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 JEDNOGŁOŚNE 
ABSOLUTORIUM I WOTUM 

ZAUFANIA DLA WÓJTA 
GMINY SZCZYTNIKI 

Po raz kolejny działania Wójta 

Gminy Szczytniki spotkały się 

z pełną aprobatą Rady Gminy, 

która to udzieliła Wójtowi 

absolutorium i wotum zaufania. 

 

                                           Czytaj s. 8 

 

DOŻYNKI GMINNO- 
PARAFIALNE 

W atmosferze dziękczynienia 

za plony i w podzięce za trud ludzi 

roli  - odbyły się kolejne dożynki 

gminno – parafialne. 

 

            Czytaj s. 13 
 

JUBILEUSZ 100-LECIA 
OCHOTNICZEJ STRAŻY 

POŻARNEJ W KUCZEWOLI  
I GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA 

Druhowie z Kuczewoli świętowali 

w sierpniu setną rocznicę 

utworzenia Ochotniczej Straży 

Pożarnej w swojej miejscowości. 

Uroczystości wpisały się w tym 

roku w gminne obchody Dnia 

Strażaka. 

 Czytaj s. 12  
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PODZIĘKOWANIE za DOŻYNKI 
     Przekazuję   serdeczne   podziękowania   Wszystkim,  którzy   włączyli   się   

w zorganizowanie tegorocznych Dożynek Gminno – Parafialnych,  a także Sponsorom 

i Uczestnikom naszej uroczystości. Dzięki Państwa  pomocy i zaangażowaniu, możliwe jest 

podtrzymanie również  w naszej  gminie tej pięknej polskiej tradycji, głęboko zakorzenionej 

w rodzimej kulturze - w szczególny sposób związanej z Jasną Górą oraz  uroczystością 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.  

     Trudno nie wspomnieć, że w tym roku przypada 80. rocznica wybuchu II wojny 

światowej, która skłania do refleksji na temat naszych obowiązków wobec Ojczyzny. 

Pamiętajmy, że patriotyzm w czasach pokoju to rzetelna uczciwa praca w służbie dla 

Ojczyzny; patriotyzm to  obrona autorytetów i wartości; to zachowanie wierności 

najważniejszym ideałom w życiu, jakimi są: Bóg, Honor, Ojczyzna! 

Z wyrazami wdzięczności 

Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht 

 
WAKACJE SZYBKO MINĘŁY… 

     Wakacje szybko minęły, a przed nami kolejne ważne zadania i nowe wyzwania. W nowym roku szkolnym 2019/2020 życzę Wszystkim spokojnej 
oraz efektywnej nauki i pracy, zadowolenia z wykonywanych obowiązków, dobrych relacji, a także odwagi do obrony wartości i autorytetów oraz 
wyrażania swojego patriotyzmu. A szczególnym wyrazem naszej patriotycznej postawy w życiu codziennym niech stanie się motto „Poprzez rzetelną 
naukę i pracę budujemy dobro naszej Ojczyzny, zachowując wierność polskim tradycjom.”  
     Jednocześnie zwracam się z prośbą o godne uczczenie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, która skłania do zadumy nad ceną naszej wolności 
i głębokiej wdzięczności dla tych, którzy o nią walczyli; uznając, że najważniejszymi wartościami w życiu są: Bóg, Honor, Ojczyzna. Nie tylko słuchajmy, 
ale także wypełniajmy słowa Jana Pawła II: „Nie możemy (…) zapomnieć (…), co się złożyło na doświadczenie wojny i okupacji. Nie możemy zapomnieć 
ofiary życia tych Polaków i Polek. Nie możemy też zapomnieć bohaterstwa żołnierza polskiego, który walczył na wszystkich frontach świata << za 
wolność naszą i waszą>>.” 

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

 

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

 

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY SZCZYTNIKI 

w związku z wyborami parlamentarnymi 

 

   Wolność to wielki i bezcenny dar, o który trzeba się ciągle troszczyć; abyśmy mogli spokojnie żyć i pracować 

w naszej Ojczyźnie. 

   W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, które odbędą się w dniu 13 października 

2019 r., zwracam się z apelem do Mieszkańców Gminy Szczytniki o wzięcie licznego udziału w tych wyborach. 

   Bardzo dziękuję Wszystkim, którzy rozumieją, że wierność Polsce wymaga od nas przyjęcia 

odpowiedzialności za przyszłość naszej Ojczyzny! 

 

Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht 

KALENDARIUM WÓJTA  

1. Zakończono łatanie dziur drogowych, prace wykonała firma „Dromax” Wojciech Krymarys za kwotę 58.582,44 zł, łącznie 

załatano 486m2 dziur, najwięcej było na drodze Rajsko – Krowica   i Grab Marchwacz – 96,5 m2 (droga planowana jest 

do przebudowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych) i drodze  Lipka od nr 1 do 154 – 68,39 m2.  W ubiegłym roku 

powierzchnia dziur wyniosła 650,4m2. Zleciłem także naprawę destruktem parkingu przed sklepem GS w Iwanowicach  

koszt. 3.203 zł. 

2. W dniu 12 lipca 2019 r., w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu   uczestniczyłem 

w uroczystym wręczeniu podpisanego porozumienia w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste 

Powietrze pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  a gminami 

z terenu województwa wielkopolskiego. Po spotkaniu odbyło się wstępne szkolenie pracowników gmin zaangażowanych 

w proces obsługi beneficjentów Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Gmina rozpoczęła  już przyjmowanie  

wniosków. 

3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie 

przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest. O ww. dofinansowanie na rzecz 

mieszkańców mogą wnioskować zarówno gminy jak i Starostwo Powiatowe, z tą różnicą, że w przypadku składania wniosku 

przez Starostwo Powiatowe kwota pomocy  finansowej może wynieść do 70% kosztów kwalifikowanych. Wynika to z faktu, iż 

jedna z gmin Powiatu Kaliskiego  przekroczyła   wartość 1.500 zł wskaźnika dochodów podatkowych gminy  w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca, który został opublikowany przez Ministerstwo Finansów za rok ubiegły. Gmina Szczytniki  może 

wnioskować  o kwotę pomocy finansowej w wysokości do  100 %  kosztów kwalifikowanych, ponieważ ww. wskaźnik dla 

gminy Szczytniki wynosi poniżej 1500 zł na jednego mieszkańca.  W związku z powyższym Gmina przystąpiła do 

sporządzenia wniosku do WFOŚ i GW. Nabór wniosków dla mieszkańców prowadzony był do 31.08.2019 r.  

4. W związku z klęską suszy  w bieżącym roku - przyjęto 850 wniosków od poszkodowanych rolników .  Komisja przesłała  

protokoły do Wojewody, które po podpisaniu i zweryfikowaniu przez Komisję Wojewody będą stanowiły niezbędny 

załącznik przy ubieganiu się o wsparcie finansowe.   

5.  W dniu 15 lipca 2019 r. podpisałem umowę z Zakładem Usługowo-Produkcyjnym Roboty Drogowo-Budowlane „ROL 

DRÓG” Rafał  Świątek z Rajska  na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki o łącznej 

długości 2,174 km.”  W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące odcinki dróg: 

 przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Chojno: 273 868,10 zł, 

 przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Iwanowice: 329 126,98 zł, 

 przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poręby: 115 987,77 zł,    
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 utwardzenie terenu na działce budowlanej nr 1370 przy Szkole Podstawowej w Iwanowicach: 156 356,37 zł. 

Termin zakończenia zadania: 30.10.2019 r.  Na koniec sierpnia  pozostała jeszcze do wykonania droga w obrębie 

geodezyjnym Iwanowice na Krzywdzie.  

