jezdni 4 m, pobocza 0,75 m. W centrum Stawu zostanie wykonany chodnik o szer.1,5 m.  

20. Pracownicy Urzędu z Referatu Finansowego i Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska biorą udział w Projekcie 
„SKUTECZNY SAMORZĄD” – DOSKONALENIE KOMPETENCJI KADR JST o Nr POWR.02.18.00-00-0011/21”, polegający na udziale 
w szkoleniach organizowanych przez WOKiS w Poznaniu w obszarze podatki i zarządzanie samorządowym zasobem 
nieruchomości. 

21. Przypominam, iż zgodnie z art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 554), do 30 czerwca 2022 r.  każdy właściciel lub 
zarządca budynku lub lokalu zobowiązany był do złożenia deklaracji  o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, deklarację 
można było złożyć: przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego pod adresem elektronicznym: 
www.zone.gunb.gov.pl lub osobiście w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Szczytnikach (dotyczy budynków położonych 
na terenie gminy Szczytniki).  

22.  Pozytywnie został oceniony złożony  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wniosek o pożyczkę z możliwością 
umorzenia 30% na termomodernizację budynku GOPS. Koszt planowany to 363 tys. zł, w ramach którego ma zostać wykonane 
docieplenie dachu, ścian, założenie paneli fotowoltaicznych,  wymiana okien, drzwi, wykonanie nowego podejścia do budynku 
i założenie pompy ciepła.    

23. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił  następujące świadczenia: 

Rodzaj Świadczenia od 18.05.2022 r. 

do 21.06.2022 r. 

od 22.06.2022 r.  
do 22.07.2022 r. 

od 23.07.2022 r.  
do 26.08.2022 r. 

Zasiłki stałe 
45 163,24 22 782,28 23 501,28 

36 36 37 

Zasiłki okresowe 
14 366,00 6 119,00 6 859,50 

17 15 17 

 

Zasiłki celowe 

7 600,00 3 900,00 2 700,00 

18 12 12 

Świadczenia rodzinne 
285 156,80 591 002,61 288 176,87 

440 450 446 

Świadczenie za życiem 
0 4 000,00 0 

0 1 0 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
14 002,65 28 005,30 14 002,65 

22 22 22 

Dodatki mieszkaniowe 
708 373,52 2 091,39 2  107,93 

851 7 7 

Stypendia i zasiłki szkolne 
1863,91 66 488,80 0 

6 94 0 

Dodatek osłonowy  

 

337 817,32 0 117 693,88 

757 0 168 

KDR  3 5 10 

FEAD 2 042,4 kg  0 0 

Pomoc Ukrainie - zasiłki rodzinne 
0 4 090 1 715,00 

0 6 5 

Pomoc Ukrainie - dożywianie dzieci   2 030,00 1 633,00 2 300,00 
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     Z programu ,,Posiłek w szkole i w domu” przyznano  pomoc  w formie dożywiania  107 dzieciom. W okresie  od 18.05.2022 r. 
do 26.08.2022 r. pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady środowiskowe dotyczące ubiegających się o pomoc.   Obowiązki 
Asystenta Rodziny przejęli pracownicy socjalni zgodnie z rejonem pracy i mieli stały kontakt telefoniczny i osobisty z rodzinami 
objętymi współpracą. 
    Wszystkie osoby zgłaszające się o pomoc do GOPS zostały objęte wsparciem. W ramach obsługi Programu Czyste Powietrze 
od  18.05.2022 r. do 22.08.2022 r.  wydano 17 zaświadczeń.  
 

24. W dniu 14 października br. zostały zaplanowane Gminne obchody 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Kaliszu i 83. rocznicy 
powstania Polskiego Państwa Podziemnego, które będą zorganizowane w Zespole Szkol im. Jana Pawła II w Marchwaczu. Z tej 
okazji w dniu 13 września ogłosiłem Gminny Konkurs Plastyczny „Wizyta Jana Pawła II w Kaliszu” – dla uczniów 
i przedszkolaków. Zgodnie z Regulaminem przekazanym do wszystkich gminnych zespołów szkół – prace konkursowe należy 
złożyć w Urzędzie Gminy w Szczytnikach do dnia 3 października.    

 

25. Realizacja Uchwał Rady Gminy Szczytniki:  

• Uchwała nr L/265/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2022-2029 – w trakcie realizacji;  

• Uchwała nr L / 264 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 sierpnia 2022 r.      w sprawie zmian w budżecie gminy 
Szczytniki na 2022 rok– w trakcie realizacji;  

• Uchwała nr XLIX / 263 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska      i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – w trakcie realizacji;  

• Uchwała nr XLIX / 261 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Szczytniki 
na 2022 rok – w trakcie realizacji;  

• Uchwała nr XLIX / 260 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny w Gminie Szczytniki na lata 2022 – 2024 – w trakcie realizacji;  

• Uchwała nr XLIX / 259 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości gruntowej – w trakcie realizacji;  

• Uchwała nr XLIX / 258 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 
Szczytniki;  

• Uchwała nr XLIX / 257 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2021 rok; 

• Uchwała nr XLIX / 256 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie: wotum zaufania;  

• Uchwała nr XLVIII / 254 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 
Szczytniki na 2022 rok  - trakcie realizacji; 

•  Uchwała nr XLVIII/253/2022 RADY Gminy Szczytniki z dnia 23 czerwca 2022 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2022-2029 w trakcie realizacji; 

• Uchwała nr XLVII / 252 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 
Szczytniki na 2022 rok - w trakcie realizacji; 

• Uchwała nr XLVII / 251 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczytniki - w trakcie realizacji; 

• Uchwała nr XLVII / 250 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji – przekazana 
do Sejmiku Województwa  Wielkopolskiego wraz ze stanowiskiem Rady Gminy Szczytniki;  

• Uchwała nr XLVII /249 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii 
Rozwoju Wsi Staw na lata 2022-2027 - w trakcie realizacji; 

• Uchwała nr XLVII / 248 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii 
Rozwoju Wsi Radliczyce i Pieńki na lata 2022-2027 - w trakcie realizacji;  

24 21 7 

Pomoc Ukrainie - świadczenie za  
zakwaterowanie i wyżywienie  

155 920,00 31 880,00 109 760,00 

20 4 14 

Pomoc Ukrainie - jednorazowe świadczenie 
300zł 

9 600,00 1 800,00 0 

32 6 0 
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• Uchwała nr XLVII / 247 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii 
Rozwoju Wsi Pośrednik i Włodzimierz na lata 2022-2027  - w trakcie realizacji;  

• Uchwała nr XLVII / 246 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii 
Rozwoju Wsi Popów na lata 2022-2027 - w trakcie realizacji;  

• Uchwała nr XLVII / 245 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii 
Rozwoju Wsi Marchwacz na lata 2022-2027     - w trakcie realizacji;  

• Uchwała nr XLVII / 244 /2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Pośrednik 
do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”  - w trakcie realizacji;  

• Uchwała nr XLVII / 243 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Marchwacz 
do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” - w trakcie realizacji;  

• Uchwała nr XLVII / 242 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczytniki - wdrożona do realizacji.  

26. Zarządzenia:   

• Zarządzenie nr 47 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej  w Zespole Szkół w Stawie. 

• Zarządzenie Nr 46 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Stawie. 

• Zarządzenie Nr 45 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Radliczycach 

• Zarządzenie Nr 44 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Marchwaczu. 

• Zarządzenie Nr 43 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Iwanowicach. 

• Zarządzenie Nr 42 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury 
w Szczytnikach za 2021 rok. 

• Zarządzenie Nr 41 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Szczytnikach za 2021 rok. 

• Zarządzenie nr 40 w sprawie:  Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły – zespołu szkół, 
prowadzonej przez Gminę Szczytniki oraz trybu pracy komisji konkursowej. 

• Zarządzenie nr 39 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkół w Stawie. 

• Zarządzenie nr 38 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkół w Radliczycach. 

• Zarządzenie nr 37 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu. 

• Zarządzenie nr 36 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkół w Iwanowicach. 

• Zarządzenie nr 35 w sprawie: wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata 
na stanowisko: dyrektora Zespołu Szkół w Iwanowicach, dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu, 
dyrektora Zespołu Szkół     w Radliczycach oraz dyrektora Zespołu Szkół w Stawie. 

• Zarządzenie nr 34 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2022-2029.  

• Zarządzenie nr 33 w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw nieruchomości. 

• Zarządzenie nr 29 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Iwanowicach. 

• Zarządzenie nr 28 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Stawie. 

• Zarządzenie nr 27 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Radliczycach. 

• Zarządzenie nr 26 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Marchwaczu. 

• Zarządzenie nr 25 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2022 rok.  

• Zarządzenie nr 24 w sprawie: ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 

• Zarządzenie nr 23 w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia 
Regulaminu przetargu.  

• Zarządzenie nr 22 w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia 
Regulaminu przetargu. 

• Zarządzenie nr 21  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    

http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/bip.html
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WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI  

      Rada Gminy Szczytniki na sesji w dniu 28.07.2022 r. bez 
zarzutów oceniła pracę Wójta oraz wykonanie budżetu za rok 
2021. Radni po zapoznaniu się z Raportem Wójta o stanie 
Gminy  i debacie udzielili Wójtowi Markowi Albrechtowi 
wotum zaufania, przy jednym głosie wstrzymującym się.  
Następnie zapoznali się ze sprawozdaniem Wójta Gminy 
Szczytniki z wykonania budżetu za rok 2021,  pozytywną opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia 
jednostki samorządu terytorialnego oraz pozytywną opinią 
Komisji Rewizyjnej i jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem 
absolutorium Wójtowi  Markowi Albrechtowi.  

     Raport o stanie gminy powstał zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2  
Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i stanowi podsumowanie 

działalności organu wykonawczego z ostatniego roku działalności, szczególnie w zakresie polityk, programów i strategii oraz 
realizacji uchwał Rady Gminy.  Raport został podzielony  na 15 obszarów tematycznych, które w zwięzły sposób starają się opisać 
zaistniałe w roku ubiegłym zdarzenia i działania  podjęte przez organ wykonawczy w ramach realizacji określonych polityk 
i strategii.      

1) Sytuacja finansowa Gminy – zgodnie ze sprawozdaniem przedstawionym przez Wójta Gminy dochody osiągnięte przez Gminę 
wyniosły 48.391 tys. zł, w tym dochody bieżące 42.250 tys. zł i dochody majątkowe 6.140 tys. zł, a wydatki 44.417 tys. zł, 
w tym wydatki bieżące 38.679 tys. zł i wydatki majątkowe 5.737 tys. zł, które stanowiły 12,9 % wszystkich wydatków.  Ubiegły 
rok cechował się wzrostem dochodów Gminy o 3,8% i  spadkiem wydatków o 4,6%; budżet zamknął się nadwyżką finansową 
w kwocie  3.973 tys. zł;  ubiegły rok przebiegał  jeszcze w cieniu pandemii COVID – 19 i obaw o jej wpływ na budżet Gminy, 
na szczęście w zakresie poboru podatków bezpośrednich i udziału Gminy w podatkach dochodowych nie nastąpił spadek, 
lecz  nieznaczny wzrost o 1,7% . 
Średnie wydatki inwestycyjne w latach 2018 – 2020 wyniosły 1.112,24 zł, co dało gminie Szczytniki 432 pozycję na 1.547 gmin 
wiejskich w corocznym rankingu gazety „Wspólnota”. Zadłużenie Gminy utrzymało się na prawie niezmienionym poziomie 
11,8 mln zł.     

2) W stanie mienia komunalnego kontynuacja działań  inwestycyjnych skutkuje wzrostem jego wartości o 4% do 93,7 mln zł.  
Wśród zadań inwestycyjnych podkreślić należy nabycie przez Gminę terenu i zabudowań po byłym SKR w Szczytnikach.  

3) W obszarze wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  w 2021 r. rozbudowano sieć wodociągową w mc. 
Główczyn i przygotowano projekt w mc. Krzywda.     

4) W obszarze transport i łączność  Gmina   korzysta ze znaczących środków rządowych, głównie z Funduszu Dróg 
Samorządowych i Funduszu Inwestycji Lokalnych, za środki których przebudowano drogę Korzekwin – Popów.  Łącznie  
przebudowano prawie  6,3 km dróg.  Gmina udzieliła  znaczącej dotacji w kwocie ponad 249 tys. zł na budowę ścieżki 
rowerowej Szczytniki – Iwanowice powiatowi kaliskiemu. 

Nazwa zadania  kwota  długość odcinka w m 

1 2 3 

budowa sieci  kanalizacji deszczowej w miejscowości Staw 158 340 zł 
 

dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych  54 464 zł 
 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Główczyn, Antonin, 

Chojno.  
187 518 zł 817 

Przebudowa drogi  w miejscowości Popów (centrum)  185 480 zł 342 

Przebudowa drogi w miejscowości Popów  194 122 zł 610 

Przebudowa drogi  w miejscowości Radliczyce (k. szkoły)  284 270 zł 254 
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Przebudowa drogi  w miejscowości Radliczyce   160 629 zł 340 

Przebudowa drogi gminnej nr 675714 P Korzekwin - Popów  1 972 908 zł 2 940 

Przebudowa drogi gminnej   w miejscowości Trzęsów 67 730 zł 450 

Przebudowa drogi w miejscowości Szczytniki (osiedle) 104 891 zł 252 

Przebudowa drogi w miejscowości Szczytniki 125 025 zł 320 

Przebudowa drogi gminnej 675703P Krowica - Radliczyce (projekt)  36 227 zł 
 

Przebudowa drogi gminnej nr 675705P Staw - Tymieniec (projekt) 47 232 zł 
 

Przebudowa drogi gminnej nr 675712P Popów - Marcjanów (projekt) 35 178 zł 
 

Przebudowa drogi gminnej Szczytniki -  Staw (projekt) 59 100 zł 
 

Łącznie 3 673 114 zł 6 325 
 

5)  W obszarze gospodarka mieszkaniowa zrealizowano cztery zadania inwestycyjne: przebudowa miejsc postojowych przy 
budynku ośrodka zdrowia w Iwanowicach, zakup nieruchomości z budynkiem magazynowym i stacją paliw w mc. Szczytniki, 
zakup pomieszczenia socjalnego i wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku GOPS. Zadania te spowodowały 
wzrost wydatków w tym obszarze o ponad 400%.  Podkreślenia wymaga fakt znaczącego wydania liczby decyzji o warunkach 
zabudowy jednorodzinnej o 160%.  

6) W obszarze administracja publiczna  odnotowano wzrost wydatków na administrację o 8,17%,  niestety  spadła o 0,51% liczba 
mieszkańców,  która na koniec 2021 roku wyniosła 7.732 osób.  

7) W obszarze bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  jednostki OSP uzyskały znaczące wsparcie ze środków 
pozabudżetowych: OSP Iwanowice na wykonanie elewacji z Komendy Krajowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 
100 tys. zł , OSP Marcjanów, Radliczyce, Kuczewola i Sobiesęki Trzecie zostało wsparte dotacją z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska. Zadania wspierane były przez budżet Gminy w formie dotacji na wkład własny OSP.  Gmina wykonała 
także wjazd do garażów w OSP Iwanowice.   Nastąpił  wzrost liczby członków OSP o 1,55% i przeszkolonych członków OSP 
o 4,07%.     Spadła liczba przestępstw w Gminie o 10,13%. W ramach poprawy bezpieczeństwa został założony monitoring 
wizyjny w parku w Iwanowicach.  

8) W obszarze oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza nastąpiło zwiększenie wydatków na oświatę o 11,87%. 
Pozytywnie należy odnotować fakt wzrastającej liczby uczniów o 1,56%. Gmina przywiązuje duże znaczenie do kształtowania 
wartości patriotycznych, zwłaszcza u młodego pokolenia, czego przykładem są organizowane uroczystości o zasięgu gminnym  
z dużym zaangażowaniem społeczności szkolnych.  W obszarze oświaty szkoły  aktywnie pozyskują środki zewnętrzne.  
Realizowane w 2021 roku  projekty to WRPO: zakończenie   projektu „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego 
w Radliczycach…”  kwota 132 tys. zł.  W ramach rządowych programów „Aktywna Tablica ”   104 tys. zł,  „Laboratoria 
Przyszłości” 270 tys. zł.        