6. Dokonano odbioru dróg w mc. Lipka – nakładka (asfalt ) i Guzdek  - droga z kamienia, do prac nie wniesiono uwag. 

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego  koszt zadania 499.001,12 zł.    

7. Zadanie pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych: nr 675703P (Grab – Marchwacz) oraz nr 675535P (Krowica Zawodnia – 

Kolonia Marchwacz – Trzęsów)”   znalazło się na liście rekomendowanych  dróg do dofinansowania z Funduszu Dróg 

Samorządowych, lista została  przekazana do zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów.   

8. Trwa przebudowa świetlicy wiejskiej w Stawie, na bieżąco odbywają się konsultacje z przedstawicielami straży i ich uwagi 

są przekazywane inspektorowi nadzoru. Wszystkie  zostały omówione i wyjaśnione,  prace powinny zakończyć się do 

30 września 2019 r.  

9.  Ukończone są  prace w parku w Stawie,  zostały położone krawężniki, kostka granitowa  i dokonano nowych posadzeń 

krzewów i drzew.  „Rewitalizację centrum miejscowości Staw wraz z oświetleniem”  prowadzi firma Tech-Fen Grzegorz 

Osiewała z Gostyczyny.  

10. W dniu 20 sierpnia zostały otwarte oferty na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku 

szkoły w Sobiesękach Drugich z przeznaczeniem na potrzeby publicznego przedszkola. Zostały złożone trzy oferty: 

najkorzystniejsza na kwotę 195.570 zł. z 60- miesięcznym okresem gwarancji,  została złożona przez firmę Tech – Fen  

Grzegorz  Osiewała  z  Gostyczyny.  

11. Rozstrzygnięto kolejny przetarg na wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy Szczytniki. Przetarg obejmuje okres 

od 01 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Jedynym oferentem była firma EKO Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta, 

która zaoferowała wykonanie usługi za kwotę 756.739,71 zł, miesięcznie jest to kwota 74.210,99 zł, która wzrosła o 23,6% 

w stosunku do poprzedniej.   

12. Wskaźnik odzysku frakcji segregowanej z odpadów komunalnych w miesiącu  maju   wyniósł 29,62%,  czerwcu   wyniósł 

33,27% i lipcu 41,11%;   upust jaki otrzymaliśmy  to 42 zł. na tonie, poziom segregacji wzrósł od  czerwca o 7,54 punkta  

procentowego, ilość śmieci spadła o 11 t do poziomu 65,62 tony.   

13. W dniu 22 lipca 2019 r. w Szczytnikach odbyła się VII edycja Smaków LGD organizowanych przez Lokalną Grupę 

Działania „Długosz Królewski” i Gminę Szczytniki. Imprezę uświetniły występy zespołu Dziani i Gwiazdy Cygańskie oraz 

nasze lokalne kapele.  W konkursie uczestniczyły KGW z wszystkich Gmin tworzących LGD. Gminę Szczytniki 

reprezentowało KGW z Kuczewoli, które w konkursie potraw kulinarnych zajęło II miejsce. W tym roku dominowały 

potrawy  rybne.  

14. Gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Budowę Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole 

Podstawowej w Radliczycach, w wysokości 31 tyś. zł. Wykonawcą  wyłonionym z otwartego zapytania została firma FIT 

PARK Sp. z o. o. Sp.k.   z Torunia, która wykona zadanie za kwotę 38.499 zł w terminie do 30.09.2019 r.  

15. W dniu 13 sierpnia 2019 r. podpisałem umowę o dotację z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Szczytniki 

w miejscowości Popów” w kwocie 420.513,72 zł, koszt całkowity to 608.508,10 zł. Zadanie zostanie zrealizowane 

w 2020 roku i powinno zdecydowanie poprawić gospodarkę odpadami komunalnymi w Gminie.  PSZOK będzie 

zlokalizowany przy oczyszczalni ścieków w Popowie.  

16. Na ukończeniu są prace budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły 

na potrzeby publicznego przedszkola w Radliczycach. Wykonawcą prac jest Zakład Budowlany Piotr Frontczak   

z  Kalisza. Umowa została zawarta na kwotę 187.560,94 zł z terminem realizacji  do dnia 31.10. br. 

17. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił  następujące świadczenia: 

Rodzaj Świadczenia 08.05.2019 r. do 26.07.2019 r. 

zasiłki stałe 76.522,07 

47 

Zasiłki okresowe 18.762,70 

18 

Zasiłki celowe 25.600,00 

32 

Świadczenia rodzinne 760.194,09 

603 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 38.850,00 

25 
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Dodatkowo pomoc żywnościową z programu „FEAD”  otrzymało 356 osób,  a z  programu ,,Posiłek w szkole i w domu” 

korzysta łącznie 165 uczniów.  

 

18. W okresie  od 03.04.2019 r.  do 08.07.2019 r. wydałem następujące Zarządzenia: 

 Zarządzenie nr 24   z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Szczytnikach;  

 Zarządzenie nr 23   z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szczytnikach; 

 Zarządzenie nr 22  z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przygotowania  i przeprowadzenia na terenie Gminy Szczytniki 

wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA); 

 Zarządzenie nr 21  z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Konkursowej dla 

wyłonienia kandydata na stanowisko: dyrektora Zespołu Szkół w Szczytnikach; 

 Zarządzenie nr 20 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej 

szkoły – zespołu szkół, prowadzonej przez Gminę Szczytniki oraz trybu pracy komisji konkursowej; 

 Zarządzenie nr 19 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szczytnikach, Popów 54, 

62-865 Szczytnik; 

 Zarządzenie nr 18 w sprawie: Raportu o stanie Gminy Szczytniki za rok 2018; 

 Zarządzenie nr 17 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 roku; 

 Zarządzenie nr 16 w sprawie wniesienia przez Gminę Szczytniki udziałów w Spółce z o.o. ,,Oświetlenie Uliczne 

i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu; 

 Zarządzenie nr 15 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 rok; 

 Zarządzenie nr 14 zmieniające zarządzenie w sprawie: Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych 

zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Szczytnikach.  

Wszystkie zarządzenia znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szczytniki 

http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/bip.html  

19. Składam serdeczne podziękowanie Pani Annie Przybylskiej za wieloletnie rzetelne sprawowanie funkcji Dyrektora 

Zespołu Szkół w Szczytnikach, a w związku z przejściem na zasłużoną emeryturę życzę Pani dużo zdrowia, należnego 

odpoczynku oraz  wielu planów na przyszłość.  

20. Funkcję Dyrektora Zespołu Szkół w Szczytnikach od nowego roku szkolnego objęła Pani Jolanta Leszka, czego 

serdecznie gratuluję, a także życzę dobrej współpracy w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym. 

21. W dniu 29 sierpnia odbyło się zebranie z dyrektorami Zespołów Szkół, na którym omówiono ważne sprawy bieżące oraz 

związane z organizacją nowego roku szkolnego.  

22. Gratuluję uzyskania najlepszych wyników w gminie z egzaminu ósmoklasisty : tj. z języka polskiego – szkole w Stawie;   

z matematyki – szkole w Iwanowicach;   z języka angielskiego – szkole w Marchwaczu; a także składam gratulacje 

za uzyskanie najlepszych wyników w gminie z egzaminu gimnazjalnego: tj. z historii i wos-u  oraz z języka polskiego – 

szkole w Stawie, z przedmiotów przyrodniczych – szkole w Szczytnikach, z matematyki – szkole w Iwanowicach, z języka 

angielskiego – poziom podstawowy oraz z języka angielskiego – poziom rozszerzony – szkole w Marchwaczu. 

 

 

 

 

Świadczenie 

500+ 

1.639.625,80 

603 

Dodatki mieszkaniowe 5.680,97 

8 

Dodatek energetyczny 104,28 

8 

Stypendia i zasiłki szkolne 60.933,60 

90 

KDR 61 

WKR 15 

FEAD 649,36 kg 

http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/bip.html
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FORUM PYTAŃ DO WÓJTA  

1) Czy uważa Pan, że każdy uprawniony Polak powinien uczestniczyć w wyborach parlamentarnych? 
- Jestem przekonany, że każdy, kto tylko może powinien brać udział  nie tylko w wyborach parlamentarnych, ale także 
samorządowych. Oznacza to przyjęcie  przynajmniej minimalnej odpowiedzialności za Polskę;  za to, kto nas będzie 
reprezentował na forum kraju czy lokalnego samorządu. Trudno krytykować rzeczywistość wokół nas wtedy,  gdy 
nawet nie podejmuje się trudu pójścia do lokalu wyborczego i zaznaczenia na liście wybranego kandydata 
czy kandydatów – w zależności od rodzaju wyborów. Uczestnictwo w wyborach jest naszym podstawowym 
patriotycznym obowiązkiem.  
 

2) Czy gminne zespoły szkół są dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego? 
- Według mojej opinii nasze gminne placówki są dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego, co potwierdzają 
deklaracje dyrektorów złożone w czasie naszego sierpniowego zebrania w Urzędzie Gminy. W placówkach 
oświatowych przeprowadzane są na bieżąco wymagane przeglądy  budynków i placów zabaw;  a priorytetem oprócz 
edukacji jest również  zapewnienie uczniom i przedszkolakom bezpiecznych i higienicznych warunków do nauki 
i zabawy. Jedynie to, czego chcieliby uniknąć – zresztą nie tylko dyrektorzy – to nadmierna i niepotrzebna nikomu 
biurokracja, ponieważ szkoła powinna służyć uczniowi, a nie tworzeniu zbędnych „papierów”.  

SESJE RADY GMINY SZCZYTNIKI

W dniu  27 czerwca   2019 roku odbyła się IX Sesja Rady Gminy 

Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący Rady Pan Bogdan 

Augustyniak. 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 

https://www.youtube.com/watch?v=gAeJoEqRMBI) Rada 

zapoznała się z informacją o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym, 

zapoznawała się interpelacjami, zapytaniami radnych oraz 

odpowiedziami udzielanymi przez Pana Wójta lub Sekretarza Gminy. 

W sesji udział wzięło 15 radnych. Przedmiotem obrad było między 

innymi rozpatrzenie projektów stanowisk, uchwał, głosowania, 

podjęcie  uchwał: 

a. 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 24 czerwca br. 

Otworzył dyskusję w powyższej sprawie. Wobec braku  zgłoszeń 

mieszkańców Gminy do udziału w debacie  Przewodniczący Rady 

zamknął dyskusję. 

b. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Szczytniki 
wotum zaufania 

 Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków 

w sprawie projektu przedmiotowej uchwały. Wobec braku  uwag 

i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr IX / 44 / 2019 (głosowało 

15 radnych). 

c. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdań 
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2018 r. 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków 

w sprawie projektu przedmiotowej uchwały, otworzył dyskusję. 

Po zamknięciu  dyskusji   Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr IX / 

45/ 2019 (głosowało 15 radnych). 

d. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 r.  

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków 

w sprawie projektu przedmiotowej uchwały, 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 IX / 46 / 

2019 (głosowało 15 radnych). 

e. w sprawie zatwierdzenia  rocznego sprawozdania 
finansowego Gminy wraz  ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2018 r.  

Wójt Pan Marek Albrecht  omówił sprawozdanie finansowe oraz 

sprawozdanie  z wykonania budżetu Gminy za 2018 r. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się o zgłaszanie uwag do 

przedstawionych przez Wójta sprawozdań, otworzył dyskusję. Rada 

nie zgłosiła uwag. Następnie Przewodniczący Rady zapoznał z treścią 

Uchwały Nr SO-0954/60/2/Ka/2019  Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej  w Poznaniu z dnia 6 maja  2019 r.  w sprawie 

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczytniki sprawozdaniu 

z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie 

mienia komunalnego Gminy Szczytniki i przedstawił projekt uchwały 

w powyższej sprawie, 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 IX / 47 / 2019 (głosowało 

15 radnych). 

f. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu 
wykonania budżetu za  2018 rok 

https://www.youtube.com/watch?v=gAeJoEqRMBI
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 Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak stwierdził, że 

w ustawowym terminie radni otrzymali materiały - sprawozdanie 

z wykonania budżetu gminy za 2018 r. wraz  z informacją o stanie 

mienia komunalnego i objaśnieniami, sprawozdanie finansowe oraz 

sprawozdanie roczne z wykonania planów 

finansowych samorządowych instytucji: Gminnego Ośrodka Kultury 

w Szczytnikach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach za 

2018 r. Poinformował, że Komisja Rewizyjna na trzech posiedzeniach 

w dniach 20, 21 i 23 maja br. rozpatrywała oraz dokonała analizy 

i oceny wykonania budżetu za 2018 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 2018 r. Powyższy 

wniosek został pismem nr RG.0002.5.2019 z dnia 24 maja 2019 r. 

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 2018 r. sprawozdań finansowych, informacji 

o stanie mienia Gminy. Następnie zapoznała Radę z treścią Uchwały 

Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczytniki z dnia 23 maja 

2019 r.  w sprawie wniosku Komisji o udzielenie absolutorium 

Wójtowi za 2018 r. Potem Przewodniczący Rady zapoznał radnych 

z treścią Uchwały Nr SO-0955/31/1/Ka/2019 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 maja  2019 r. w sprawie 

opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczytniki 

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Szczytniki za 2018 rok. 

W imieniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przewodniczący Rady 

Gminy zgłosił wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 

2018 rok. Zwrócił się do Rady  o zgłaszanie uwag w powyższej 

sprawie, otworzył dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami. 

Rada nie zgłosiła uwag. Wobec braku  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 2018 r., w wyniku którego 

w głosowaniu jawnym Rada Gminy przyjęła wniosek podejmując 

jednogłośnie Uchwałę Nr IX / 48 / 2019 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 gminnych jednostek organizacyjnych oraz  

pracownikom Urzędu Gminy za zaangażowanie przy wykonaniu 

budżetu gminy  za 2018 rok. 

g. w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny w Gminie Szczytniki   na lata 2019 
– 2021 

Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt 

uchwały w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie 

ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu 

przedmiotowej uchwały. Wobec braku  uwag i propozycji  

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr IX / 49/ 2019 (głosowało 

15 radnych). 

h. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania  i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli zamieszkałych 
nieruchomości, ustalenia operatora Punktu Selektywnej 
Zbiórki, sposobu świadczenia usług przez Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie 
Gminy Szczytniki, oraz określenie szczegółowego sposobu 
obliczania należnej Operatorowi Rekompensaty 
(mechanizm Rekompensaty) wraz ze wskaźnikiem 
służącym do obliczania, kontrolowania i przeglądu 
Rekompensaty oraz reguły dotyczące unikania i zwrotu 
nadwyżek Rekompensaty  

Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały 

w powyższej sprawie, zwrócił się  o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały. Wobec braku  

uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr IX / 50/ 2019 (głosowało 

15 radnych). 

i. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia 
Radzie Gminy opinii  o zgłoszonych kandydatach 
na ławników 

Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały 

w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały. Wobec braku  

uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr IX / 51/ 2019 (głosowało 

15 radnych). 

j. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy 
Szczytniki w Zgromadzeniu Związku Komunalnego 
Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt 

uchwały w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych 

uwag i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały. Wobec 

braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr IX / 52/ 2019 (głosowało 

15 radnych). 

k. 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 IX / 53 / 2019 (głosowało 

15 radnych). 
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l. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

 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 IX / 54 / 2019 (głosowało 15 radnych). 