9) W obszarze ochrony zdrowia   umożliwiono  mieszkańcom Gminy skorzystanie ze szczepień przeciwko WZW typu B i badań 
w profilaktyce raka skóry poprzez uczestnictwo Gminy w programach realizowanych przez Aglomerację Kalisko - Ostrowską.  

10)    W obszarze pomoc społeczna, rodzina  znacząco wzrosły wydatki na Domy Pomocy Społecznej o 21% oraz usługi opiekuńcze 
o 19,2%.  Wprowadzenie świadczenia 500+ jest określane jako jedna z przyczyn znaczącego ograniczenia ubóstwa. W  Gminie 
Szczytniki w 2019 r. ubóstwo jako powód do udzielenia świadczenia wskazano w 278 przypadkach natomiast w 2020 r.  -  
45 i w 2021 r. – 40. Dane do analizy znajdują się w ocenia zasobów GOPS za rok 2021.  

11) W obszarze gospodarka komunalna, gospodarka ściekowa i ochrona wód kontynuowane są działania związane 
z poszerzeniem zasięgu sieci kanalizacyjnej.  Zakończono budowę sieci w Popowie i  liczba nowych przyłączy wrosła o 7,5% 
a długość sieci o 2,6% . Zadania są realizowane przy wsparciu   PROW i WRPO.  Dochody uzyskane z opłat za śmieci  pokryły 
koszty transportu i utylizacji odpadów.   W oświetleniu ulic, placów i dróg  zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 
208 tys. zł.  

12) W obszarze kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Gmina konsekwentnie rewitalizuje świetlice wiejskie, których 
na terenie Gminy jest 12. W roku ubiegłym kolejny etap remontów został przeprowadzony w Sobiesękach Trzecich,  
Radliczycach i Szczytnikach. Działania opierały się na środkach własnych Gminy i  pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego.  
Mniejszy zakres działań zrealizował Gminny Ośrodek Kultury w związku z występującą pandemią COVID 19.  
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13) W obszarze kultura fizyczna i sport kontynuowano działania z lat ubiegłych w formie utrzymania boiska i zapewnienia 
animatora dla boiska „Orlik”,  realizacja programu „Szkolny Klub Sportowy” oraz udzielenia dotacji do klubów sportowych.   

14) W obszarze realizacja strategii gminy i planów strategicznych przedstawiono wskaźnikowo poziom realizacji strategii gminy 
i planu gospodarki niskoemisyjnej.  

15) W ostatnim obszarze omówiono poziom wykonania uchwał Rady Gminy Szczytniki.  

      Podsumowując rok 2021 był kolejnym rokiem znaczących inwestycji   przekraczających kwotę 5,7 mln. zł. Głównie były 
to inwestycje drogowe, które przekładają się bezpośrednio na obniżenie emisji dwutlenku węgla,  gospodarkę wodno-
kanalizacyjną, gdzie  kontynuowano  rozbudowę  kanalizacji. Wyzwaniem na najbliższe lata będzie dalsza rozbudowa kanalizacji 
i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz zwiększenie ilości mieszkań komunalnych. Pełny raport jest dostępny pod adresem:  
http://szczytniki.ug.gov.pl/gmina/raport-o-stanie-gminy-szczytniki 

FORUM PYTAŃ DO WÓJTA  

1/  Czy pomimo niezbyt sprzyjającej pogody jest Pan zadowolony ze zorganizowanych w tym roku w Gminie Szczytniki Dożynek 

Powiatowo – Gminno – Parafialnych? 

- Jestem bardzo zadowolony, ponieważ nasi Mieszkańcy jak zwykle spisali się na medal, włączając się aktywnie w organizację tej 

tradycyjnej polskiej uroczystości. Zmienna pogoda utrudniła wprawdzie prace przygotowawcze do dożynek, ale na pewno 

nie popsuła naszej uroczystości. Przy tej okazji pragnę przekazać moje szczere wyrazy uznania dla tak wielkiego zaangażowania 

i jeszcze raz podziękować Wszystkim, którzy służyli swoją pomocą, aby dożynki wypadły jak najlepiej. Serdecznie dziękuję również 

Sponsorom i Uczestnikom naszej uroczystości. Coroczne organizowanie dożynek w naszej Gminie świadczy o przywiązaniu naszych 

Mieszkańców do polskich tradycji i rodzimej kultury.  

2/ Czy Gmina podjęła już jakieś działania, aby na swoim terenie uczcić 25. rocznicę wizyty Jana Pawła II w naszym mieście 

powiatowym - w Kaliszu, która odbyła się w dniu 4 czerwca 1997 roku?  

- Tak, oczywiście. Trudno nie zauważyć; chociażby na łamach naszej gazetki gminnej, publikującej cyklicznie „Nauczanie Jana 

Pawła II w cytatach”; że Papież Polak jest dla nas osobą szczególną, wyjątkową. Z okazji tak ważnej rocznicy ogłosiłem już Gminny 

Konkurs Plastyczny „Wizyta Jana Pawła II w Kaliszu” dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych; poza tym w dniu 

14 października zostaną zorganizowane w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu – Gminne obchody 25. rocznicy wizyty 

Jana Pawła II w Kaliszu i 83. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uważam bowiem, że bez wartości nie jest 

możliwe wychowanie młodego pokolenia troszczącego się o przyszłość Polski, o pokój  i godność każdego człowieka. 

SESJE RADY GMINY SZCZYTNIKI 

W dniu 23 czerwca  2022  roku odbyła się XLVIII Sesja Rady Gminy 

Szczytniki. W sesji udział wzięło 15 radnych, Wójt Pan Marek 

Albrecht, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch, Sekretarz Gminy 

Pan Dariusz Wawrzyniak, inspektor Biura Rady Pan Mirosław 

Kowalski. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Szczytniki Pan Bogdan Augustyniak i stwierdził, że na ustawowy 

ogólny stan 15 radnych na sesję przybyło 15, 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: 

a) w sprawie 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 

http://szczytniki.ug.gov.pl/gmina/raport-o-stanie-gminy-szczytniki


WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 47     

  
  
 

10 

 

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 XLVIII / 254 / 2022 

(głosowało 14 radnych), 

b)  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 XLVIII / 255 / 2022 (głosowało 

14 radnych), 

 – zakończenie sesji. W związku z omówieniem wszystkich 

punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję. 

W dniu  w dniu 28 lipca  2022 roku w sali w remizie Ochotniczej 

Straży Pożarnej  w Szczytnikach odbyła się XLIX sesja Rady Gminy 

Szczytniki. W sesji udział wzięło 15 radnych według załączonej 

listy obecności, Wójt Pan Marek Albrecht,  Skarbnik Gminy Pani 

Małgorzata Bloch, Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak, 

inspektor Biura Rady Gminy Pan Mirosław Kowalski. Otwarcia sesji 

dokonał Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan Bogdan 

Augustyniak i stwierdził, że na ustawowy ogólny stan 15 radnych 

na sesję przybyło 15, zapewniając tym samym quorum wymagane 

dla prawomocności obradowania oraz podejmowanych uchwał. 

Poinformował, że ze względu na ogłoszony stan zagrożenia 

epidemicznego oraz  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 w dniu 13 lipca br. 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. Ze względu na awarię urządzenia umożliwiającego 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, 

transmitowania i utrwalania obrazu Przewodniczący Rady 

zarządził przerwę w obradach. Po przerwie obrady wznowił 

Przewodniczący Rady i poinformował, że ze względu na awarię 

systemu komputerowego  obrady nie będą transmitowane, 

sprawy będą rozstrzygane w głosowaniach jawnych imiennych 

z zaprotokołowaniem kto i jak głosował. Przedmiotem obrad było 

między innymi rozpatrzenie projektów uchwał, głosowania, 

podjęcie  uchwał: 

- debata nad raportem o stanie Gminy - Przewodniczący Rady 

stwierdził, że radni w ustawowym terminie otrzymali Raport 

o stanie Gminy. Sprawa była omawiana na wspólnym posiedzeniu 

Komisji Rady w dniu 13 lipca br. Informacja o debacie została 

umieszczona w BIP. Otworzył dyskusję w powyższej sprawie. Wójt 

Pan Marek Albrecht - omówił co zawiera raport o stanie Gminy, 

stwierdził, że sprawa była szczegółowo omówiona na wspólnym 

posiedzeniu Komisji i zwrócił się do zebranych o zgłaszanie uwag. 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń mieszkańców Gminy 

do udziału w debacie  Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. 

a) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Szczytniki wotum 

zaufania - Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały 

w powyższej sprawie, poinformował, że projekt został pozytywnie 

zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady, zwrócił się 

o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu 

przedmiotowej uchwały. Wobec braku  uwag i propozycji  

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały 

w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada większością głosów  

podjęła Uchwałę Nr XLIX /  256 / 2022 (głosowało 15 radnych, 

za – 14, wstrzymało się -1 radny Pan Tadeusz Buchwald), 

- Wójt Pan Marek Albrecht – podziękował Radzie za udzielenie 

wotum zaufania, stwierdził, że jest to mobilizacja do dalszej pracy 

dla Gminy, 

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 

2021 r. -Wójt Pan Marek Albrecht  omówił sprawozdanie 

finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2021 

r. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się o zgłaszanie uwag do 

przedstawionych przez Wójta sprawozdań, otworzył dyskusję. 

Rada nie zgłosiła uwag. Następnie Przewodniczący Rady zapoznał 

zebranych z treścią Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej  w Poznaniu  w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Wójta Gminy Szczytniki sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 

Gminy Szczytniki i przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie, poinformował, że projekt został pozytywnie 

zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady, zwrócił się 

o zgłaszanie uwag i propozycji. Wobec braku uwag 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada jednogłośnie 

podjęła Uchwałę Nr XLIX / 257 / 2022 (głosowało 15 radnych), 

c) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu 

wykonania budżetu za  2021 rok   
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- Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak stwierdził, 

że w ustawowym terminie radni otrzymali materiały - 

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 r. wraz  

z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, 

sprawozdanie finansowe. Poinformował, że Komisja Rewizyjna na 

posiedzeniach w dniach 28 i 30 czerwca 2022 r. rozpatrywała oraz 

dokonała analizy  i oceny wykonania budżetu za 2021 r. 

na podstawie sprawozdań finansowych, sprawozdań 

budżetowych, informacji o stanie mienia komunalnego oraz 

przedstawionych przez Wójta i Skarbnika Gminy  objaśnień,  

sformułowała wniosek        o udzielenie absolutorium dla Wójta 

Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta za 2021 r. Powyższy 

wniosek został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu do zaopiniowania. Przewodniczący Rady zwrócił się 

do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej    o zapoznanie Rady 

z treścią wniosku w sprawie absolutorium. 

 - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Pani Danuta Światek  

zapoznała Radę z treścią wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium. Poinformowała Radę, że Komisja Rewizyjna 

dokonała analizy sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2021 

r., sprawozdań finansowych, informacji o stanie mienia Gminy. 

Następnie zapoznała Radę z treścią Uchwały Nr 1/2022 Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 czerwca  2022 roku 

w sprawie wniosku Komisji  o udzielenie absolutorium Wójtowi za 

2021 r. Następnie Przewodniczący Rady zapoznał radnych z treścią 

Uchwały nr  SO-17/0955/275/2022 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie 

wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Szczytniki w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Szczytniki z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. W imieniu 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przewodniczący Rady Gminy zgłosił 

wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2021 rok. 

Zwrócił się do Rady o zgłaszanie uwag w powyższej sprawie, 

otworzył dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami. Wobec 

braku  dalszych uwag w powyższej sprawie Przewodniczący Rady 

zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Szczytniki o udzielenie Wójtowi Gminy 

Szczytniki absolutorium za 2021 r., w wyniku, którego 

w głosowaniu jawnym Rada Gminy przyjęła wniosek podejmując 

jednogłośnie Uchwałę Nr XLIX / 258 / 2022, udzielając Wójtowi 

Gminy Szczytniki  absolutorium (głosowało 15 radnych). Radni 

złożyli gratulacje Panu Wójtowi i wszystkim współpracownikom, 

życząc dalszej owocnej pracy na rzecz i dla dobra Gminy. Wójt Pan 

Marek Albrecht podziękował radnym za współpracę i  udzielenie 

absolutorium, podziękował Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi 

Gminy, kierownikom oraz  pracownikom Urzędu Gminy 

i   gminnych jednostek organizacyjnych za dobrą współpracę  

i pracę, zaangażowanie przy wykonaniu budżetu gminy  za 2021 

rok. 

d) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

gruntowej - Sekretarz Gminy  Pan Dariusz Wawrzyniak   omówił 

projekt uchwały w powyższej  sprawie. Przewodniczący Rady 

zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie 

projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec braku  

dalszych uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku 

którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XLIX / 259 / 2022 

(głosowało 15 radnych), 

e) w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Skarbnik 

Gminy Pani Małgorzata Bloch zwróciła się do Rady o rozpatrzenie 

tej sprawy po rozpatrzeniu p. 9f -9h. Rada Gminy w głosowaniu 

jawnym jednogłośnie (głosowało 15 radnych) przełożyła 

rozpatrzenie sprawy, 

f) w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny w Gminie Szczytniki na lata 2022 – 2024 - Sekretarz Gminy  

Pan Dariusz Wawrzyniak   omówił projekt uchwały w powyższej  

sprawie. 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 XLIX / 260 / 2022 (głosowało 15 radnych), 

g) 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, zwrócił się 

o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu 

przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. 

- radny Pan Paweł Domagała – zwrócił się o omówienie sprawy 

zwiększenia wydatków na LZS, 

- Skarbnik gminy Pani Małgorzata Bloch poinformowała, że jest 

to dotacja na realizację projektu pn. „Z podwórka na Szczyt”, 

- radny Pan Piotr Zimny – zapytał, czy wolne mieszkanie w budynku 

Ośrodka Zdrowia w Iwanowicach będzie przeznaczone 

na wynajem, 

- Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował, że lokal wymaga 

remontu, po wyremontowaniu będzie przeznaczony na wynajem. 

Wobec braku dalszych uwag i propozycji  Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XLIX / 

261 / 2022 (głosowało 15 radnych), 

h) w sprawie zmiany WPF -  Skarbnik  Gminy Pani Małgorzata Bloch   

omówiła projekt uchwały w powyższej  sprawie. Przewodniczący 

Rady stwierdził, że sprawa została pozytywnie zaopiniowana 
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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 XLIX / 262 / 2022 (głosowało 

15 radnych). 

Przewodniczący Rady zwrócił się o dalsze procedowanie sprawy 

dot. p. 9 e w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Skarbnik  Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła projekt uchwały 

w powyższej  sprawie. 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 XLIX / 263 / 2022 (głosowało 

15 radnych), 

 – zakończenie sesji. W związku z omówieniem wszystkich 

punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.  

W dniu 18 sierpnia  2022 roku w sali w remizie Ochotniczej 

Straży Pożarnej  w Szczytnikach odbyła się L sesja Rady Gminy 

Szczytniki. W sesji udział wzięło 13 radnych według załączonej 

listy obecności, Wójt Pan Marek Albrecht,  Skarbnik Gminy Pani 

Małgorzata Bloch, Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak, 

inspektor Biura Rady Gminy Pan Mirosław Kowalski. Nieobecni: 

radny Pan Tomasz Leszka, radna Pani Kinga Wąsik. Otwarcia sesji 

dokonał Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan Bogdan 

Augustyniak i stwierdził, że na ustawowy ogólny stan 15 radnych 

na sesję przybyło 13, zapewniając tym samym quorum wymagane 

dla prawomocności obradowania oraz podejmowanych uchwał. 

Poinformował, że ze względu na ogłoszony stan zagrożenia 

epidemicznego oraz  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.  Przewodniczący Rady 

powitał przybyłych na sesję strażaków z OSP w Stawie. Ze względu 

na awarię urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie 

imiennego wykazu głosowań radnych, transmitowania 

i utrwalania obrazu Przewodniczący Rady zarządził przerwę 

w obradach. Po przerwie  obrady wznowił Przewodniczący Rady 

i poinformował, że ze względu na awarię systemu 

komputerowego  obrady nie będą transmitowane, sprawy będą 

rozstrzygane w głosowaniach jawnych imiennych 

z zaprotokołowaniem kto i jak głosował. Przedmiotem obrad było 

między innymi rozpatrzenie projektów uchwał, głosowania, 

podjęcie  uchwał: 

a) w sprawie zmian budżetowych -  Skarbnik  Gminy Pani 

Małgorzata Bloch   omówiła projekt uchwały w powyższej  sprawie. 

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 L / 264 / 2022 (głosowało 13 radnych), 

b) w sprawie zmiany WPF - Skarbnik  Gminy Pani Małgorzata Bloch   

omówiła projekt uchwały w powyższej  sprawie. 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 L / 265 / 2022 

(głosowało 13 radnych), 

-  zakończenie sesji. W związku z omówieniem wszystkich punktów 

porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.  

W dniu  w dniu 30 sierpnia  2022 roku w sali w remizie 

Ochotniczej Straży Pożarnej  w Szczytnikach odbyła się LI sesja 

Rady Gminy Szczytniki. W sesji udział wzięło 14 radnych według 

załączonej listy obecności, Wójt Pan Marek Albrecht,  Skarbnik 

Gminy Pani Małgorzata Bloch, Sekretarz Gminy Pan Dariusz 

Wawrzyniak, inspektor Biura Rady Gminy 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 zagrożenia 

epidemicznego oraz  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. Przedmiotem obrad było 

między innymi rozpatrzenie projektów uchwał, głosowania, 

podjęcie  uchwał: 

a) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/255/2018 Rady Gminy 

Szczytniki z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
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nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach 

i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Szczytniki - Sekretarz Gminy  Pan Dariusz Wawrzyniak   omówił 

projekt uchwały w powyższej  sprawie. Przewodniczący Rady 

poinformował, że sprawa została omówiona i pozytywnie 

zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji, które odbyło się 

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 XL / 266 / 2022 

(głosowało 14 radnych), 

b) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

Szczytniki na rok szkolny 2022/2023 -  Sekretarz Gminy  Pan 

Dariusz Wawrzyniak  omówił projekt uchwały w powyższej  

sprawie. Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa została 

omówiona i pozytywnie zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu 

Komisji, które odbyło się 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 XL / 267 / 2022 (głosowało 14 radnych), 

c) w sprawie uznania petycji na niezasługującą na uwzględnienie 

- Przewodnicząca Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji radna Pani 

Wioleta Balcerczyk   omówiła projekt uchwały w powyższej  

sprawie.  poinformował, że sprawa została rozpatrzona na 

posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się 

przed sesją, zwróciła się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzyła 

dyskusję. Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła 

Uchwałę Nr XL / 268 / 2022 (głosowało 14 radnych), 

d) w sprawie zmian budżetowych -  Skarbnik  Gminy Pani 

Małgorzata Bloch   omówiła projekt uchwały w powyższej  sprawie. 

Przewodniczący Rady  poinformował, że sprawa została omówiona 

i pozytywnie zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji, 

które odbyło się 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 LI/ 269 / 2022 (głosowało 14 radnych), 

e) w sprawie zmiany WPF -  Skarbnik  Gminy Pani Małgorzata Bloch   

omówiła projekt uchwały w powyższej  sprawie. Przewodniczący 

Rady poinformował, że sprawa została omówiona i pozytywnie 

zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji, które odbyło się 

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 LI / 270 / 2022 

(głosowało 14 radnych), 

- w sprawie zaopiniowania wniosku o zabezpieczenie kwoty 400 

tys. zł na zakup średniego samochodu pożarniczego dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawie - Wójt Pan Marek Albrecht 

zwrócił się o zaopiniowanie wniosku o wyodrębnienie  kwoty 400 

tys. zł na zabezpieczenie wkładu własnego do zakupu nowego 

średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Stawie. Rada Gminy w głosowaniu jawnym większością 

głosów pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek (głosowało 

14 radnych, za – 10, wstrzymało się – 4, radny Pan Kazimierz 

Lewandowski, radna Pani Danuta Świątek, radny Pan Wiesław 

Wróbel, radny Pan Piotr Zimny), 

– 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/  

OŚWIADCZENIE RADY GMINY SZCZYTNIKI 

DOTYCZĄCE ZAPLANOWANEJ TRASY KOLEI 

DUŻEJ PRĘDKOŚCI   

W związku z prowadzonymi przez Centralny Port 
Komunikacyjny pracami nad „STUDIUM TECHNICZNO-
EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWYM” dla projektu „Budowa 
linii kolejowej nr 85 Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań” Rada 
Gminy Szczytniki wyraża swój głęboki niepokój w zakresie 
wpływu zaproponowanych przebiegów tras na zabudowania 
mieszkalne, gospodarstwa rolne i  infrastrukturę gminną.  

       Rada zauważa, że przebieg tras  spowoduje  znaczące 
szkody w gospodarstwach domowych, budynkach 
mieszkalnych, stanowiących często cały dorobek naszych 
Mieszkańców, w gospodarstwach w  większości dziedziczonych 
z pokolenia na pokolenie. Dlatego Rada stoi na stanowisku, aby 
przebieg planowanej trasy  w jak  najmniejszym stopniu  
obejmował nieruchomości zabudowane. Rada zauważa także, 
iż proponowane przebiegi tras spowodują  podział Gminy 
na dwie części, przechodząc przez drogi gminne, ciągi 
kanalizacyjne, sieci energetyczne oraz cieki wodne i  dlatego 
wymaga zapewnienia ciągu tych połączeń.  
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    Rada wyraża nadzieję, że przedstawione opinie zawarte 
w oświadczeniu  zostaną przeanalizowane i uwzględnione 
w toku postępowania projektowego.   

     W przypadku  realizacji inwestycji na terenie Gminy 
Szczytniki Rada Gminy ma głębokie przeświadczenie, 
że zadośćuczynienie finansowe poniesionych przez 
Mieszkańców strat będzie w pełni adekwatne i dla nich 
satysfakcjonujące.  

    Rada jednocześnie uważa, że najlepszym wariantem 
dla Gminy Szczytniki  byłby ten, który nie będzie przebiegał 
przez teren Gminy Szczytniki.  

    Reasumując, jednogłośnie wnioskujemy o rezygnację lub 
przynajmniej o zmianę zaplanowanej trasy kolei dużej 
prędkości, przebiegającej przez teren Gminy Szczytniki; 
a w przypadku budowy kolei obejmującej jednak teren naszej 
Gminy wnioskujemy jednogłośnie także o należyte gwarancje 
finansowe dla Mieszkańców, przez grunty których taka trasa 
będzie przebiegać.  

                           w imieniu Rady Gminy Szczytniki 

Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki 

Bogdan Augustyniak 

Do wiadomości: 

Centralny Port Komunikacyjny 

 

PODPISANIE UMÓW W RAMACH PROGRAMU 

„PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ”  

                                                        

Podpisanie umów w ramach programu 

„Pięknieje Wielkopolska Wieś” 

     W dniu 06 czerwca 2022 r. w Sali Sesyjnej Starostwa 

Kaliskiego  Marek Albrecht Wójt Gminy Szczytniki zawarł 

z Krzysztofem Grabowskim Wicemarszałkiem 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dwie umowy 

dotacyjne w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. 

Umowy zostały podpisane w obecności sołtysów wsi Krowica 

Zawodnia Pana Marka Sucheckiego i Marcjanowa Pana 

Mariusza Łuczaka.  

     Urząd Gminy w Szczytnikach złożył trzy wnioski o środki 

z Urzędu Marszałkowskiego na realizację prac przy świetlicach 

wiejskich w Krowicy Zawodniej,  Marcjanowie i Joance, 

dofinansowanie otrzymały dwa projekty - w Krowicy 

Zawodniej i Marcjanowie.   Świetlica w Krowicy Zawodniej 

zyska nowe wyposażenie kuchni w postaci agregatów 

chłodniczych. Część środków zostanie przeznaczona 

na naprawę dachu i dokończenie elewacji. W ramach wkładu 

własnego mieszkańcy położą płytki w wejściu do świetlicy. 

Wysokość dotacji Urzędu Marszałkowskiego to 50 tys. zł, wkład 

Gminy Szczytniki  25 tys. zł, natomiast wkład własny 

mieszkańców wyniesie  15,5 tys. zł.  W świetlicy wiejskiej 

w Marcjanowie natomiast planuje się remont sali spotkań 

poprzez remont instalacji elektrycznej, oświetleniowej, 

wykonanie sufitu podwieszanego, licowanie i malowanie ścian 

oraz położenie nowych podłóg z paneli. Wysokość dotacji 

Urzędu Marszałkowskiego to 50 tys. zł, wkład Gminy 

Szczytniki   25 tys. zł, natomiast wkład własny mieszkańców  

13,5 tys. zł.   

     Planowane prace powinny zakończyć  się do listopada tego 

roku. Realizacja projektów zdecydowanie poprawi estetykę 

świetlic, pozwoli na stworzenie miłego, przytulnego miejsca 

spotkań, które niewątpliwie przyczyni się do podniesienia 

poziom integracji mieszkańców sołectw.   

     Na projekt, który nie otrzymał dofinansowania Urzędu 

Marszałkowskiego w świetlicy wiejskiej w Joance - Gmina 

przeznaczyła środki własne w wysokości 25 tys. zł na jego 

częściową realizację. W ramach tego zadania także ma być 

wykonana częściowo elewacja zewnętrzna świetlicy. 

Planowany wkład własny mieszkańców w postaci robocizny 

i pracy sprzętu to 16 tys. zł.  (Dariusz Wawrzyniak) 

SPOTKANIE Z PARLAMENTARZYSTAMI 

W GMINIE SZCZYTNIKI 

 

W dniu 17 lipca br. odbyło się spotkanie z parlamentarzystami, 

które zostało zorganizowane w  Restauracji „Gościnna” 

w Stawie. Uczestniczący w spotkaniu - Wicemarszałek Senatu 

RP Pan Marek Pęk, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani 

Marlena Maląg, posłowie RP:  sekretarz stanu Pan Jan 

Dziedziczak, Pani Katarzyna Sójka, Pan Tomasz Ławniczak i Pan 

Jan Mosiński – nawiązując do realizowanych działań polskiego 
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rządu,  omówili programy rządowe, w ramach których możliwe 

jest uzyskanie wsparcia finansowego dla mieszkańców oraz 

otrzymanie dofinansowania do istotnych zadań społecznych.  

   Gminę Szczytniki podczas spotkania reprezentowali  – Wójt 

Pan Marek Albrecht, który przedstawił podsumowanie 

zrealizowanych w gminie inwestycji dzięki pozyskanym 

środkom zewnętrznym; a także Sekretarz Gminy Pan Dariusz 

Wawrzyniak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan 

Augustyniak, radni, sołtysi i mieszkańcy. Spotkanie stanowiło 

okazję do życzliwej dyskusji, zadawania pytań i uzyskania 

wyczerpujących informacji na temat bieżących problemów 

społecznych i gospodarczych w Polsce.  (Honorata Szymańska) 

 

WRĘCZENIE SYMBOLICZNYCH „CZEKÓW” 

Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD  

 

W dniu 18 lipca 2022 w siedzibie Starostwa Kaliskiego nastąpiło 

uroczyste wręczenie symbolicznych  „czeków” włodarzom  

Gmin Powiatu Kaliskiego w ramach III edycji naboru wniosków 

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych, skierowanej do gmin, powiatów, związków  

międzygminnych i związków powiatowo-gminnych, na obszarze 

których funkcjonowały zlikwidowane państwowe 

przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.  

     Wśród beneficjentów jest także Gmina Szczytniki, która 

otrzymała dofinansowanie w kwocie 852.144 zł na montaż 

paneli fotowoltaicznych na budynkach  Zespołów Szkół 

w Marchwaczu, Szczytnikach i Radliczycach oraz budynkach 

hydroforni w mc Szczytniki i Radliczyce w kwocie 1.502.801,26 

zł na przebudowę dróg na terenie Gminy w mc. Szczytniki 

i Kobylarka o łącznej długości 3,2 km.  

 

      „Czeki” z rąk  Minister Rodziny i Polityki Społecznej   Marleny 

Maląg odebrał Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht, 

w obecności posłów na Sejm RP ugrupowania „Prawo 

i Sprawiedliwość”: Katarzyny Sójki, Jana Mosińskiego, 

Tomasza Ławniczaka oraz Jana Dziedziczaka.  (Dariusz 

Wawrzyniak)  

KONKURSY NA DYREKTORÓW GMINNYCH 

ZESPOŁÓW SZKÓŁ  

W dniu 19 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
w Szczytnikach zostały przeprowadzone 4 postępowania 
konkursowe mające na celu wyłonienie kandydata 
na stanowisko: dyrektora Zespołu Szkół w Iwanowicach, 
dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  w Marchwaczu, 
dyrektora Zespołu Szkół w Radliczycach oraz dyrektora Zespołu 
Szkół w Stawie. Konkursy zostały ogłoszone w dniu 3 czerwca 
2022 r.  i opublikowane na stronie gminy Szczytniki 
www.szczytniki.ug.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy w Szczytnikach www.bip.szczytniki.ug.gov.pl; 
w siedzibie Urzędu Gminy  w Szczytnikach oraz w siedzibie 
danego zespołu szkół. Termin składania ofert kandydatów 
upłynął 30.06.2022 r. o godz. 15.00. Na konkurs wpłynęły 
w prawidłowym terminie łącznie 4 oferty (po jednej ofercie 
na stanowisko dyrektora w każdym z ww. zespołu). Oferty 
spełniły wymagania formalne zgodne z ogłoszeniem 
o konkursie. Zgodnie z obowiązującymi procedurami 
i przepisami prawa oświatowego  Wójt Gminy Szczytniki 
powołał 4 komisje konkursowe do przeprowadzenia 
postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na 
stanowisko dyrektora. Każda komisja konkursowa liczyła 
12 członków i składała się z:  

http://www.szczytniki.ug.gov.pl/
http://www.bip.szczytniki.ug.gov.pl/
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- trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny – KO w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, (stali 
członkowie); 
- trzech przedstawicieli organu prowadzącego gminy 
Szczytniki – Przewodniczący  p. Sekretarz Gminy i dwóch 
pracowników UG (stali członkowie); 
- dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej – skład 
się zmieniał w każdej szkole; 
- dwóch przedstawicieli Rady Rodziców – skład się zmieniał 
w każdej szkole; 
- dwóch przedstawicieli organizacji związkowych (Zarząd 
Międzygminnego Oddziału ZNP w Kaliszu oraz NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Kaliszu – stali członkowie). W wyniku przeprowadzonego 
postępowania kandydatami zostali na stanowisko:  

Dyrektora Zespołu Szkół w Iwanowicach -  Pani Janina 
NOWAK, 

Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Marchwaczu -   Pani Honorata SZYMAŃSKA, 

Dyrektora Zespołu Szkół w Radliczycach - Pani 
Bogusława DOMAGAŁA, 

Dyrektora Zespołu Szkół w Stawie – Pani Aleksandra 
KRAWCZYK.  