- omówienie „Oceny zasobów pomocy społecznej” 

Rada nie zgłosiła uwag i propozycji  do przedłożonej „Oceny 

zasobów pomocy społecznej”. 

W dniu 31 lipca  2019 roku odbyła się X Sesja Rady Gminy 

Szczytniki. Sesję  prowadził Przewodniczący Rady Pan Bogdan 

Augustyniak. 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  

https://www.youtube.com/watch?v=mjyTa76IApI  Rada 

zapoznała się z informacją o pracy Wójta w okresie 

międzysesyjnym, informacją Przewodniczących Komisji o pracach 

Komisji. W sesji udział wzięło 11 radnych. Przedmiotem obrad 

było między innymi rozpatrzenie projektów stanowisk, uchwał, 

głosowania, podjęcie  uchwał: 

a. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały 
Nr VI / 24 / 2011 Rady Gminy Szczytniki 
z dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie trybu 
i sposobu powoływania i odwoływania 
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jej funkconowania  

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków 

w sprawie projektu przedmiotowej uchwały, 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 X / 55 / 

2019 (głosowało 11 radnych). 

b. w sprawie trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania  

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków 

w sprawie projektu przedmiotowej uchwały, 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 X / 56 / 

2019 (głosowało 11 radnych). 

c. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Poznaniu 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie, zwrócił się  o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków 

w sprawie projektu przedmiotowej uchwały, 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 X / 57 / 

2019 (głosowało 11 radnych). 

d. zmieniająca uchwałę w sprawie wydania 
aktu o utworzeniu Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Szczytnikach 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków 

w sprawie projektu przedmiotowej uchwały, 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 X / 58 / 

2019 (głosowało 11 radnych). 

e. w sprawie sieci publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, prowadzonych przez Gminę 
Szczytniki 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków 

w sprawie projektu przedmiotowej uchwały, 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 X / 59 / 

2019 (głosowało 11 radnych). 

f. w sprawie zasięgnięcia od Wielkopolskiego 
Komendanta Wojewódzkiego Policji 
informacji  o kandydatach na ławników 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków 

w sprawie projektu przedmiotowej uchwały, 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 X / 60 / 

2019 (głosowało 11 radnych). 

g. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie przez Gminę Szczytniki prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości 
od PKP S.A. z siedzibą  w Warszawie 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków 

w sprawie projektu przedmiotowej uchwały, 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 X / 61 / 

2019 (głosowało 11 radnych). 

https://www.youtube.com/watch?v=mjyTa76IApI
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h. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie przez Gminę Szczytniki prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości 
od PKP S.A. z siedzibą  w Warszawie 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków 

w sprawie projektu przedmiotowej uchwały, 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 X / 

62 / 2019 (głosowało 11 radnych). 

i. w sprawie:  wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy 
Szczytniki do gminnego zasobu 
nieruchomości 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków 

w sprawie projektu przedmiotowej uchwały, 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 X / 63 / 

2019 (głosowało 11 radnych). 

j. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 
części działki położonej w Tymieńcu (obr. 
geod. Tymieniec)  

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej 

sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków 

w sprawie projektu przedmiotowej uchwały, otworzył dyskusję. 

Po dyskusji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr X / 64 / 2019 (głosowało 11 

radnych). 

k. w sprawie zmian budżetowych 

 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 X / 65 / 2019 (głosowało 11 radnych). 

l. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej 

 Przewodniczący Rady  poinformował, że wprowadzone zmiany 

budżetowe nie skutkują potrzebą zmiany WPF i sprawa zmiany 

WPF stała się bezprzedmiotową. 

(Opracowano na podstawie projektów  protokołów z sesji,  

podjętych przez Radę Gminy uchwal -  Mirosław Kowalski)

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM I WOTUM 

ZAUFANIA DLA WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI 

 

 

Rada Gminy Szczytniki bez zarzutów oceniła pracę Wójta 

Marka Albrechta oraz wykonanie budżetu za rok 2018. Radni 

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Szczytniki 

z wykonania budżetu,  pozytywną opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, informacją o stanie mienia jednostki 

samorządu terytorialnego oraz pozytywną opinią Komisji 

Rewizyjnej jednomyślnie zagłosowała za udzieleniem 

absolutorium Wójtowi Gminy - Markowi Albrechtowi. 

Pierwszy raz został także przedstawiony raport o stanie Gminy 

Szczytniki. Radni po zapoznaniu się z dokumentem i dyskusji 

jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Szczytniki Markowi 

Albrechtowi wotum zaufania. 

 

 Zgodnie ze sprawozdaniem przedstawionym przez Wójta 

Gminy dochody osiągnięte przez Gminę wyniosły 37.751 tys. 

zł, w tym majątkowe 3.203 tys. zł; a wydatki 39.857 tys. zł,  

w tym majątkowe 9.224 tys. zł, co stanowi 23,1% wszystkich 

wydatków. Pod wydatkami majątkowymi kryją się inwestycje 

będące w trakcie i zrealizowane w 2018 r., z których główne 

to przebudowy dróg gminnych na kwotę 4.178 tys. zł, budowa 

kanalizacji w mc. Marcjanów, Popów, wodociągu w mc. 

Guzdek w kwocie 2.381 tys. zł, wydatki związane z budową 

dwóch sal gimnastycznych w Marchwaczu i Radliczycach – 
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2.057 tys. zł. Budowa sal została zakończona i obydwa 

obiekty są użytkowane przez uczniów od września 2018 r.   

Deficyt  osiągnął poziom 2.105 tys. zł i był mniejszy 

od planowanego o 428 tys. zł. Radni pogratulowali Wójtowi 

realizacji budżetu, uzyskania absolutorium i wotum zaufania, 

życząc dalszej owocnej współpracy. Przewodniczący Rady 

Gminy p. Bogdan Augustyniak podkreślił, iż niezwykle 

ważnym osiągnięciem Wójta jest jego dbałość o równomierne 

rozłożenie inwestycji i rozwój wszystkich miejscowości na 

terenie całej Gminy. Wójt Gminy serdecznie podziękował 

radnym oraz pracownikom Urzędu Gminy za wsparcie 

i zaangażowanie w realizację ustawowych zadań gminy. 

(Dariusz Wawrzyniak)  

SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI 

    W dniu 1 lipca 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy 

w Szczytnikach odbyło się spotkanie  

z Sołtysami Gminy Szczytniki. Wójt Marek Albrecht wraz 

z Sekretarzem Gminy Dariuszem Wawrzyniakiem w imieniu 

władz samorządowych powitał wszystkich przybyłych 

na spotkanie. Jest to pierwsze spotkanie po wyborach 

sołtysów i rad sołeckich, na nową kadencję 2019-2023.  