Wszyscy kandydaci przystępujący do konkursu uzyskali 
wymaganą regulaminem bezwzględną większość głosów 
obecnych członków komisji konkursowej.  Powierzenie 
stanowiska i objęcie obowiązków dyrektora na kolejny 
pięcioletni okres 2022-2027 nastąpiło w drodze 
zarządzenia Wójta. Gratulujemy!  (Grażyna Kuchnicka) 

BŁĘKITNO-ZIELONE INICJATYWY 

DLA WIELKOPOLSKI 

Na realizację zadania pn. „Nasadzenie starych (polskich) odmian 
drzew i krzewów " Gmina Szczytniki otrzymała dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

w wysokości 16 000,00 
zł. Zadanie realizowane 
jest w ramach programu 
pn. „Błękitno-zielone 
inicjatywy dla 
Wielkopolski". W Parku 

Zabytkowym 
w Szczytnikach zostaną 
dokonane nasadzenia 
zastępcze w celu 

przywrócenia 
historycznego charakteru parku. Sadzenie drzew nie jest tylko 
zajęciem pożytecznym, ale również przyjemnym, o długotrwałych 
efektach. (Edyta Krystyniak)  

PODZIĘKOWANIE- SOŁTYS WSI STAW  

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które 

włączyły się w organizację tegorocznych dożynek Parafialno-

Gminno-Powiatowych. Nie jestem w stanie wszystkim Wam 

podziękować indywidualnie, jednak szczególne podziękowania 

kieruję do wszystkich parafian parafii Staw, Pań z Koła 

Gospodyń Wiejskich w Stawie „Stawianki”, druhów 

z Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawie, którzy włożyli mnóstwo 

pracy i wysiłku w przygotowanie 

imprezy. To dzięki Państwa 

niesamowitemu zaangażowaniu 

nasze wspólne święto plonów 

nabrało wyjątkowego charakteru. 

Pani Annie Bęben dziękuję 

za przygotowanie wieńca 

dożynkowego, a Pani Agacie 

Góreckiej-Lipińskiej za śpiew 

w kościele podczas Mszy świętej. 

Wszystkim jeszcze raz dziękuje!    

Ilona Antonowicz – sołtys wsi Staw 

PODZIĘKOWANIE ZA POMOC JAGÓDCE  

Przekazujemy serdeczne podziękowanie Wszystkim, 
którzy włączyli się w zbiórkę funduszy i nadal pomagają, 

aby chora dziewczynka miała szansę przezwyciężyć 
chorobę oraz cieszyć się zdrowiem i swoim dzieciństwem. 

  

„Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Sercem!” – 
Jan Paweł II 

 

WYDARZENIA 

SZCZYTNICKIE LATO 
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Po trzech latach przerwy spowodowanej pandemią, 
w czerwcu, na zakończenie roku szkolnego i rozpoczęcie 
wakacji znów mogliśmy uczestniczyć w festynie rodzinnym 
„Szczytnickie Lato” organizowanym przez Wójta Gminy 
Szczytniki, Gminny Ośrodek Kultury i strażaków z OSP 
w Szczytnikach, przy współpracy z dyrekcjami 
i nauczycielami gminnych szkół. Ostatni raz impreza odbyła 
się w 2019 roku, więc wytęsknieni szczególnie młodzi 
mieszkańcy naszej gminy pojawili się w upalna sobotę 
25 czerwca w Szczytnikach na placu i boisku przy OSP, 
by muzycznie świętować koniec szkoły. 

 

Festyn rozpoczął się od atrakcji i konkursów 
przygotowanych szczególnie dla dzieci przez specjalną grupę 
animatorów, wśród których pojawił się także szczudlarz 
świetnie radzący sobie z przemieszczaniem się 
na „drewnianych nogach”. Następnie na scenie rozpoczęła 
się prezentacja programów przygotowanych przez uczniów 
i nauczycieli szkół gminnych. W kolejności wystąpiły 
z bogatymi programami artystycznymi  i w licznej grupie 
zarówno uczniów jak i przedszkolaków Zespoły Szkół 
w: Szczytnikach , Marchwaczu, Iwanowicach  oraz ze 
specjalnymi pokazami gimnastyki artystycznej 
prezentowanej przez uczennice szkoły w Stawie 
i Radliczycach. Zarówno prezentacje muzyczno-wokalne, jak 
i te sportowe spotkały się z owacyjnym przyjęciem przez 
zgromadzoną publiczność, a każdy występujący młody 
artysta otrzymał słodki upominek od Wójta Gminy Szczytniki 
Marka Albrechta.  

Wieczorną gwiazda muzyczna „Szczytnickiego Lata” 
był znany wokalista i raper NOWATOR, którego występ 
poprzedziło show taneczne trzech grup z GOK-u, zarówno 
najmłodsi, występujący po raz pierwszy na scenie, jak 
i Ci troszkę starsi przygotowali pełne dynamiki i gorących, jak 
przystało na lato, rytmów pokazy taneczne nagrodzone 
dużymi brawami.  

Warto nadmienić, że najstarsza grupa taneczna 
z GOK-u towarzyszyła także NOWATOROWI na scenie 

podczas jego koncertu, przygotowując przez ostatnie 
miesiące wspólnie z wykonawcą swój występ taneczny. 
Całości muzycznych doznań dopełniła „dyskoteka pod 
gwiazdami” zagrana przez DJ PABLO. Podczas całej imprezy 
na szczególnie młodszych jej uczestników czekały atrakcje 
Wesołego Miasteczka po raz pierwszy w naszej miejscowości 
zaprezentowanego przez gości z Czech. Tradycyjnie 
organizatorzy Festynu Wójt Gminy Szczytniki i Dyrekcja 
Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach pragną 
podziękować za  przygotowanie  programu artystycznego 
Dyrekcjom i nauczycielom przygotowującym występy dzieci 
ze szkół gminnych oraz strażakom i Paniom z KGW 
w Szczytnikach i Popowie za wspólne przygotowanie 
atrakcji. (Mariusz Janiak)  

 

FESTYN RODZINNY W STAWIE 

 

Tegoroczny festyn odbył się 03.07.2022 r.  na boisku 
szkolnym przy Zespole Szkół w Stawie. W ten piękny słoneczny 
dzień boisko szkolne wypełnione było tłumem ludzi, na których 
czekało mnóstwo atrakcji, które dzięki naszym licznym 
sponsorom były darmowe. Ogromnym zainteresowaniem 
wśród dzieci cieszyły się dmuchane zamki, kule na wodzie 
i przejażdżki konne. Oprócz tego podczas festynu dzieci mogły 
poczuci się małymi strażakami, druhowie z OSP Staw 
przygotowali liczne zadania do wykonania, które dzieci bardzo 
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chętnie wykonywały. Panie z KGW „Stawianki” zapraszały do 
swojego stanowiska gastronomicznego, gdzie można było 
spróbować ciast i kiełbaski z grilla.  

 

Dziękujemy każdemu kto przyczynił się do organizacji 
festynu. Ogromne podziękowania kierujemy do wszystkich 
sponsorów, bez waszego wsparcia impreza nie odbyłaby się. 
Dziękujemy licznej grupie motocyklistów z powiatu kaliskiego 
za przyjazd i wspólną zabawę. Mamy nadzieję, że za rok wszyscy 
widzimy się ponownie!  

Organizatorzy: 

Sołtys wsi Staw,  KGW „Stawianki”, OSP Staw 

 

DOŻYNKI POWIATOWO- GMINNO- PARAFIALNE 

 

W niedzielę 21 sierpnia w Szczytnikach odbyły się 

tradycyjne Dożynki, tym razem jednak nie tylko Gminno-

Parafialne, ale również, po 11 latach przerwy centralne 

obchody święta wszystkich rolników - Dożynki całego 

Kaliskiego Powiatu powróciły do naszej gminy. 

Organizatorami tegorocznych uroczystości byli Starosta 

Kaliski Krzysztof Nosal i Wójt Gminy Szczytniki Marek 

Albrecht. Świętowanie końca żniw i prac polowych 

rolników, ogrodników, sadowników, pszczelarzy i ich rodzin 

z całego powiatu rozpoczęło się w niedzielny poranek od 21 

edycji Dożynkowego Objazdu Powiatu Kaliskiego. 

Rowerzyści wystartowali ze Szczytnik o 8.30, 

by po pokonaniu 153 km trasy podzielonej na 12 stacji 

przebiegajacych wokół powiatu po godzinie 17 powrócić 

do Szczytnik i zameldować się, w bardzo licznej grupie 

na scenie głównej uroczystości dożynkowych. Najliczniejszą 

grupę delegacji gminnych jadących w objeździe stanowili, 

jak przystało na gospodarzy, mieszkańcy naszej gminy. 

A śmiałkom w rowerowej wyprawie nie przeszkadzał nawet 

padający przez większa część dnia deszcz i wiatr. 

 
 

 

W samo południe organizatorzy, Starosta 

i Starościna Dożynkowi, goście i delegacje gmin z powiatu 

kaliskiego wraz z dożynkowymi chlebami stawili się pod 

kościołem pw. Św Mikołaja w Stawie, gdzie odbyła się 

uroczysta Msza Święta Dożynkowa odprawiona przez 

proboszcza Parafii ks. prałata Mariana Niemiera. Po Mszy 

św. cały ogromny korowód dożynkowy prowadzony przez 

liczne grono motocyklistów z regionu wyruszył na plac 

dożynkowy do Szczytnik.  
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Zgodnie z tradycją naszej gminy Organizatorzy 

i Starostowie Dożynek wyruszyli w korowodzie zasiadając 

w barwnych bryczkach z zaprzęgiem konnym. Na miejscu 

przybyłych przywitała Orkiestra Dęta OSP w Iwanowicach 

pod dyrekcją Adriana Militowskiego, która także 

poprowadziła już na placu pieszy korowód, w którym 

pojawili się także zaproszeni goście, parlamentarzyści 

z naszego regionu, radni powiatowi, radni gminy, 

przedstawiciele służb mundurowych, kapele. Wszystkich 

przybyłych przywitali ze sceny Starosta Kaliski Krzysztof 

Nosal i Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht dziękując 

rolnikom za trud ich pracy, podkreślając ogromne znaczenie 

rolnictwa w dzisiejszych trudnych czasach, gdy za nasza 

wschodnią granicą trwa wojna, dziękowano także wszystkim, 

którzy pracowali przez wiele dni przy organizacji Dożynek, 

sponsorom, których wkłąd finansowy znacząco przyczynił 

się do atrakcyjnego programu całości uroczystości.  

 

 
 

Po powitaniach i podziękowaniach rozpoczęła się 

część obrzędowa Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych 

prowadzona przez Kapelę „Złote Kłosy”. Mieliśmy więc 

tradycyjne pieśni dożynkowe, obśpiewanie wieńca 

dożynkowego, który w tym  roku przygotowali mieszkańcy 

Stawu, obśpiewanie chlebów dożynkowych, które 

tradycyjnie zostały przekazane Organizatorom przez 

delegacje gmin powiatu kaliskiego oraz oczywiście Starostę 

Dożynek Marka Chojnackiego, mieszkańca Krowicy 

Zawodniej i Starościnę Dożynek Kingę Piontczak, 

mieszkankę Mroczek Wielkich.  

 

Wszystkie chleby, także zgodnie z tradycją, zostały 

natychmiast pokrojone i przekazane zgromadzonym 

uczestnikom obrzędu. Każdy, kto znalazł się na placu 

dożynkowym mógł skosztować, jak to powiedzieli 

Starostowie Dożynkowi „chleba wypieczonego z mąki 

z tegorocznych zbóż, który symbolizuje rozwój w naszym 

powiecie i dzielony będzie sprawiedliwie, by wszyscy byli 

syci”. Po obśpiewaniu i podzieleniu chleba przyszedł czas 

na obrzędowe obtańczenie wieńca dożynkowego, gdzie 

do wspólnego kółeczka wokół wieńca Panie z kapeli „Złote 

Kłosy” zaprosiły organizatorów i zaproszonych gości.  

 
 

 Ci ostatni bezpośrednio po wspomnianym 

obtańczeniu wieńca także zabrali głos ze sceny dziękując 

rolnikom za ich wyjątkową pracę. List specjalny od Premiera 

Polskiego Rządu Mateusza Morawieckiego oraz Minister 

Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg odczytał Piotr 

Trybek - Szef Gabinetu Politycznego Ministerstwa. 

Korzystając z okazji wizyty przedstawiciela Pani Minister 

Marleny Maląg, swoje podziękowania za dotychczasową 

współpracę i zaangażowanie Pani Minister przekazały Panie 

reprezentujące środowisko seniorów gminy Szczytniki. 

W kolejnych wystąpieniach  podziękowania dla społeczności 
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rolniczej przekazali także parlamentarzyści z naszego 

regionu.  

Wszysycy goście oraz uczestnicy uroczystości 

zostali następnie zaproszeni do odwiedzenia obfitych 

i pięknie  udekorowanych stołów biesiadnych 

przygotowanych przez rekordową w tym roku grupę 

przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy. 

 

 

 

 

Stoły z poczęstunkiem i tradycyjnymi potrawami naszego 

regionu przygowały Panie z: 

KGW „Radliczanki” z Radliczyc i Gorzuch, 

KGW „Stawianki” ze Stawu, 

KGW z Pośrednika, 

KGW z Tymieńca, 

KGW „Krowiczanki” z Krowicy Zawodniej i Krowicy 

Pustej 

KGW z Iwanowic, 

KGW z Niemieckiej Wsi, 

KGW z Joanki, 

KGW z Mroczek Wielkich, 

KGW z Chojna,  

KGW z Kuczewoli, 

KGW z Główczyna. 

 

 

 

Na scenie natomiast ropoczęła się część muzyczno-

artystyczna dożynkowej zabawy. Swoje koncerty zagrała 

Orkiestra Dęta OSP w Iwanowicach kierowana przez 

Adriana Militowskiego, której towarzyszyły mażoretki 

prowadzone przez Arletę Piotrowską oraz Kapela Biesiadna 

„Dysonans”. Niestety tylko „połowicznie” z powodu 

obfitego deszczu, udało się przeprowadzić „Pokazy 

Strongmanów”. Wspomniany deszcz i śliski teren, a także 

awaria energetyczna obejmująca kilka miejscowości z naszej 

gminy, uniemożliwiały przeprowadzenie wszystkich 

konkurencji i konkursów dla publiczności. Nie zabrakło 

jednak podnoszenia auta na platformie, czy wyboru 

najsilniejszego mężczyzny i kobiety w naszej gminie. 

Na szczęście deszcz pozwolił wszystkim licznie 

zgromadzonym na placu obejrzeć, pośpiewać i potańczyć 

przy największych przebojach zespołu Trubadurzy, którego 

muzycy potrafili pokazać, że jest w nich jeszcze spora dawka 

energii i rock’and’rolla, a przeboje zespołu nadal doskonale 

się prezentują, budząc entuzjazm zgromadzonej 

publiczności.  Całość zabawy dożynkowej zakończyła, 

pomimo powracającego deszczu i wyraźnego chłodu 

wieczorno- nocna zabawa taneczna prowadzona przez DJ 

Pablo, mieszkańca naszej gminy. Oczywiście, jak wspominał 

w swoim wystąpieniu Wójt Gminy Szczytniki Marek 

Albrecht całość uroczystości dożynkowych nie mogłaby się 

odbyć, gdyby nie zaangażowanie i praca wielu mieszkańców 

gminy – pracowników Urzędu Gminy, Pań z KGW 

wspomnianych wcześnie, przygotowujących obfity 

poczęstunek na stołach biesiadnych, Pań z KGW 

„Okupniczanki” w Sobiesękach Trzecich, które 

przygotowały specjalny poczęstunek dla gości, zespołów 

muzycznych, uczestników objazdu rowerowego. 

Podziękowania skierowane są także do strażaków z jednostek 

OSP w Szczytnikach, Stawie, Radliczycach, Krowicy 

Zawodniej i Mroczek Wielkich za przygotowanie placu, 

parkingów i zabezpieczenie przejazdu korowodu 
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dożynkowego. Poza tym wielkie podziękowania należą się 

sponsorom, którzy wsparli organizację tej tradycyjnej 

uroczystości. (Mariusz Janiak).  

WYSTĄPIENIE WÓJTA PODCZAS DOŻYNEK  

Dożynki  Powiatowo – Gminno - Parafialne 

w dniu 21 sierpnia 2022 r. 

Szanowni Państwo! Drodzy Rolnicy, Sadownicy, 

Ogrodnicy, Pszczelarze i Hodowcy! Dostojni Goście! 