W spotkaniu uczestniczył również Pan Mariusz Janiak – 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  

w Szczytnikach, którego Pan Wójt poprosił o przedstawienie 

planu imprez kulturalnych na 2019 r. Dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury omówił krótko wydarzenia i imprezy, które 

jeszcze w tym roku nas czekają, a mianowicie: Lato 

Szczytnickie 22.06.2019 już za nami, a przed nami: 

07.07.2019 - Gminne Zawody Strażackie na Placu przy OSP 

w Szczytnikach; 21.07.2019 „Smaki LGD – Regionalne 

Spotkania Kulinarno-Artystyczne” Plac przy OSP 

w Szczytnikach, 15.08.2019 Gminne Święto Strażaka oraz 

100-lecie OSP w Kuczewoli przy OSP w Kuczewoli; 

25.08.2019 - Dożynki Gminno-Parafialne Parafii 

w Iwanowicach Plac przy OSP w Szczytnikach; 08 lub 

15.09.2019 Festiwal Orkiestr Dętych OSP Plac przy OSP 

w Szczytnikach; następnie 03.10.2019 Gminne obchody 80. 

Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, połączone z 80. 

Rocznicą Powstania Polskiego Państwa Podziemnego i 40. 

Rocznicą I Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny w ZS 

im. Jana Pawła II w Marchwaczu; 10.11.2019 - Gminne 

Obchody  Święta Niepodległości; 30.11.2019 - Pyrczok – 

Gminne Spotkania z Tradycją Wiejską i grudzień 2019 - 

Gminne Spotkanie Wigilijno-Noworoczne – Sesja 

Świąteczna. Również pokrótce omówiona została organizacja 

tegorocznych Dożynek gminnych, kontynuując w ten sposób 

rolniczą tradycję sięgającą korzeni kultury polskiej. 

Uroczystości dożynkowe odbędą się na boisku i terenach OSP 

w Szczytnikach, natomiast uroczysta Dożynkowa Msza św. 

zostanie odprawiona w kościele w Iwanowicach. 

Tegorocznym gospodarzem uroczystości są mieszkańcy 

Parafii w Iwanowicach. Poinformował również, że w prace 

nad przygotowaniem uroczystości włączyły się poza władzami 

samorządowymi także instytucje oraz organizacje społeczne, 

m.in. Koła Gospodyń Wiejskich. Działa już Komitet 

Organizacyjny Dożynki 2019. Uzgodnione są już wsie 

sołeckie, które będą przygotowywać stoły biesiadne i sołeckie. 

Do kontaktu z mieszkańcami Iwanowic w sprawie 

przygotowania wieńca dożynkowego wyznaczono Pana Piotra 

Zimnego – radny gminy Szczytniki, z którym to wieńcem 

delegacja w pierwszą niedzielę września pojedzie 

do Częstochowy.  

Pan Wójt w imieniu władz samorządowych złożył 

podziękowania następującym sołtysom za dotychczasową, 

pełną odpowiedzialności i poświęcenia pracę SOŁTYSA 

na rzecz Sołectwa w minionych kadencjach, którzy nie zostali 

w tegorocznych wyborach sołtysów wybrani na kolejną 

kadencje i tak: 

1) Panu Józefowi Majasowi za pracę na rzecz Sołectwa 

Kuczewola w latach 1989-2019; 

2) Pani Stanisławie Kasprzak za pracę na rzecz 

Sołectwa Krowica Zawodnia w latach 1999-2019 

3) Pani Henryce Ludwiczak za pracę na rzecz Sołectwa 

Krowica Pusta w latach 2007-2019 

4) Pani Dorocie Rzeźniczak za pracę na rzecz Sołectwa 

Staw w latach 2010-2019 

Panu Ireneuszowi Olejnikowi za 40 lat pracy na rzecz 

sołectwa Popów w latach 1979-2019; Panu Ryszardowi 

Łazarkowi za 40 lat pracy na rzecz Sołectwa Pośrednik-

Włodzimierz w latach 1979-2019 oraz Panu Józefowi 

Majasowi za 30 lat pracy na rzecz Sołectwa Kuczewola 

w latach 1989-2019 Pan Wójt wręczył podziękowania, 

pamiątkowe statuetki za długoletnią działalność na rzecz 

mieszkańców sołectwa oraz podziękowania od p. Starosty 

Kaliskiego.  

Pan Wójt również złożył gratulacje i najlepsze życzenia nowo 

wybranym sołtysom na nową kadencję 2019-2023. 

Powiedział, że wybór to efekt społecznego zaufania i poparcia 

jakim obdarzyli Panią/Pana wyborcy – mieszkańcy sołectwa. 

Każdy z Państwa rozpocznie ważną i odpowiedzialną pracę 

dla dobra lokalnej wspólnoty. Każde wybory niosą za sobą 

wyzwania i oczekiwania. Praca podejmowana na rzecz 

lokalnej społeczności napawa nadzieją, że mimo 

napotykanych trudności nie brakuje ludzi, którzy chcą 

i potrafią troszczyć się o wspólne dobro. Gratulował podjęcia 

tego trudnego wyzwania. Życzył uzasadnionej dumy 

z wygranych wyborów, skutecznej i owocnej działalności, 

a przede wszystkim satysfakcji  

z wykonywanego mandatu społecznego. Nowo wybranymi 

sołtysami są: 

1) Pani Ilona Antonowicz – Sołectwo Staw, 

2) Pani Joanna Szczęsna – Sołectwo Kuczewola, 

3) Pan Marek Suchecki – Sołectwo Krowica Zawodnia, 

4) Pan Damian Domagała – Sołectwo Krowica Pusta. 
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Następnie głos zabrał Pan Wiesław Wróbel – Radny Gminy 

Szczytniki i Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Gminy 

Szczytniki, który również złożył życzenia sołtysom, którzy 

zakończyli swoją działalność społeczną na rzecz sołectwa oraz 

tym, którzy pracę rozpoczęli. W imieniu sołtysów obecnych 

na spotkaniu na ręce Pana Wójta, Pan Wiesław Wróbel złożył 

wniosek o podwyższenie sołeckiej diety, która przyczyni się 

do jeszcze bardziej  codziennej, wytężonej pracy sołtysów na 

rzecz rozwoju Gminy Szczytniki.  Następnie Pan Wójt złożył 

informację z działalności za okres między spotkaniami 

z uwzględnieniem pozyskanych przez gminę środków 

zewnętrznych na cele inwestycyjne, realizacji dochodów 

budżetowych i poniesionych wydatków budżetowych. 

W temacie zapytań i wolnych wniosków nastąpiła dyskusja 

na temat braku wody w związku  

z istniejącą suszą. Stan poboru w gminie został przekroczony 

trzykrotnie i dlatego musimy wszyscy podjąć wyzwanie co do 

ograniczenia poboru wody na cele szczególnie produkcyjne, 

mając świadomość przede wszystkim w jej ograniczeniu, 

oszczędzaniu oraz powinniśmy zbierać wodę opadową, aby 

zminimalizować zużycie. Pan Wójt poinformował, że Urząd 

jest na etapie prowadzonych działań co do przejęcia studni 

kolejowej w Radliczycach i włączenia jej do sieci 

wodociągowej. (Grażyna Kuchnicka) 

 

 

INFORMACJA Z GOPS 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnikach 

informuje, że od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze 

będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, 

bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Aby 

uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach 

tj. od 1 lipca na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane 

to świadczenie, matka albo ojciec (jeżeli dziecko wspólnie 

zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca), 

opiekun faktyczny dziecka (jeżeli dziecko wspólnie 

zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego), 

albo opiekun prawny dziecka, lub dyrektor domu pomocy 

społecznej (w przypadku dziecka umieszczonego w domu 

pomocy społecznej) musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 

2019 r. do 30 września 2019 r.  Oznacza to, że tylko złożenie 

wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje 

wnioskodawcy, że świadczenie wychowawcze na nowych 

zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli 

wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie 

przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia 

wychowawczego na okres 2019/2021 przyjmowane są od dnia 

1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą 

elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, 

portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) – od dnia 1 lipca 2019 r. 