   Witam bardzo serdecznie Wszystkich uczestników 
na Dożynkach Powiatowo – Gminno - Parafialnych, których 
gospodarzem jest Starostwo Powiatowe  w Kaliszu wraz 
z Gminą Szczytniki i  Parafią  pw. św. Mikołaja w Stawie, 
natomiast starostami tegorocznych dożynek są: Pani Kinga 
Piontczak z miejscowości Mroczki Wielkie i Pan Marek 
Chojnacki z Krowicy Zawodniej.     

   Dożynki to jedna z najważniejszych uroczystości w polskim 
kalendarzu wyrażająca szczególne podziękowanie Bogu 
za plony oraz wdzięczność ludziom pracy na roli za ponoszony 
trud i miłość do Ojczystej Ziemi. Ta miłość do Ziemi bardzo dużo 
kosztuje i wymaga często borykania się z wieloma ówczesnymi 
problemami takimi jak: niesprzyjające warunki pogodowe, 
inflacja, zbyt niska opłacalność, zadłużenie, krzywdząca krytyka 
ze strony niektórych mediów i ekologów, antagonizowanie 
społeczeństwa oraz lekceważenie ludzi mieszkających na wsi 
w niektórych środkach masowego przekazu. A przecież 
zarówno pandemia jak i tragiczna wojna w sąsiednim kraju 
potwierdziły oczywisty fakt, iż tylko rolnictwo może obronić nas 
przed widmem głodu. I dlatego powinnością państwa 
i wszystkich Polaków jest promowanie rodzimych produktów 
oraz efektywne włączanie się w ochronę polskiego rolnictwa -  
jako rękojmi wolności gospodarczej i bezpieczeństwa 
żywnościowego, a także jako rękojmi narodowych tradycji 
i patriotyzmu.  

   Pięknym zwyczajem w naszej gminie jest korowód 
dożynkowy, w którym zaraz  po uroczystym Nabożeństwie 
Dziękczynnym biorą udział mieszkańcy Gminy i goście. Dzisiaj 
na moje ręce jako gospodarza Gminy i na ręce Pana Starosty 
jako gospodarza Powiatu zostanie złożony  chleb wypieczony 
z tegorocznego ziarna i właśnie tym chlebem pragnę podzielić 
się z mieszkańcami naszej gminy  i przybyłymi do nas gośćmi.   

   Drodzy Rolnicy, Ogrodnicy, Sadownicy, Pszczelarze i Hodowcy  
- bardzo serdecznie dziękuję Wam za trud waszej pracy. Pragnę 
również serdecznie podziękować mieszkańcom gminy i tym 
wszystkim, którzy zaangażowali się  w organizację dzisiejszego 
święta.  

   Dziękuję starostom Pani Kindze Piontczak i Panu Markowi 
Chojnackiemu -  za dostojne przeprowadzenie dzisiejszego 
korowodu. 

   Dziękuję wszystkim delegacjom z gmin powiatu kaliskiego, 
które przybyły na Mszę św. z chlebami. 

   Dziękuję za obfite stoły dożynkowe,  które przygotowały -  

KGW: Staw, Pośrednik, Tymieniec, Krowica Zawodnia i Krowica 

Pusta, Iwanowice, Niemiecka Wieś, Joanka, Radliczyce 

i Gorzuchy, Mroczki Wielkie, Kuczewola, Główczyn, Chojno.  

   Dziękuję również Okupniczankom z Sobiesęk Trzecich 
za przygotowanie poczęstunku dla gości.                                                                                                                                                                                                                                                                  

   Swoje podziękowanie przekazuję także:  

• Ks. Prałatowi Marianowi Niemierowi 
za odprawienie Mszy św. Dożynkowej, 

• Mieszkańcom Stawu za przygotowanie 
wieńca dożynkowego,  

• Prezesowi gminnemu OSP Panu Zbigniewowi 
Banasiewiczowi,  

•   Jednostce OSP ze Szczytnik, Stawu, 
Radliczyc, Krowicy Zawodniej   i Mroczek 
Wielkich za zabezpieczanie placu, parkingu 
i inne prace na rzecz dożynek,  

• Panu Januszowi Jakubkowi – piekarnia 
,,Sezam” z Radliczyc, Panu Krzysztofowi 
Kaźmierczakowi – piekarnia z Borku, Panu 
Mariuszowi Efembergowi – piekarnia 
z Iwanowic i Panu Radosławowi Jasińskiemu 
z Aleksandrii za ofiarowanie chlebów 
dożynkowych, 

• radnym, sołtysom i mieszkańcom za 
wsparcie i pomoc przy organizacji święta, 

• orkiestrze dętej z Iwanowic, kapeli „Złote 
Kłosy”   i kapeli „Dysonans” za oprawę 
artystyczną, 

• dyrektorowi GOK Mariuszowi Janiakowi za 
koordynowanie dzisiejszej uroczystości.   

   Słowa podziękowania kieruję również do sponsorów, którymi 
są: 

1/  PPHU Konrad – Karol Drewniak, Szczytniki 

2/   PHU „Maja” Zofia i Krzysztof Graczykowscy, Józefów 

3/  Handel Artykułami  Rolniczymi Krystyna i Jerzy Filipowscy,  
Brzeziny 

4/   Pan  Benedykt Owczarek z Iwanowic 

5/   Lidia Horti Logistic – Lidia i Mirosław Gimla, Opatówek 
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6/   Gospodarstwo Rolno – Ogrodnicze Barbara i Roman 
Kopeć, Trzęsów 

7/   Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny, Błaszki 

8/   PHU Chojnacki Centrum Rolno - Ogrodnicze Opatówek 

9/   Biuro Rachunkowe Honorata Waliś, Chełmce 

10/ Sklep Spożywczo – Przemysłowy Piotr Piątowski, 
Szczytniki 

11/ Ubezpieczenia Maximus Broker Remigiusz Breński, Toruń 

12/ Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Grzegorz Poniatowski 

13/ Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Kalisz 

14/ Gospodarstwo Rolno – Ogrodnicze Dorota i Krzysztof 
Leszka, Szczytniki 

15/ Gospodarstwo Rolno – Ogrodnicze Daria i Dariusz 
Albrecht, Popów 

16/ Gospodarstwo Rolnicze EKO - WIKING  Agnieszka 
Bartoszek, Szczytniki 

17/ Sebastian  Piętka Bedróg Roboty Drogowo – Budowlane 
Smółki 

18/ Pan Rafał Świątek, Rajsko 

19/ Pan Wiktor Piętka, Rajsko 

20/ PHU EKO - WIKING Janusz Nowak, Szczytniki 

21/ PHU Gama Stanisław Błaszkowiak, Lipka 

22/ Pan Stanisław Nowak, Szczytniki 

23/ Dromax Usługi Drogowo – Budowlane Krymarys  
Chełmce 

24/ Weterynaria Andrzej Kupaj, Jan Ziółkowski - Szczytniki 

25/ GS Samopomoc Chłopska z/s w Radliczycach 

26/ Koszal Bar – Szymon Koszal, Iwanowice 

27/ Pan Wiesław Wawrzyniak, Niedźwiady 

28/ Pan Zbigniew Mielcarek, Sobiesęki Trzecie 

29/ Państwo Kamila i Marek Leszka, Chojno 

30/ Firma Jurex – Wioletta i Krzysztof Nowak ze Szczytnik  

31/ DOMINO – Agnieszka  Skurczak,  Chojno 

32/ Piekarnia „Sezam” Janusz Jakubek z Radliczyc   

33/ Piekarnia Państwa Kaźmierczaków z Borku 

34/ Piekarnia z Iwanowic 

35/ Piekarnia Państwa Jasińskich z Aleksandrii 

   W sposób szczególny dziękuję także władzom  krajowym, 
Posłom RP, Pani Minister Marlenie Maląg,  władzom 
wojewódzkim i powiatowym za liczne działania, programy 
i projekty wspierające polskie rolnictwo i naszą lokalną 
społeczność. To właśnie dzięki tym działaniom i tej współpracy 
– w naszej gminie zostało zrealizowanych wiele ważnych 
inwestycji na  kwotę  ponad 5,7 mln zł w roku ubiegłym 
i 9,2 mln  zł w roku bieżącym, a uzyskane wsparcie pochodzi 
przede wszystkim z dotacji rządowych, z takich źródeł m. in. jak:  
Polski Ład, Fundusz Inwestycji Lokalnych i  Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg, a także z funduszy unijnych w ramach PROW 
i WRPO, środków Urzędu Marszałkowskiego   w ramach FOGR 
i programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” oraz środków ARiMR 
jak również LGD „Długosz Królewski”.    

   Nowe inwestycje kanalizacyjno – wodociągowe, instalacje 
fotowoltaiczne, przebudowa dróg, rozbudowa infrastruktury 
sportowej, wsparcie finansowe dla OSP, renowacja licznych 
świetlic wiejskich, dofinansowanie dla oświaty w ramach 
rządowych programów „Aktywna tablica”, „Laboratoria 
przyszłości”, „Poznaj Polskę”; utworzenie Klubu Dziecięcego 
w Marchwaczu;  oddanie do użytku PSZOK; po raz pierwszy 
w historii naszego kraju finansowe docenienie biorących udział 
w akcjach ratowniczych byłych członków OSP, którym 
przyznano dodatek do emerytury w kwocie 200 zł miesięcznie 
(gmina zaopiniowała do tej pory aż 107 takich wniosków);  
rozwój KGW, których obecnie jest w gminie 15, w tym 9 nowych 
w wyniku wdrożenia systemowego dofinansowania bieżącej 
działalności tych kół; możliwość korzystania przez mieszkańców 
ze świadczeń rodzinnych, np. w ubiegłym roku na kwotę 
12,5 mln zł, w większości w ramach programu „500+” – 
realizacja tych wszystkich zadań była możliwa wyłącznie dzięki 
pozyskanym środkom zewnętrznym, za co w imieniu 
mieszkańców Gminy Szczytniki pragnę wyrazić swoją ogromną 
wdzięczność.       
 Szanowni Państwo! Dzisiaj w sposób szczególny 
dziękujemy polskiej wsi, dzięki której na naszych stołach nie 
brakuje pachnącego zbożami chleba, nie brakuje produktów 
rolnych i hodowlanych. To właśnie w dużej mierze dzięki 
rolnikom, ich ofiarności i walce o Ojczystą Ziemię, możliwe było 
przetrwanie naszego narodu na przestrzeni dziejów; a jednym 
z wielu orędowników patriotyzmu był  chociażby polski chłop 
Michała Drzymała, którego słynny wóz stał się nietuzinkowym 
symbolem walki z germanizacją w zaborze pruskim.  

   Trudno nie wspomnieć również, że w tym roku przypada 25. 
rocznica wizyty Jana Pawła II w naszym mieście powiatowym – 
Kaliszu, która skłania do refleksji dotyczącej naszych 
obowiązków wobec Ojczyzny we współczesnych czasach. 
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Patriotyzm, który powinien być zawsze priorytetem w naszym 
życiu, to w czasach pokoju przede wszystkim rzetelna uczciwa 
praca w służbie dla Ojczyzny, obrona autorytetów i wartości, 
tradycyjnej rodziny, obrona naszej tożsamości narodowej.  

   Jan Paweł II – tak bliski mojemu sercu – skierował do nas wciąż 
aktualne życzenia: „Życzę moim rodakom i życzę Polsce, aby 
umiała być wierna sobie i chrześcijańskim korzeniom, z których 
wyrosła. Sercem ogarniam Was wszystkich, którzy trudzicie się 
– każdy na swój sposób – dla dobra Ojczystej Ziemi, aby stawała 
się coraz bardziej dostatnim i bezpiecznym domem wszystkich 
Polaków.” Przyjmijmy te nieprzemijające słowa do serca 
i starajmy się je wypełniać - w poczuciu odpowiedzialności 
za przyszłość naszej Ojczyzny, a nasza miłość do Matki Ziemi 
niech inspiruje nas do budowania narodowej jedności, 
do wzajemnej życzliwości i zgodnej współpracy, pomimo 
różnych poglądów. Bądźmy zawsze dumni z tego, że jesteśmy 
Polakami! 

Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht 

PODSUMOWANIE INWESTYCJI PRZEZ WÓJTA 

Z OKAZJI DOŻYNEK  

Rok 2021 i 2022  to kolejne  lata inwestycji  w gminną 

infrastrukturę. W zakresie inwestycji  kanalizacyjno – 

wodociągowych w ubiegłym roku zakończono budowę 

kanalizacji  w mc. Popów, wodociągu w mc. Antonin, 

Główczyn   w ramach realizacji zadania  „Poprawa stanu 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki 

poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Popów, budowę sieci wodociągowej w miejscowości 

Główczyn i Antonin oraz wyposażenie stacji uzdatniania 

wody w Radliczycach”, koszt zadania 462 tys. zł,  przy 

wsparciu  z PROW w kwocie 234.038 zł, natomiast w tym 

roku rozpoczniemy długo oczekiwaną inwestycję - budowę 

kanalizacji w mc. Marchwacz, Krowica Zawodnia, 

Cieszyków z przerzutem do Szczytnik, przewidywany koszt 

zadania to 4,48 mln  zł, na realizację którego otrzymaliśmy 

wsparcie z programu Polski Ład w kwocie 3,573 mln zł, 

co stanowi 95% inwestycji w kwocie netto. Obecnie jesteśmy 

na etapie wyłonienia wykonawcy. Przed nami chyba 

najważniejsze zadania w najbliższym czasie tj. przebudowa 

oczyszczalni ścieków w Popowie, szacunkowy koszt  to 

17 mln zł. Nie ukrywam, że będę zabiegał o jego wsparcie 

środkami rządowymi, sami bowiem nie damy rady, aby go 

zrealizować. Modernizacja oczyszczalni pozwoli 

na zwiększenie wydajności oczyszczalni dwukrotnie,  

a nowoczesna technologia ułatwi zdecydowanie uzyskiwanie 

prawidłowych parametrów oczyszczenia ścieków,  co 

pozwoli na dalszą rozbudowę sieci i naszym mieszkańcom 

zapewni dostęp do  bardzo oczekiwanej i ważnej w zakresie 

ochrony środowiska usługi. 

W ramach gospodarki wodno-ściekowej Gmina złożyła 

wniosek do PROW na przebudowę wymagających już 

remontu przepompowni ścieków w Szczytnikach, odcinek 

wodociągu w mc. Krzywda, wyposażenie w panele 

fotowoltaiczne hydroforni w Stawie, Iwanowicach 

i Mroczkach Wielkich, koszt tych zadań to ok. 1,3 mln zł,  

kwota wnioskowana 1  mln zł.   

W tym roku w ramach rządowego programu Polski Ład dla 

miejscowości po PGR-ach otrzymaliśmy już dotację 

w kwocie 835 tys. zł na założenie paneli fotowoltaicznych na 

hydroforniach w Radliczycach (zaopatrującą w wodę 

mieszkańców, między innymi w Marchwaczu) 

i Szczytnikach oraz na budynkach oświatowych 

w Marchwaczu, Szczytnikach i Radliczycach, całkowity 

koszt zadania 852 tys. zł.  Myślę, że o konieczności tego typu 

działań nie trzeba nikogo przekonywać. Gdybyśmy otrzymali 

dofinasowanie  z PROW, to każda z hydroforni posiadałaby 

panele fotowoltaiczne.   

Od samego początku uruchomienia programu „Czyste 

Powietrze” jest on przez gminę  promowany i liczba 

wniosków sukcesywnie rośnie od 19 w 2019 r. do 76 

w 2021 r. Zachęcam mieszkańców do skorzystania 

z dofinasowania z tego programu. Gmina znalazła się 

w gronie 625 gmin, które otrzymały dodatkowe wsparcie na 

realizację programu i dlatego bardzo dziękuję pracownikom 

zajmującym się programem za zaangażowanie.    

 W tym roku jest także realizowana długo oczekiwana 

inwestycja – modernizacja zbiornika wodnego 

w Szczytnikach – koszt 725 tys. zł z dotacją z rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200 tys. zł.  