(Danuta Kupaj) 

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”  

 

Szanowni Mieszkańcy! Gmina Szczytniki wychodząc 

naprzeciw swoim Mieszkańcom przystąpiła do  programu 

„Czyste Powietrze” i podpisała porozumienie w sprawie 

udzielenia pomocy przy składaniu wniosku. Od 12 sierpnia 

2019 r., trwa nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na 

realizację zadań, mających na celu modernizację systemów 

grzewczych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz 

termomodernizację budynku w ramach programu „Czyste 

Powietrze” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Biorąc pod uwagę problemy, z jakimi borykali się Mieszkańcy 

przy składaniu wniosków w poprzedniej edycji, Wójt Gminy 

Szczytniki Marek Albrecht podjął decyzję o podpisaniu 

12 lipca 2019 r. porozumienia z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na mocy którego 

Mieszkańcy Gminy Szczytniki nie będą musieli już dojeżdżać 

do Poznania, aby tam złożyć wniosek. W Sali Sesyjnej 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 

Wojewoda Wielkopolski - Zbigniew Hoffmann, Prezes 

WFOŚiGW w Poznaniu - Jolanta Ratajczak oraz Poseł - 

Bartłomiej Wróblewski dokonali uroczystego wręczenia 

podpisanego porozumienia, które zapoczątkowało nową formę 

współpracy między instytucjami publicznymi. Głównym 

celem jest ułatwienie z dotarciem do każdego 

zainteresowanego przyszłego beneficjenta programem. Urząd 

Gminy w Szczytnikach rozpoczął już przyjmowanie 

wniosków.  Zainteresowani mogą wypełnić wniosek 

za pomocą portalu Beneficjenta, znajdującego się na stronie 

Wojewódzkiego Funduszu podając swój adres e-mail, imię 

https://empatia.mpips.gov.pl/
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i nazwisko, PESEL oraz numer telefonu.  Wydrukowany 

i podpisany wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy 

Szczytniki. Wnioski przyjmuje i pełnych informacji udziela  

wyznaczony  pracownik Urzędu Gminy -  Pani Anna Krzywik  

/pokój nr 2, tel. 62/76 25 001 w. 37/.    (Anna Krzywik)  

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE 

MAŁŻEŃSKIE  

 

 
 
W dniu 29 sierpnia 2019 roku w Restauracji „Polanin” 

w Szczytnikach 10 par z terenu gminy odznaczono Medalami 

za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W imieniu Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Jubilatów odznaczył Wójt Gminy 

Szczytniki Marek Albrecht. Okazją do tego była 50. rocznica 

zawarcia związku małżeńskiego. 

W uroczystości brali udział Państwo: 

1.Janina i Stefan Bochen 

2.Lucyna i Stanisław Chrustek 

3. Marianna i Andrzej Jakóbczak 

4.Marianna i Bronisław Nowak 

5.Janina i Stanisław Osiewała 

6. Balbina i Lechosław Pajęcki 

7. Anna i Jerzy Piątkowski 

8.Anna i Czesław Szuleta 

9. Bronisława i Kazimierz Sobierajczyk 

10.Helena i Teofil Woźniak 
Oprócz medali małżonkowie otrzymali pamiątkowe dyplomy 

z gratulacjami i życzeniami od Wójta Gminy, a także bukiety 

kwiatów. Wójt pogratulował Jubilatom długiego stażu małżeńskiego, 

złożył życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Jubilaci 

uczcili tę uroczystość lampką szampana. Uroczystość zakończyła się 

spotkaniem przy kawie lub herbacie  i wspomnieniami ze wspólnie 

przeżytych chwil. Pary stanęły do wspólnego grupowego zdjęcia. 

Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni 

zostali także Jubilaci: 

1. Kazimiera i Stanisława Dominiak 

2. Halina i Kazimierz Góral 

3. Jadwiga i Stanisław Janiak 

4. Zdzisława i Tadeusz Lenart, 

którzy z różnych względów nie mogli przybyć na uroczystość. 

Gratulujemy! (Dorota Marucha)  

 

WYDARZENIA 

SZCZYTNICKIE LATO 

W tym roku Szczytnickie Lato zorganizowane zostało  w dniu 
22 czerwca.  Blok dla najmłodszych zagwarantował dzieciom 
dużo zabawy, konkursów i nagród, a także malowanki 
na twarzach i dmuchańce.  W trakcie uroczystości można było 
podziwiać występy dzieci i młodzieży. Podczas imprezy 
zostały  przekazane nagrody Wójta dla najlepszych uczniów 
promujących gminę w powiecie, województwie czy kraju. 
Wieczorem odbył się koncert Roksany Węgiel. Impreza 
zakończyła się zabawą taneczną, w dobrych nastrojach 
mieszkańców gminy  i gości. (UG) 

SMAKI LGD W SZCZYTNIKACH 

W niedzielę 21 lipca na boisku przy OSP w Szczytnikach 

odbyła się kolejna edycja imprezy kulinarno-artystycznej  

„Smaki LGD" – tym razem z hasłem przewodnim „Dania 

z ryb”. Organizatorami imprezy byli: Lokalna Grupa 

Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski”, Gminny 

Ośrodek Kultury w Szczytnikach oraz Wójt Gminy 

Szczytniki - Marek Albrecht, który wspólnie z Prezesem 

LGD Zbigniewem Słodowym powitał przybyłych gości 

oraz uczestników festynu. 

 

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń 
reprezentujące Gminy Brzeziny, Szczytniki, Błaszki, 
Sieroszewice rywalizowały już po raz ósmy swoimi potrawami 
oraz specjalnym konkursem przygotowania tajemniczej 
potrawy na żywo  o miano „Master Szefowej LGD". Tematem 
przewodnim imprezy były dania z ryb, które na swoich 
stoiskach prezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z Wrzącej, 
Kuczewoli, Rososzycy i Sędzimirowic. „Tajemnicza skrzynia”, 
z zawartości której należało przygotować w ciągu 40 minut 
danie,  kryła w sobie spody tortowe, które Panie wykorzystały 
do przygotowania tortów wg własnych pomysłów i  dekoracji. 
Gościem specjalnym imprezy i jednocześnie 
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przewodniczącym jury był kucharz Jan Kuroń. Ponadto 
w skład jury weszli: Stanisław Błaszkowiak - właściciel 
Restauracji „Złoty Karaś” i Gospodarstwa Rybackiego z Lipki - 
sponsor ryb na konkurs oraz Janusz Skibiński z Kuchni 
Kuronia. Po podsumowaniu przyznanych punktów za potrawy 
z ryb i tort okazało się, że zwycięską drużyną zostało KGW 
Sędzimirowice, które przygotowało - rosół z karpia i suma. 
Wszystkie drużyny otrzymały nagrody w postaci czeków 

pieniężnych o wartościach 
500 i 400 zł. Jan Kuroń 
w swoim pokazie kulinarnym 
przyrządził zupę rybną oraz 
ragout z dorszem, a polsko-
ukraiński zespół Słowiany 
prawdziwy barszcz ukraiński 
i szaszłyk po gruzińsku, 
co ciekawe bez marynaty. 
Muzycy zespołu także 
muzycznie uświetnili 
imprezę przenosząc nas 
w klimat rytmów 
bałkańskich. Na scenie 

pojawiły się także nasze „szczytnickie” kapele „Dysonans” 
oraz „Złote Kłosy”. Natomiast wieczorem koncert w rytmach 
cygańskiej biesiady zaprezentował  Dziani i Gwiazdy 
Cygańskie. W festynie uczestniczyli Marlena Maląg Prezes 
Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Poseł Tomasz Ławniczak, Krzysztof 
Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 
oraz  Krzysztof Nosal Starosta Kaliski. (Mariusz Janiak)  

JUBILEUSZ 100-LECIA OCHOTNICZEJ STRAŻY 

POŻARNEJ W KUCZEWOLI  I GMINNY DZIEŃ 

STRAŻAKA  

 

W dniu 15 sierpnia 2019 roku przy remizie strażackiej 

w Kuczewoli odbyły się uroczyste obchody 100-lecia 

powstania Ochotniczej Straży Pożarnej Kuczewola i Gminny 

Dzień Strażaka. 