 W zakresie inwestycji drogowych w 2021 r. zrealizowano: 

przebudowę dróg  gminnych za kwotę  3.924 tys. zł  

w następujących miejscowościach: 

 

W sumie przebudowano  ponad  6 km dróg.  Zadanie - 

przebudowa dróg - zostało wsparte z rządowych funduszy:  

Inwestycji Lokalnych i Rozwoju Dróg kwotą prawie 2,5 mln  

oraz  z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwotą 109 tys. 

zł.  Podkreślić należy, iż w 2021 r.  Gmina udzieliła dotacji 

powiatowi kaliskiemu w  kwocie 249 tys. zł na zadanie 

„Budowa dróg dla rowerów z punktami przesiadkowymi 
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/parkingów P&R i B&R” o dł. 3,12 km.  Liczymy na dalszą 

współpracę ze Starostwem, szczególnie na odcinku Sobiesęki 

Drugie, Staw – Mroczki Wielkie i Marchwacz – Modła  - 

to są drogi powiatowe wymagające jeszcze pilnej 

interwencji.  

Na ten rok zaplanowano następujące przebudowy dróg:  

  

Staw  
                             

171     
            144 030 zł  

Tymieniec Katy  
                             

960     
            400 629 zł  

Tymieniec Jastrząb   
                          

1 410     
            586 556 zł  

Kornelin  
                             

254     
            189 441 zł  

Sobiesęki Trzecie    
                          

1 466     
            757 893 zł  

Mała Gmina   
                          

1 508     
            691 605 zł  

Pieńki  
                             

530     
            150 000 zł  

Wawry   
                          

1 013     
            480 068 zł  

Staw - Tymieniec 
                          

3 220     
         2 049 124 zł  

Radliczyce - Krowica Pusta 
                          

2 310     
         2 333 114 zł  

Szczytniki - Kobylarka - 

Staw  

                          

3 200     
         1 533 470 zł  

Popów - Marcjanów  
                          

2 790     
         2 469 904 zł  

  
                       

18 832     
        11 785 834     

Łącznie będzie to prawie 19 km za kwotę 11,8 mln zł. Część 

zadań jest  w trakcie realizacji: Radliczyce – Krowica Pusta: 

część po przetargu:  Staw – Tymieniec czy Popów – 

Marcjanów i teraz czekamy na ich wykonanie, a pozostała 

część jest w trakcie przygotowania przetargu. Myślę, że nie 

wszystkie zaplanowane zadania zostaną fizycznie wykonane 

w tym roku, ale po zawarciu kontraktów z pewnością 

do połowy przyszłego roku. W historii gminy jest to swoisty 

rekord inwestycyjny i takie zadania w takim terminie jeszcze 

nie były realizowane. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez 

wsparcia z rządowego programu Polski Ład, z którego tylko 

na wymienione drogi przyznano nam dofinansowanie 

w kwocie 11,2 mln zł oraz z marszałkowskiego Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych  - 220 tys. zł.  

W  roku ubiegłym zaplanowaliśmy na ten rok 2022,  

nie wiedząc jeszcze o możliwości pozyskania tak znaczącego 

dofinansowania, przebudowę ok. 5 km dróg,  na dziś 

tę wartość zwiększyliśmy 4- krotnie.  Pragnę podkreślić, 

iż przebudowa dróg w gminie ma dwa kierunki: – 

przebudowa starych mocno zniszczonych nawierzchni 

asfaltowych, 

- pokrywanie dróg nawierzchnią asfaltową tam gdzie jeszcze 

są nawierzchnie gruntowe lub kamienne,  w tym roku takich  

dróg jest ponad 10 km.  

Mam pełną świadomość, że jeszcze wielu mieszkańców,  aby 

dostać się do drogi asfaltowej musi dojechać tzw. gruntówką,  

i zapewniam, że staram się to zmienić – w miarę możliwości 

finansowych gminy i pozyskiwania środków zewnętrznych 

na ten cel.  Jakby w odpowiedzi na nasze prośby - pojawia 

się kolejny rządowy program,  tym razem na remonty dróg, 

z którego również będziemy starać się pozyskiwać środki dla 

gminy.   

W obszarze gospodarki mieszkaniowej i komunalnej 

w ubiegłym roku dokonaliśmy nabycia budynków i stacji 

paliw po byłym  SKR w Szczytnikach za kwotę ponad 

400 tys. zł, został wykonany parking przy Ośrodku Zdrowia 

w Iwanowicach za kwotę ponad 177 tys. zł;  w tym roku 

planujemy wyłonić wykonawcę i rozpocząć remont budynku, 

objętego opieką konserwatora zabytków, nazywany „starą 

gminą” w Iwanowicach, planowany koszt to prawie 

1,8 mln zł -  i na to zadanie otrzymaliśmy wsparcie 

z rządowego programu Polski Ład w kwocie 1,5 mln zł. 

W ramach tego zadania  powstaną także  dodatkowe cztery 

mieszkania  komunalne, których jest ciągły deficyt.  W tym 

roku rozpoczniemy również remont budynku byłego 

posterunku policji, w którym obecnie mieści się siedziba 

GOPS. Budynek został przekazany gminie w ubiegłym roku 

w fatalnym stanie technicznym, przygotowaliśmy projekt, 

uzyskaliśmy wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska w formie niskooprocentowanej pożyczki 

z możliwością częściowego umorzenia, z PFRON-u na 

budowę platformy dla osób niepełnosprawnych -  i mam 

nadzieję, że  w tym roku możliwe będzie  wyłonienie 

wykonawcy zadania.  

 Miniony rok i obecny to kontynuacja wsparcia oświaty 

i opieki nad dziećmi do lat trzech:    

  - w 2021  r. rozpoczął działalność pierwszy w gminie Klub 

Dziecięcy z siedzibą w Marchwaczu -    dla  24 dzieci  

w wieku od 1  do 3 roku życia. Powstanie Klubu Dziecięcego 

i jego funkcjonowanie objęte jest dofinansowaniem  z dwóch 

źródeł:  z resortowego programu   „MALUCH+”  w kwocie 

533 tys. zł oraz z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego  „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą 

na zatrudnienie rodziców” w kwocie 1.033 tys. zł.  

Zainteresowanie mieszkańców jest ogromne i dziś mogę 

powiedzieć, że było to niezwykle trafione zadanie 

nawiązujące do potrzeb mieszkańców, dziękuję więc 

przedstawicielom rządu, a szczególnie Pani Minister 

Marlenie Maląg  za systemowe wsparcie w zakresie opieki 

dzieci do lat trzech w formie programu „Maluch +” 

(na bieżącą działalność), i mam nadzieję, że wsparcie to 
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z trybu konkursowego przejdzie w tryb dotacyjny tak jak to 

ma miejsce przy opiece przedszkolnej dla dzieci od lat 3 do 6;   

- w ramach rządowego programu  „Aktywna Tablica” 

otrzymaliśmy  dofinasowanie w kwocie 104.400 zł,   przy 

wkładzie własnym gminy 26.100 zł -  na zakup sprzętu 

informatycznego;  

- w ramach funduszu przeciwdziałania COVID – 19 Zespoły 

Szkół skorzystały z dotacji na „Laboratoria Przyszłości” 

w łącznej kwocie 270.000 zł,  bez wkładu własnego gminy. 

Środki zostały wykorzystane między innymi na zakup 

drukarek 3D i inny nowoczesny sprzęt informatyczny;  

- warto też wspomnieć, iż Gmina otrzymała dotację w kwocie 

ponad 131 tys. zł na zakup sprzętu informatycznego dla 

37 mieszkańców miejscowości po byłych PGR-ach zgodnie 

ze złożonymi wnioskami, jest to kolejne już bezpośrednie 

wsparcie dla mieszkańców miejscowości, gdzie był PGR 

(w Gminie Szczytniki dotyczy to miejscowości Marchwacz 

i Szczytniki).    

 W tym roku rozpoczęliśmy program budowy infrastruktury 

lekkoatletycznej przy każdej ze szkół w postaci bieżni, 

skoczni w dal, nie we wszystkich szkołach jednak uda się 

to od razu zrealizować.  W 2022 r. powstaje bieżnia przy 

Zespole Szkół w Szczytnikach za kwotę 166 tys. zł (zadanie 

to otrzymało dofinansowanie  z Urzędu Marszałkowskiego 

w kwocie 70 tys. zł),  a w kolejnych latach planujemy 

zrealizować to zadanie przy pozostałych zespołach.  

- 496 uczniów naszych szkół podstawowych skorzystało 

z rządowego programu „Poznaj Polskę” -  w formie 

wycieczek do znanych miejsc historycznych w kraju, kwota 

dofinansowania 93 tys. zł,  wkład gminy 52 tys. zł.   

W obszarze podniesienia bezpieczeństwa nasze jednostki 

OSP uzyskały znaczne wsparcie głównie na remont części 

operacyjnych i tak najwyższe wsparcie bezpośrednio 

od Komendanta Krajowego Państwowej Straży Pożarnej 

otrzymała jednostka w Iwanowicach na elewację strażnicy 

w kwocie 100 tys. zł. Gmina wykonała wyjazd z garaży 

za kwotę 82 tys. zł. Znaczne wsparcie z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w 2021 r. otrzymały jednostki:   OSP Radliczyce, OSP 

Sobiesęki Trzecie i OSP Marcjanów na panele 

fotowoltaiczne  oraz OSP Kuczewola na wymianę pieca c.o.  

Do każdej z tych dotacji Gmina zapewniała wkład własny 

OSP również w formie dotacji; takie dotacje trafiły do 

jednostek także w tym roku dla OSP w Radliczycach, 

Kuczewoli i Marcjanowie na docieplenie budynków, tak jak 

i w poprzednim roku Gmina zapewnia w tych działaniach 

wkład własny jednostkom.  Pragnę podziękować Prezesowi 

WIOŚiGW i Pani dyrektor w imieniu własnym i OSP 

za wsparcie, a przedstawicielom rządu i władzy 

ustawodawczej za umożliwienie  przez WIOŚiGW realizacji 

tego typu zadań.  

Warto  także wspomnieć o jeszcze jednej ważnej sprawie 

dotyczącej Ochotniczych Straży Pożarnych tj. dodatku do 

emerytur dla byłych członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych, tylko w naszej gminie takich wniosków Gmina 

zaopiniowała aż 104.  Dodatek ten wynosi 200 zł 

miesięcznie,  i pierwszy raz w historii naszego kraju strażacy 

ochotnicy, poza honorowymi odznaczeniami, zostali  

docenieni również  finansowo, za co nalezą się 

podziękowania  parlamentarzystom.  

 Większość strażnic OSP pełni bardzo ważną funkcję świetlic 

wiejskich i dlatego  w 2021 r.  i 2022 r. zrealizowano 

następujące zadania: 

1) w Sobiesękach Trzecich wykonano elewację 

zewnętrzną za kwotę 42 tys. zł, 

2) przebudowano plac przed OSP w Radliczycach 

za kwotę 92 tys. zł, 

3) wykonano parking przed budynkiem OSP 

w Szczytnikach za kwotę 52 tys. zł.  

  Zadania były realizowane ze środków gminy, ponieważ 

zgłaszane jako projekty do Urzędu Marszałkowskiego 

w ramach programu „Pięknieje wielkopolska wieś”  - 

niestety dofinansowania nie otrzymały. Dofinansowanie 

z Urzędu Marszałkowskiego otrzymały natomiast 

wnioski w ramach „Odnowa wsi szansą dla aktywnych 

sołectw” - dla sołectwa Tymieniec - na wyposażenie 

kuchni, Staw - na zakup krzeseł i stołów, i orkiestry OSP 

w Iwanowicach - na zakup instrumentów w kwocie po 

7 tys. zł  z wkładem Gminy po 3,5 tys. zł. 

W tym roku realizowane będą kolejne  zadania: 

1) remont sali w Marcjanowie z dofinansowaniem 

z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu 

„Pięknieje Wielkopolska Wieś” 50 tys. zł,  

z wkładem gminy 25 tys. zł; 

2) remont elewacji i wyposażenie kuchni w budynku 

świetlicy wiejskiej w Krowicy Zawodniej 

z programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” 50 tys. 

zł,  z wkładem gminy 25 tys. zł;  

3) remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej 

w Joance ze środków własnych gminy w kwocie 

25 tys. zł, ponieważ wniosek nie otrzymał wsparcia 

z programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.  

Należy zaznaczyć, iż zawsze wszystkie te projekty 

realizowane są przy ogromnym zaangażowaniu 

mieszkańców, pań z kół gospodyń wiejskich,  strażaków, 

sołtysów  oraz radnych.  

 W świetlicach bardzo aktywnie działają Koła Gospodyń 

Wiejskich. Od momentu wejścia w życie ustawy o kołach  

gospodyń wiejskich, do końca roku 2018  powstało w naszej 

gminie 9 nowych kół,  a w sumie jest ich obecnie 15. Ustawa 

nadała  kołom prostą formę prawną, umożliwiła prowadzenie 

działalności stosując uproszczoną rachunkowość, a przede 
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wszystkim poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa wdrożyła systemowe dofinansowanie bieżącej 

działalności kół. Środki w kwocie od 5 tys. zł do  7  tys. zł 

są motywacją do działania dla pań z KGW, a także formą 

podziękowania za zaangażowanie i poświęcony czas. 

 

Podsumowując -  na wydatki majątkowe, czyli inwestycje 

w 2021 roku Gmina przeznaczyła  ponad 5,7 mln zł, a w tym 

roku jest to kwota ponad 9,2 mln  zł.    

  

 W 2021 roku mieszkańcy naszej Gminy skorzystali 

ze świadczeń rodzinnych w wysokości ponad 12,5 mln. zł, 

w tym ze świadczenia „500+”  w kwocie 8,7 mln  zł; środki 

te zdecydowanie poprawiły sytuację finansową wielu rodzin 

z terenu Gminy Szczytniki.   

 

    HISTORIA I KULTURA 

GOK W SZCZYTNIKACH ZAPRASZA 

DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH  

 

NAUCZANIA JANA PAWŁA II W CYTATACH  

   Okiem wiary w sposób szczególnie wyraźny możemy dostrzec 
nieskończoną wartość każdej ludzkiej istoty. Ewangelia głosząc 
dobrą nowinę o Jezusie jest również dobrą nowiną o człowieku 
- o jego wielkiej godności. Uczy wrażliwości na człowieka. 
Na każdego człowieka. „Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi". 
Kościół broniąc prawa do życia odwołuje się do szerszej, 
uniwersalnej płaszczyzny obowiązującej wszystkich ludzi. Prawo 
do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko 
prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Najbardziej 
podstawowym prawem człowieka! Bóg mówi: „Nie będziesz 
zabijał!" (Wj 20, 13). Przykazanie to jest zarazem 
fundamentalną zasadą i normą kodeksu moralności, wpisanego 
w sumienie każdego człowieka. Miarą cywilizacji - miarą 
uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury - 
jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca 
bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet 
miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne 
oraz naukowe.  

   Dziękuję św. Józefowi za to, że obrał sobie miejsce szczególnej 

swej obecności w Kaliszu. Szczęśliwa jest wasza diecezja, że ma 

tak potężnego patrona. Niechaj św. Józef wyprasza waszej 

diecezji i całemu Kościołowi w Polsce gotowość wiernego 

służenia zbawczej woli Bożej, aby za jego przykładem 

i wstawiennictwem mógł wiernie postępować drogami 

świętości i sprawiedliwości. 

/Kalisz, 4 czerwca 1997 roku/ 

TRAKTAT NA TEMAT RELACJI  

   We współczesnych czasach często słyszymy, i to nie tylko 
w mediach, wielokrotne poruszanie tematu finansów, 
i mogłoby się wydawać, że sprawa pieniędzy jest 
najważniejsza w życiu. Nie kwestionując ważności 
zarobkowania i  konieczności posiadania odpowiednich 
środków finansowych do życia, należy jednak zwrócić 
uwagę, że pieniądze nigdy nie mogą być celem ludzkiego 
istnienia, a jedynie powinny być środkiem do realizacji 
wytyczonego dobrego celu. I jest to zasadnicza różnica.  

   Wybuch pandemii czy wojny po sąsiedzku ukazał nam jak 
ważne są międzyludzkie relacje, życie w pokoju oraz 
w  poszanowaniu wolności i godności każdego człowieka. 
Izolacja bowiem spowodowała tęsknotę za obecnością 
drugiego człowieka i bezpośrednim komunikowaniem się 
z innymi osobami. Potwierdziła oczywisty fakt, że człowiek 
jest istotą społeczną i nie może być sam dla siebie 
samowystarczalny.  
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   Budowanie zdrowych relacji to nie lada wyczyn, chociaż 
niektórym wydaje się to takie proste. Tam gdzie brakuje 
właściwych relacji potęgują się problemy i duchowe 
zranienia, poczucie krzywdy i  niezrozumienia. A często 
wystarczyłaby po prostu szczera rozmowa, pragnienie 
przebaczenia -  aby zrozumieć drugą osobę i jej potrzeby, 
zamiast druzgocącego wyszydzania i osądzania bliźniego. 
Nauczanie Jana Pawła II było trudne, ależ czy nie prawdziwe? 
Czy łatwo bowiem przyjąć chociażby następujące słowa 
Papieża Polaka o przebaczeniu: „Przyjęcie i ofiarowanie 
przebaczenia umożliwia nadanie nowej jakości relacjom 
między ludźmi, przerywa spiralę nienawiści i zemsty, kruszy 
kajdany zła krępujące serca przeciwników. Dla krajów 
dążących do pojednania i dla wszystkich, którzy pragną 
pokojowego współistnienia ludzi i narodów, nie ma innej 
drogi niż przebaczenie – przyjęte i darowane”. 
A dodatkowym kolokwialnym potwierdzeniem tych słów 
może być przysłowie ludowe „Złość urodzie szkodzi”(nie 
sama emocja, lecz złe czyny z niej wypływające), i dodajmy 
jeszcze, że szkodzi również duszy. Zgodnie z przykazaniem 
„Kochaj bliźniego swego jak siebie samego” naszą 
powinnością jest miłowanie i przebaczanie innym ludziom, 
co nie jest tożsame z tym, że musimy każdego lubić 
i „nadawać na tych samych falach”. Reasumując, przebaczać 
w sercu powinniśmy zawsze i każdemu, jednakże inną 
kwestią jest pojednanie dwóch osób, które wymaga 
zaangażowania obojga stron i może nastąpić wyłącznie 
wtedy, gdy krzywdziciel poprosi o wybaczenie i  otrzyma je 
od osoby skrzywdzonej. Takie sytuacje dotyczą spraw 
codziennych, ale też niezwykle bolesnych, a jednym z takich  
przykładów w mojej rodzinie było udzielenie przez mojego 
Dziadka Antoniego przebaczenia, błagającemu 
o to przebaczenie -   sąsiadowi, przez którego w czasie 
II wojny światowej trafił na wiele lat do obozu 
koncentracyjnego.  

   Pomimo różnych problemów, również finansowych, warto 
jednak zadbać także o budowanie dobrych relacji, które 
sprawiają, że np. chętnie udajemy się do pracy czy szkoły, 
z przyjemnością wracamy potem do swoich domów, 
z radością spotykamy się ze swoimi koleżankami i kolegami. 
Dobre relacje oparte są zawsze na wzajemnym szacunku, 
i na pewno w życiu codziennym nie polegają na tym, 
aby komuś ulegać lub kimś „rządzić”, ponieważ we 
właściwych relacjach występuje tzw. równowaga, każdy 
człowiek stanowi podmiot, a nie przedmiot służący do 
wykorzystywania przez kogoś do swoich osobistych 
interesów. Poza tym prozaicznie stwierdzając, że jesteśmy 
tylko ludźmi -  pamiętajmy, iż  w życiu codziennym 
powinniśmy innym dać to, co im się należy  -  ale według 
naszych ustalonych i jasnych zobowiązań, potwierdzonych 
przez naszą świadomą i dobrowolną decyzję (co nie oznacza, 
że wszystkim, i wszystko, ponieważ wtedy „nic  z nas nie 

zostanie”). A zanim zaczniemy budować kolejne relacje 
i podejmować jakiekolwiek działania, odpowiedzmy sobie 
na pytania, najpierw -  „Po co żyję?”, a dopiero później - „Jak 
żyję?”, nigdy odwrotnie, gdyż pierwsza kwestia warunkuje 
drugą. (Honorata Szymańska) 

ZOFIA SZEMBEK-NIEMOJOWSKA- 

ŻYCIORYS WART POZNANIA  

 

 
 

Zofia Szembek urodziła się w rodzinie o długich i chlubnych 

tradycjach patriotycznych. Jej ojciec Aleksander Szembek 

wsławił się udziałem w powstaniu styczniowym, zaś dziadek- 

Piotr Szembek od pierwszych dni powstania listopadowego bił 

się o wolną Ojczyznę. W czasach wzmożonej germanizacji, 

mimo grożących poważnych konsekwencji, Zofia udzielała 

polskim dzieciom w Poznaniu lekcji języka polskiego i historii. 

W 1904 roku wyszła za mąż za Wacława Niemojowskiego i swą 

troskę o wykształcenie i wychowanie najbiedniejszych warstw 

społeczeństwa przeniosła do Marchwacza. W czasach kiedy 

w zaborze rosyjskim pozwalano ledwie na organizowanie 

ochronek, Zofia Szembek- Niemojowska wywalczyła 

zatwierdzenie przez władze rosyjskie szkoły w Marchwaczu. 

Jak odnotowano w źródłach „prowadziła sama kursy 

wieczorowe z języka polskiego, historii i literatury dla obojga 

płci. Urządziła bibliotekę i wypożyczalnię książek. Sama 

wydawała, zachęcała, objaśniała budząc uczucia gorącego 

przywiązania do ziemi ojczystej”. Żona ostatniego dziedzica 

dóbr marchwackich słynęła z dobrego serca (rozdawnictwo 

żywności, wzmożona troska o chore dzieci) i prób łagodzenia 

konfliktów społecznych między ziemiaństwem a robotnikami 
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rolnymi, które co pewien czas wybuchały z nową siłą. 

W chwilach wolnych dużo czytała, malowała, spisywała 

pamiętniki oraz tworzyła wiersze. Wraz z mężem Wacławem 

w dużej mierze przyczyniła się do przebudowy kościoła 

parafialnego pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Rajsku. 

Zofia Niemojowska zmarła 11 stycznia 1931 roku. Pochowana 

została w rodzinnym grobowcu, w kościele w Rajsku. (Krzysztof 

Pietrzykowski) 

 

SPORT 

GMINNE ZAWODY SPORTOWO- POŻARNICZE 

W SZCZYTNIKACH 

 

24 drużyny OSP, w tym 8 żeńskich  i 1 poniżej 10 roku życia, 
wzięły udział w Gminnych Zawodach Sportowo- Pożarniczych, 
które odbyły się w miejscowości Szczytniki w niedzielę 17 lipca 
2022 r. Zawody  uroczyście otworzył Wójt Gminy Szczytniki 
Marek Albrecht.  W zawodach wzięły udział reprezentacje 
ochotników z Kuczewoli, Iwanowic, Szczytnik, Stawu, Mroczek 
Wielkich, Marcjanowa, Radliczyc i Krowicy Zawodniej, Joanki. 

 

 Zawody  wg regulaminu CTiF  w kat. do lat 16 w grupie 
„żeńskiej” zwyciężyła jednostka OSP Szczytniki,  a w kategorii 
„męskiej” jednostka OSP Marcjanów. W  grupie „A” oraz  

żeńskiej grupie „C” zwyciężyło  OSP Szczytniki.  Wyróżnienie 
pucharem Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki 
za najlepsze wyszkolenie bojowe otrzymała drużyna męska 
dorosłych z OSP Staw. Wręczenia dokonał Bogdan Augustyniak- 
Przewodniczący Rady Gminy. W ceremonii wręczenia nagród 
brali udział Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Augustyniak, którzy 
wręczyli  medale i puchary dla najlepszych drużyn oraz 
pamiątkowe dyplomy dla pozostałych drużyn.  OSP Kuczewola 
reprezentowana również  była przez drużynę poniżej 10 roku 
życia.  Najmłodsza uczestniczka miała 4 lata. 

 Uczestnicy otrzymali dyplom oraz pamiątkowe medale, a także  
pluszaki, które ufundował wiceprezes Zarządu Gminnego OSP 
w Szczytnikach Pan Arkadiusz Jakubek. Dla najmłodszego 
zawodnika z OSP Szczytniki startującego w zawodach 
pożarniczych wręczył nagrodę druh Benedykt Owczarek- Radny 
Rady Powiatu  Kaliskiego. Nad całością czuwała komisja  

 

sędziowska z PSP w Kaliszu oraz sędziowie z jednostek OSP 
z terenu Gminy Brzeziny. Impreza zorganizowana była przez 
Ochotniczą Straż Pożarną w Stawie przy współudziale Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szczytnikach na boisku 
przy strażnicy OSP Szczytniki zgromadziła setki mieszkańców 
i sympatyków pożarnictwa.    (Klaudia Raczyk)  
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OŚWIATA  

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE 

I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA II OKRES 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

  

  Realizując postanowienia art. 90g ust. 11 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1915), w oparciu o decyzje dyrektorów zespołów szkół 

prowadzonych przez Gminę Szczytniki, za II okres w roku 

szkolnym 2021/2022 do stypendium zostało zgłoszonych 

ogółem 96 uczniów szkół podstawowych realizujących 

obowiązek szkolny w tych szkołach.   

 
40 uczniów zgłoszono do stypendium motywacyjnego 

ze średnią ocen nie niższą niż 5,25.  

Są nimi następujący uczniowie: 

 

➢ w Zespole Szkół w Iwanowicach:  Alicja Gaweł, 

Bożena Mielczarek, Oliwia Michalska, Karolina 

Mielczarek, Oliwia Tylska, Grzegorz Nieborak, 

Wiktoria Michalska; 

 

➢ w Zespole Szkół w Radliczycach: Paulina 

Brejnak, Wiktoria Smolarek, Kacper Wietrzyk, 

Wiktor Frątczak, Wojciech Ekiert, Tomasz 

Siwiak, Julia Ekiert, Michał Nawrocki, 

Małgorzata Lazarek, Nadia Olejnik, Kamil 

Siwiak;  

 

➢ w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu: Antoni Zimny,  Laura Geitus, 

Kacper Jakubek, Nikola Jangas, Julia 

Jędrzejewska, Filip Markowski, Katarzyna 

Łatkowska; 

 

➢ w Zespole Szkół w Szczytnikach: Patryk 

Gaczyński, Maria Stanecka, Maria Nowak, 

Marcelina Maciaszek, Gabriela Kopacka, 

Mateusz Pospieszyński, Maja Zimna, Antonina 

Braszak, Oliwia Żurawska, Maria Korkosz, Julia 

Kasprowicz; 

 

➢ w Zespole Szkół w Stawie: Amelia Gaweł, 

Klaudia Pilarczyk, Maja Garncarz, Jagoda 

Szczepanowska; 

 

 oraz  56 uczniów zgłoszono do stypendium 

za osiągnięcia w sporcie co najmniej na szczeblu 

powiatu.  

Wśród ww. są uczniowie o podwójnych osiągnięciach 

zarówno w nauce jak i w sporcie. Są nimi: 

➢ w Zespole Szkół w Iwanowicach: Grzegorz 

Nieborak i Wiktoria Michalska        

➢ w Zespole Szkół w Szczytnikach: Maria 

Stanecka 

 

(Autor: Grażyna Kuchnicka) 
 

FESTYN W MICHAŁOWIE DRUGIM  

 

W dniu 26 czerwca 2022 r. w Michałowie Drugim 

(Gmina Opatówek) odbył się festyn zorganizowany przez 

Ochotniczą Straż Pożarną, Koło Gospodyń Wiejskich oraz 

Parafię pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Opatówku. Imprezę lokalną rozpoczął występ dzieci 

z Zespołu Szkół im. św. Jana Pawła II w Marchwaczu, który 

został zapowiedziany przez uczniów: Maję Włodarz 

i Michała Wietrzycha.  

Jako pierwsza wystąpiła grupa przedszkolna 

“Biedronki”. Pod czujnym okiem wychowawczyni – 

p. Agnieszki Szczęsnej – podopieczni dostojnym krokiem  
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wkroczyli na scenę, by wspaniale zatańczyć poloneza z “Pana 

Tadeusza” do muzyki Wojciecha Kilara. Następnie  

uczennice: Nikola Rubas i Natalia Jędrzejewska, zaśpiewały 

piosenkę “Ramię w ramię”, do której układ taneczny 

rewelacyjnie wykonały: Milena Zdyb i Lena Szymańska, pod 

opieką p. Małgorzty Gajewskiej. Całość uświetniły piosenki 

w wykonaniu zespołu wokalnego i solistek: Aleksandry 

Wójcik i Lidii Ignasiak. Niesamowitej dykcji i talentu 

wymagało wykonanie utworu w języku angielskim 

“Everything At Once”, którego jednym tchem zaśpiewała 

Aleksandra Wójcik.  

 

 

Energetyczny taniec Hip Hop wykonała Nadia 

Kurowska. Całość występów zwieńczył dynamiczny taniec 

“Sofia” w wykonaniu grupy tanecznej “Red hats”. Opiekę 

artystyczną nad grupą wokalno-taneczną pełniła 

nauczycielka muzyki, p. Janina Antczak. Dyrekcja wraz 

ze społecznością szkolną bardzo dziękują 

za zaproszenie oraz profesjonalny występ naszych uczniów 

i przedszkolaków!  (Janina Antczak) 

WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSIE 

PLASTYCZNYM I FOTOGRAFICZNYM LGD 

DŁUGOSZ KRÓLEWSKI  

 

W dniu 30.08.2022 r. w Brzezinach odbyła się uroczystość 

wręczenia nagród w konkursie fotograficznym 

na najciekawsze i warte uwagi miejsce w województwie 

wielkopolskim i łódzkim oraz w konkursie plastycznym pn. 

„Mieszkańcy lasu” lub „Ziemia planeta ludzi”. Konkursy 

zostały przeprowadzone w ramach realizowanego projektu 

współpracy pn. Ekologiczna Kraina Obszaru Bab 

Aktywnych i Kreatywnych. W konkursach uczestniczyli 

dzieci i młodzież z klas „0”, 1-3 oraz 4-8 szkół 

podstawowych z obszaru działania czterech gmin 

członkowskich: Gminy Brzeziny, Gminy Szczytniki, Gminy 

Sieroszewice oraz Gminy Błaszki. Łącznie zostało złożonych 

166 prac, w tym 118 prac w konkursie plastycznym i 48 zdjęć 

w konkursie fotograficznym.  W zapełnionej po brzegi Sali 

OSP w Brzezinach spotkali się wszyscy uczestnicy biorący 

udział w konkursach wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami. 

Wszystkich przybyłych gości przywitał Zbigniew Słodowy – 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Ponadto z zaproszonych 

gości uczestniczyli również Anatol Piaskowski – Wójt 

Gminy Sieroszewice, Grażyna Kuchnicka – przedstawiciel 

Wójta Gminy Szczytniki oraz Małgorzata Woźniakowska 

Skarbnik Gminy Błaszki.  Jury w składzie dokonało oceny 

zanonimizowanych prac w dniu 18.08.2022 r.:   

1. Zbigniew Słodowy – Prezes LGD; 2. Anatol Piaskowski – 

Wójt Gminy Sieroszewice;  3. Marek Cieślarczyk – Wójt 

Gminy Brzeziny; 4. Małgorzata Bloch – Skarbnik Gminy 

Szczytniki; 5. Magdalena Jeziorska – przedstawiciel 

Burmistrza Błaszek 

Lista zwycięzców w konkursie fotograficznym:  1. Igor 

Pacholski – SP w Kwaskowie / nagroda – laptop; 2. Szymon 

Karsznia – SP w Błaszkach / nagroda – smartfon; 3. Jakub 
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Gąsiorowski – SP w Sędzimirowicach / nagroda – 

smartwatch 

Lista zwycięzców w konkursie plastycznym: 1. Adrianna 

Kuczyńska – SP w Brzezinach / nagroda – hulajnoga 

elektryczna;  2. Maja Piwońska – Przedszkole w Brzezinach 

/ nagroda – trampolina;  3. Mateusz Wielowski – 

SP w Szczytnikach / nagroda – aparat fotograficzny 

natychmiastowy. 