W obchodach wzięli udział zaproszeni goście: Starosta Kaliski 

Krzysztof Nosal, Członek Zarządu Głównego Ochotniczych 

Straży Pożarnych R. P. Druh Zbigniew Serbiak, Prezes 

PFRON-u Marlena Maląg, Radny Powiatu Kaliskiego Druh 

Benedykt Owczarek, Radna Powiatu kaliskiego Alicja 

Skrzybalska,  Komendant Miejskiej Komendy PSP Sławomir 

Kotoński, Proboszcz Parafii Iwanowice Paweł Jabłoński wraz 

z księdzem prefektem Witoldem Dolnym, Wójt Gminy 

Szczytniki Marek Albrecht,  delegacje OSP z gminy 

Szczytniki oraz delegacje sąsiednich gmin, radni Gminy 

Szczytniki. Specjalnymi gośćmi była delegacja OSP Sokolniki 

z województwa podkarpackiego, którą Gmina Szczytniki  

w 2010 roku wspierała w trakcie powodzi, co zaowocowało 

wieloletnią  przyjaźnią.  

 

 

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem pododdziałów 

strażackich ze sztandarami na plac apelowy, gdzie odprawiono 

Mszę św. polową,  celebrowaną  przez   Powiatowego 

Kapelana Ochotniczej Straży Pożarnej  R. P. księdza kanonika 

Pawła Jabłońskiego.  Po Mszy św. odbyło się odznaczenie 

strażaków.  Złote medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali 

druhowie: H. Zimny, M. Grandyberg, R. Wietrzyk;  srebrne: 

J. Bąkowski, L. Janiak, I. Wietrzyk, W. Łazarek, 

R. Skowroński, J. Młynek, M. Świątek, P. Marucha, 

R. Kaczmarek;  brązowe:  A. Olszewski, P. Pabiszczak, 

J. Kudaś, R. Grandyberg, A. Mania,  a odznaki  „strażak 

wzorowy”  otrzymali : A. Majas, P. Karczewski, P. Zimny,  

K. Łazarek, E. Celer, K. Zimny, M. Marchwacki, A. Zimny, 

R. Owczarek, K. Zieliński, M. Łodziński.  Następnie głos 

zabrali  zaproszeni goście, którzy w krótkich wystąpieniach 

podkreślili  zaszczytną służbę i wzorową postawę strażaków 

ochotników oraz pogratulowali odznaczonym.  

 

Z okazji obchodów Dnia Strażaka miejscowe dzieci  

(Z. Juszczak, M. Zimna, M. Kuświk i A. Dymarczyk) 

przedstawiły tematyczną  inscenizację,   a S. Figiel wystąpiła 

ze swoim repertuarem wokalnym. Część oficjalna zakończyła 

się uroczystą odprawą i przemarszem pododdziałów OSP. 

Niezwykle gościnni  gospodarze przygotowali  wiele atrakcji 

dla przybyłych gości -  odbył się koncert Orkiestry Dętej przy 

OSP Iwanowice uświetniony pokazem tanecznym marżoretek, 

wystąpiła kapela biesiadna „Złote Kłosy” oraz  zespół 

muzyczny z Kuczewoli w składzie B., J. Celer, S. Figiel 

i M. Zimny. Goście mogli posmakować  wypieków, 

grochówki oraz smakołyków z grilla przygotowanych przez 

lokalną społeczność (zwłaszcza  przez panie z KGW 

Kuczewola oraz strażaków).  Licznie zgromadzonej 

publiczności czas  umilał zespół „Dysonans”, natomiast 

w porze wieczornej uczestników porwał do tańca DJ Eniu, 

który grał aż do zakończenia imprezy.  
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Inauguracja 100-lecia OSP Kuczewola zmotywowała lokalną 

społeczność, a przede wszystkim strażaków, by pod bacznym 

okiem władz wsi - sołtysa J. Szczęsnej i radnej K. Wąsik oraz 

byłego radnego P. Szczepaniaka i byłego sołtysa J. Majasa - 

wyremontowali  salę OSP. Dzięki dofinansowaniu  z  budżetu  

Gminy oraz prywatnym darczyńcom przeprowadzono 

ogromną inwestycję.  

 

Przebudowano klatkę schodową wewnątrz budynku 

wykorzystując powierzchnię do powiększenia kuchni oraz 

wygospodarowania pomieszczenia na chłodnię, wymieniono 

dach, okna, drzwi, położono glazurę, zamontowano poręcze 

przy schodach, przygotowano plac defiladowy, na którym 

położono kostkę brukową, utwardzono teren przed strażnicą 

i postawiono nowe ogrodzenie. Integracja lokalnej  

społeczności, trud i wysiłek  włożony w odnowienie sali OSP 

oraz przygotowanie uroczystości  jednoznacznie podkreślają,  

jak istotną rolę odgrywa jednostka strażacka  w Kuczewoli  

mogąca  poszczycić się tak wspaniałą, stuletnią tradycją.  

 

Taka uroczystość nie mogłaby się odbyć, gdyby nie 

życzliwość władz gminnych i licznych sponsorów oraz 

zaangażowanie społeczeństwa, za co bardzo serdecznie 

dziękujemy. Dziękujemy również  wszystkim mieszkańcom 

i każdemu z osobna za zaangażowanie, bezinteresowną 

pomoc, wsparcie i życzliwość. (Marlena Zimna)  

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 

Wspaniała pogoda, jak zwykle pięknie przystrojone i obfite 

stoły biesiadne, piękny refleksyjny koncert  oraz ogromne 

tłumy uczestników wspólnego świętowania to wszystko 

towarzyszyło tegorocznym obchodom rolniczego święta 

plonów. 

 

Dożynki Gminno – Parafialne w tym roku powiązane 

z Parafią w Iwanowicach odbyły się w niedzielę 25 sierpnia. 

Najpierw tradycyjnie już na dożynkową Mszę świętą 

delegacje sołeckie i mieszkańców gminy zaprosił do kościoła 

w Iwanowicach proboszcz tamtejszej parafii ks. kanonik 

Paweł Jabłoński. Następnie korowód dożynkowy  

z gospodarzami i starostami dożynek, muzycznymi, 

rolniczymi platformami, z  Orkiestrą Dętą z Iwanowic oraz 

Kapelą Złote Kłosy prowadzony przez 

kilkudziesięcioosobową grupę motocyklistów z regionu, 

barwnie i głośno przejechał z Iwanowic na plac dożynkowy 

do Szczytnik.  