Wszyscy pozostali uczestnicy konkursów otrzymali 

pamiątkowe gadżety Stowarzyszenia takie jak m.in.: 

ekologiczne torby bawełnianie, worki-plecaki z konopi, 

kredki, długopisy, lunchboxy czy notesiki. Serdecznie 

dziękujemy dzieciom i ich opiekunom za tak liczne 

przybycie!      /Źródło: LGD Długosz Królewski/  

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 

KLUBIKU DZIECIĘCEGO  

 

Przyszedł czas pożegnania naszych trzyletnich dzieci, 

które rozpoczynają swoją kolejną przygodę, tym razem 

w przedszkolu.      

 Życzymy Dzieciom wspaniałych i mądrych 

wychowawców, fajnych kolegów i koleżanek oraz wiele, wiele 

powodów do radości. Dziękujemy wszystkim Rodzicom 

za okazane zaufanie powierzając naszej opiece swoje dzieci.                 

Życzymy Państwu licznych powodów do dumy 

ze swoich pociech. Mamy nadzieję, że w nowym środowisku 

spotkają się z życzliwością i wsparciem.  

Dziękujemy! 

Personel Klubu Dziecięcego w Marchwaczu 

PIĘĆ KROKÓW DO ZDROWEGO 

ODŻYWIANIA  DZIECI 

 

Drugiego września w przedszkolu w Stawie odbyło się 
spotkanie dyrektor Aleksandry Krawczyk, pielęgniarki 
szkolnej Jolanty Koryckiej-Mizery oraz dietetyka Dominiki 
Sucheckiej z rodzicami przedszkolaków. Pani dietetyk 
podczas prelekcji przedstawiła zakres działań służących 
zdrowiu najmłodszych w 5 prostych krokach. Po pierwsze, 
dziecko w wieku przedszkolnym powinno jeść 4-5 posiłków 
co 3-4h. Sposób odżywiania nie powinien odbiegać od 
zaleceń Ministerstwa Zdrowia, czyli „Talerza 
Żywieniowego”.  Można na nim zauważyć to, że połowę 
talerza zajmują owoce i warzywa, ¼ produkty nabiałowe, 
mięso i jaja oraz ¼ produkty zbożowe pełnoziarniste. Drugą 
radą dietetyka jest zamiana słodkich napojów, w tym soków 
na wodę mineralną niegazowaną. Według dietetyka nie 
należy dosładzać herbat. - Jeśli dziecko jest przyzwyczajone 
do picia soków - rozwadniajmy je stopniowo dodając coraz 
większe ilości wody, żeby starać się je oduczyć. Z czasem 
chętniej będzie sięgało po samą wodę – dodaje pielęgniarka 
Jolanta Korycka - Mizera. Następnym etapem jest zamiana 
słodyczy na owoce. Według pani Dominiki Sucheckiej jest to 
zdecydowanie zdrowsza alternatywa, a równie słodka 
i dobra. Choć należy pamiętać, że dla dzieci dawka cukru 
to 100g/dobę, a ten występuje w naturalny sposób 
w pożywieniu, a w szczególności w owocach. Dietetyk 
zaznacza, że należy pamiętać, iż maluchy często naśladują 
zachowania żywieniowe rodziców, więc nie wolno zmuszać 
dziecka do próbowania nowych rzeczy, a zachęcać w sposób 
dla niego ciekawy i atrakcyjny, zgodnie z regułą, iż dzieci 
„jedzą oczami”. Trzeba próbować razem z nim, 
przygotowywać posiłki. Według dietetyka należy także 
zwracać uwagę na cukier dodawany w produktach 
żywnościowych, w szczególności w produktach 
przeznaczonych dla dzieci. Ponadto warto spróbować 
wprowadzać zdrowsze alternatywy np. słodki jogurt 
owocowy zamienić na jogurt naturalny z ulubionymi 
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owocami dziecka, a słodkie płatki śniadaniowe 
na pełnowartościową owsiankę. - Jednak zdrowa dieta to nie 
wszystko – zauważa dyrektor Aleksandra Krawczyk. Według 
dyrektor, oprócz prawidłowego odżywiania należy zwiększyć 
ilość aktywności fizycznej dzieci. To ona jest głównym 
filarem w zdrowiu, a dzieci uwielbiają ruch, który jest ich 
naturalną czynnością w życiu codziennym. Poświęćmy 
na to szczególną uwagę - wyjdźmy z dzieckiem na rower, 
na spacer, pogimnastykujmy się, potańczmy. Wzmocni to 
nie tylko mięśnie, ale też więź z dzieckiem. Podsumowując 
prelekcje dla rodziców, pamiętajmy wszyscy, że jeśli otyłość, 
bądź nadwaga rozwinęła się już u dziecka, to należy 
zasięgnąć porady dietetyka oraz skontrolować stan zdrowia 
u lekarza pediatry. (Opracował: Bartosz Olender) 

NARODOWE CZYTANIE 2022 
 

W bieżącym roku szkolnym odbyła się 11. edycja akcji 
Narodowe Czytanie, promowana przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, który podkreślił 
w swoim wystąpieniu w warszawskim Ogrodzie Saskim, że „Dla 
Polski i Polaków romantyzm i ta epoka ma charakter 
szczególny. Romantyzm to przede wszystkim wolność, 
to niezgoda na tyranię.”   

W czytanie tegorocznej lektury „Ballady i romanse” Adama 
Mickiewicza włączyły się również Zespoły Szkół z terenu Gminy 
Szczytniki.  Dziękujemy! (Honorata Szymańska) 
 

UDZIAŁ W PROGRAMIE „PROJEKTOR”  

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu uczniowie 

z klasy VI wzięli udział w programie PROJEKTOR, czyli 

zajęciach z zakresu programowania z elementami robotyki, 

przez absolwentkę szkoły Justynę Owczarek w ramach 

wolontariatu IT for SHE Kids.  

 

Uczniowie w czasie zajęć samodzielnie tworzyli sekwencje 

działań robotów. W efekcie, roboty klaskały, tańczyły w rytm 

muzyki, walczyły, a nawet ścigały się ze sobą.  Oprócz 

umiejętności praktycznych, uczniowie poznali także 

współczesne realia zawodu programisty, a także ćwiczyli 

kompetencje cenione na rynku pracy, takie jak współpraca 

w grupie i skuteczne komunikowanie się. (Ewelina Biesiada) 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI  

 

W dniu 15 września 2022 r. dzieci z Zespołu Szkół im. 

Jana Pawła II w Marchwaczu świętowały Międzynarodowy 

Dzień Kropki. Przedszkolaki i uczniowie zapoznali się 

z opowiadaniem z książki „The Dot”, czyli „Kropka”. 

Jej bohaterką jest dziewczynka, która uwierzyła w siebie 

i poznała swój talent. To właśnie od małej kropki zaczyna się 

najpiękniejsza przygoda - odkrywanie siebie i swoich 

predyspozycji. W tym 

dniu królowała kropka, 

zarówno na elementach 

garderoby, jak 

i w podejmowanych 

działaniach oraz 

zabawie. Uczniowie 

zaangażowali się m.in. 

w poszukiwaniu kropek, 

które zostały ukryte 

w różnych miejscach 

w szkole. Na okrągłych karteczkach znajdowały się motywujące 

do działania hasła: np. „Dasz radę!”, „Pomogę”, „Warto wierzyć 

w siebie!”. Chętni określali swoje „super moce” i talenty. 

Przedszkolaki uczestniczyli w zajęciach plastycznych, 

rozwijając wyobraźnię i kreatywność. To był niezapomniany 

dzień! (Katarzyna Juszczak) 
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ZJAZD ABSOLWENTÓW W MARCHWACZU  

   W dniu 24 września br. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu 
odbył się III Zjazd Absolwentów. Po powitaniu uczestników uroczystości, 
Pani Dyrektor Honorata Szymańska w żartobliwym tonie przeprowadziła 
wywiad dotyczący dawnego życia szkolnego z Wójtem Gminy Szczytniki 
Panem Markiem Albrechtem. Pan Wójt wypowiedział się na temat 
stosowanych kar przez nauczycieli wobec uczniów gdy uczęszczał do szkoły 
podstawowej, a także o wybrykach uczniów, wagarach i ściąganiu prac 
domowych, nawiązując również do przestrzegania obowiązujących 
przepisów prawa w obecnej swojej pracy. W wywiadzie podkreślił duży 
autorytet rodziców i szacunek do nauczycieli, co skłaniało uczniów 
do unikania większych wybryków, ponieważ groziła za to niemała kara 
nie tylko w szkole, ale także w domu.  

   Kulminacyjnym punktem uroczystości była część artystyczna 
przygotowana pod kierunkiem nauczycieli przez uczniów szkoły 
w Marchwaczu, nawiązująca między innymi do pobytu Jana Pawła II 
w Kaliszu, i nagrodzona przez publiczność licznymi owacjami. Po występie 
artystycznym głos zabrał były wieloletni Dyrektor szkoły Pan Antoni 
Konieczny, który zwięźle porównał życie szkoły dawniej i dziś, stwierdzając, 
ze teraz jest trudniej oraz podziękował za zorganizowaną uroczystość. 
Po wykonaniu grupowego pamiątkowego zdjęcia, wszyscy uczestnicy 
zostali zaproszeni na domowe wypieki podarowane przez rodziców 
uczniów i przedszkolaków Zespołu Szkól im. Jana Pawła II w Marchwaczu. 
         

   Spotkanie przy tradycyjnej „herbatce” zainspirowało uczestników 
do podzielenia się swoimi wspomnieniami z okresu lat szkolnych, a także do  obejrzenia obecnych zmodernizowanych 
sal lekcyjnych w szkole. Absolwenci ze wzruszeniem żegnali się ze sobą, wyrażając nadzieję na zorganizowanie kolejnego 
Zjazdu Absolwentów w Marchwaczu. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie naszej 
uroczystości oraz tym, którzy przyjęli nasze zaproszenie i uczestniczyli w Zjeździe Absolwentów,  hołdując słowom Papieża 
Polaka „Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.   (Honorata Szymańska) 
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OGŁOSZENIA  

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) 62-865 

Szczytniki, tel. 604 383 466   

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

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  

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. 

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

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, te. 512 349 420 

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

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SCH” SZCZYTNIKI 

zaprasza do swoich sklepów na zakupy artykułów spożywczych 

i chemii gospodarstwa domowego.  Oferujemy duży wybór 

i promocyjne ceny. Zapraszamy również do magazynu Artykułów 

Masowych w Radliczycach (tel. 62 76 26 813) po opał, nawozy, pasze 

i materiały budowlane. Workujemy ekogroszek, transport gratis, 

sprzedaż ratalna. 

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

HEBEL USŁUGI STOLARSKIE Chojno 17a Grzegorz Leszczyński 

tel. 603 629 744  TERMINOWO I SOLIDNIE!  

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

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  

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

OPRAWA MUZYCZNA / NAUKA GRY NA INSTRUMENCIE: 

- oferuję oprawę muzyczną ślubów zarówno kościelnych jak 

i cywilnych, 

- także oprawę muzyczną każdego typu ceremonii, występ na weselu, 

przyjęciu integracyjnym, urodzinach..., 

- naukę gry na saksofonie oraz keyboardzie. 

W celu umówienia terminu lub pytań proszę dzwonić pod 

nr: 729874172 lub 530876333 

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

OPIEKA NAD GROBAMI.  Oferuję sprzątanie jednorazowe lub 

cykliczne. Mycie, usunięcie starych kwiatów, zniczy, liści, chwastów. 

Wycena i zakres prac ustalana indywidualnie. Z szacunku dla zmarłego  

zawsze na koniec zapalam światełko. Po wykonaniu pracy wysyłam 

zdjęcie. Cmentarze w Rajsku, Opatówku, Stawie, Iwanowicach 

i Szczytnikach. Zapraszam do kontaktu tel.515 292 662 

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

Sprzedaż choinek z własnej plantacji. Duży wybór, ceny konkurencyjne 

uzależnione od wielkości choinek. Adres: Szczytniki 114. Dogodny 

dojazd przy trasie Kalisz-Błaszki obok lasu marchwackiego. 

Tel. 698 445 318 lub 694 511 969.  

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

GRATULACJE 

Dzieci i Personel Klubu Dziecięcego w Marchwaczu składają  Pani 

Dyrektor Honoracie Szymańskiej serdeczne gratulacje z okazji 

wygrania konkursu oraz kontynuacji pełnienia obowiązków Dyrektora 

naszej placówki. 

Życzymy wszelkiej pomyślności, wiele zapału, sił, energii i satysfakcji 

z realizacji zawodowych zamierzeń, a także spełnienia marzeń.     

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

Dzieci z grupy przedszkolnej „0b” w Marchwaczu wraz z wychowawcą 

i dyrektorem składają podziękowanie za przekazanie zabawek dla 

przedszkolaków – Radnym  Gminy Szczytniki: Pani Danucie Świątek, 

Panu Pawłowi  Domagale i Panu Tadeuszowi Buchwaldowi. 
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W BIEŻĄCYM WYDANIU GAZETKI GMINNEJ 
MOŻNA  PRZECZYTAĆ O NASTĘPUJĄCYCH  

SPRAWACH I WYDARZENIACH: 

 

SPRAWY GMINNE   str. 1  

• Podziękowania Wójta za dożynki 

• Życzenia na nowy rok szkolny 

• Kalendarium Wójta 

• Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy 

Szczytniki 

• Forum pytań do Wójta 

• Sesje Rady Gminy Szczytniki 

• Oświadczenie Rady Gminy Szczytniki dotyczące 

zaplanowanej trasy kolei dużej prędkości 

• Podpisanie umów w ramach programu 

„Pięknieje Wielkopolska Wieś” 

• Spotkanie z parlamentarzystami w Gminie 

Szczytniki 

• Wręczenie symbolicznych „czeków”  w ramach 

III edycji naboru wniosków z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych 

• Konkursy na dyrektorów gminnych zespołów 

szkół 

• Błękitno- zielone inicjatywy dla Wielkopolski 

• Podziękowanie- sołtys wsi Staw 

• Podziękowanie za pomoc Jagódce 

 

WYDARZENIA   str. 16 

• Szczytnickie Lato 

• Festyn Rodzinny w Stawie 

• Dożynki Powiatowo- Gminno- Parafialne 

• Wystąpienie Wójta podczas Dożynek 

• Podsumowanie inwestycji przez Wójta z okazji 

Dożynek 

HISTORIA I KULTURA   str. 26 

• GOK w Szczytnikach zaprasza do udziału 

w zajęciach 

• Nauczanie Jana Pawła II w cytatach 

 

• Traktat na temat relacji 

• Zofia Szembek- Niemojowska- życiorys wart 

poznania 

SPORT   str. 28 

• Gminne zawody sportowo- pożarnicze 

w Szczytnikach 

OŚWIATA   str. 29 

• Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia 

sportowe dla uczniów szkół podstawowych 

za II okres w roku szkolnym 2021/2022 

• Festyn w Michałowie Drugim 

• Wręczenie nagród w konkursie plastycznym 

i fotograficznym LGD Długosz Królewski 

• Pożegnanie absolwentów Klubiku Dziecięcego 

• 5 kroków do zdrowego odżywiania dzieci 

• Narodowe Czytanie 2022 

• Udział w programie „Projektor” 

• Międzynarodowy Dzień Kropki 

• Zjazd Absolwentów w Marchwaczu  

OGŁOSZENIA   str. 34 

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  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  
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