 

Tutaj uroczystości rozpoczęło odegranie Roty przez Orkiestry Dęte 

OSP w Iwanowicach i Stawie.  Część obrzędową poprowadziła  

Kapela Złote Kłosy, a przy tradycyjnych pieśniach i przyśpiewkach 

dożynkowych gospodarze w osobach Wójta Gminy Szczytniki 

Marka Albrechta i Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki 

Bogdana Augustyniaka przyjęli delegacje z chlebami upieczonymi 

z tegorocznych zbóż. (…) Przemarsz delegacji z chlebami pod 

scenę zakończyli Starostowie Dożynek: Pani Anna 

Niedźwiedź zamieszkała w miejscowości Antonin. Pani Anna 

prowadzi wspólnie z mężem gospodarstwo rolne, którego 

powierzchnia wynosi 39,5 ha. Starościna Dożynek jest także 

doskonale znana mieszkańcom gminy z aktywnej pracy 

w Kapeli Złote Kłosy i chórze kościelnym w Iwanowicach. 

Starostą dożynek tegorocznych został Pan Józef Kędzia 

z Sobiesęk Pierwszych, który wspólnie z żoną prowadzi 
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gospodarstwo rolne o pow. 15ha, zajmuje się hodowlą  kaczek 

i gęsi, a od 2015 r. jest aktywnym sołtysem w miejscowości 

Sobiesęki Pierwsze.  Starostowie Dożynkowi podczas 

przekazania chlebów gospodarzom wspomnieli, że chleb 

to jeden z symboli polskiego rolnika, jego miłości do ziemi, 

rzetelności i godności. Życzyli także gospodarzom dużo 

zdrowia i pomyślności oraz by dzielili przekazany 

symbolicznie chleb sprawiedliwie i mądrze. 

 

 
 

   W swoim przemówieniu do trudu pracy rolnika odniósł się 

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht dziękując rolnikom, 

ale także wszystkim przygotowującym tegoroczne Dożynki, 

plac dożynkowy, stoły biesiadne, poczęstunek, programy 

artystyczny,  sponsorom, bez których nie udałoby się 

zorganizować tak wspaniałej uroczystości.  

 

 
 

   Wśród gości przekazujących ze sceny specjalne słowa 

i podziękowania dla rolników i organizatorów, podnosząc trud 

pracy rolnika i nowych wyzwań, które przed polskim 

rolnikiem stoją w przyszłości wysłuchaliśmy Posła Tomasza 

Ławniczaka, Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Marka Beer zabierającego głos w imieniu swoim 

i Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa 

Grabowskiego. Słowa uznania dla rolników przekazał również 

Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Andrzej 

Plichta zabierając głos w imieniu swoim, a także w imieniu 

p. Marleny Maląg Prezesa PFRON, która przybyła na 

uroczystości dożynkowe później.   

    Kończąc uroczystości dożynkowe, a rozpoczynając biesiadę 

dożynkową przy koncertach Orkiestry Dętej OSP w Stawie, 

a następnie Kapeli Złote Kłosy wszyscy zgromadzeni licznie 

na placu dożynkowym zostali zaproszenia na poczęstunek, 

który przygotowały  w tym roku Koła Gospodyń Wiejskich 

z gminy Szczytniki wspólnie z sołectwami: Główczyn, 

Kuczewola, Niemiecka Wieś, Popów i Szczytniki, Iwanowice 

i Iwanowice Drugie, Sołectwa Krowica Zawodnia i Krowica 

Pusta, Sołectwo Sobiesęki Pierwsze. Specjalny poczęstunek 

przygotowały również Panie z KGW Okupniczanki 

z Sobiesęk Trzecich. W części biesiadno- muzycznej 

spotkania uczestnicy mogli podziwiać w dalszej kolejności 

koncert Orkiestry Dętej OSP w Iwanowicach i zespołu 

tanecznego Iskierki i Kapeli Biesiadnej Dysonans.  

 

 
 

 Podczas koncertów muzycznych na scenie, na parkingu, 

w pewnej odległości od placu dożynkowego, niezwykłą 

popularnością cieszyły się loty komercyjno- krajobrazowe 

śmigłowcem. Wyjątkowa okazja, jakiej nie było jeszcze 

nigdzie i nigdy w naszym regionie, spotkała się z takim 

zainteresowaniem uczestników, że na lot trzeba było czekać 

nawet 1,5 h, a wielu decydującym się na lot zbyt późno nie 

udało się zarezerwować przelotu nad Szczytnikami. Ci 

natomiast, którym się to udało byli zachwyceni widokami 

i przeżyciami samego lotu. Późnym wieczorem na scenie 

zagościła bardzo mocno i niezwykle licznie oczekiwana 

gwiazda muzyczna Dożynek – ELENI.   

 

 
Odżyły wspomnienia z lat 70-tych, 80-tych. Nie obyło się 

także bez wspólnego śpiewania całej zgromadzonej 
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publiczności znanych przebojów piosenkarki, która nadal 

nie straciła nic z piękna swojego wokalu. Były także głośne 

i radosne owacje, podziękowania i kwiaty, a nawet specjalne 

nalewki dla wykonawców. Tradycyjnie już wyjątkowe 

podziękowania za przygotowanie tegorocznych Dożynek 

należą się także strażakom z jednostek OSP w Iwanowicach, 

Szczytnikach, Sobiesękach Drugich i Trzecich oraz 

Główczynie.  Osobne słowa organizatorzy Dożynek kierują 

także w stronę tegorocznej licznej grupy sponsorów 

wspomagających finansowo przygotowanie uroczystości 

i zaproszonych wykonawców. (Mariusz Janiak)  

 

SŁOWO WÓJTA Z OKAZJI  DOŻYNEK  

Szanowni Państwo! Drodzy Rolnicy, Sadownicy, Ogrodnicy,  
Pszczelarze i Dostojni Goście! 

Witam bardzo serdecznie wszystkich uczestników 
na dożynkach Gminno – Parafialnych, których gospodarzem 
jest Gmina Szczytniki i  Parafia Iwanowice p.w. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej.            Starostami tegorocznych dożynek są 
Pani Anna Niedźwiedź  z  miejscowości Antonin  i  Pan Józef 
Kędzia  z  Sobiesęk  Pierwszych.                                                                  

Dożynki to jedno z najważniejszych świąt polskiej wsi głęboko 
zakorzenione w naszej rodzimej kulturze; w szczególny 
sposób związane z Jasną Górą i uroczystością Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. Poprzez naszą uroczystość 
pragniemy wyrazić dzisiaj radość z plonów – owoców ciężkiej 
pracy rolnika i zmagania się z tegoroczną dotkliwą suszą.    

                                                                                                                                                                                                           
Drodzy Rolnicy, Ogrodnicy, Sadownicy i Pszczelarze -  bardzo 
serdecznie dziękuję Wam za trud waszej pracy.  Dzisiaj na 
moje ręce został złożony bochen chleba wypieczony 
z tegorocznego ziarna i  właśnie tym chlebem pragnę 
podzielić się z mieszkańcami naszej gminy  i zaproszonymi 
gośćmi.       

Serdecznie dziękuję mieszkańcom i tym wszystkim, którzy 
zaangażowali  się w organizację dzisiejszego święta.   Dziękuję 
starostom Pani Annie Niedźwiedź i Panu Józefowi Kędzi 
za dostojne przeprowadzenie dzisiejszego korowodu 
dożynkowego.  

Pragnę podziękować delegacjom które przybyły na Mszę św. 
z chlebami: Pani Renacie i Krzysztofowi Kaźmierczakom - 
właścicielom  piekarni Borek oraz sołectwom: Antonin, 
Główczyn, Iwanowice, Iwanowice II, Niemiecka Wieś, 
Sobiesęki Pierwsze,  Sobiesęki Trzecie, Szczytniki, Trzęsów, 
Tymieniec, Gorzuchy, Pośrednik, Popów, Marchwacz, 
Murowaniec,  Marchwacz- Kolonia, Krowica Zawodnia, 
Krowica Pusta, Korzekwin, Kuczewola, Joanka, Guzdek – 

Daniel, Chojno, Mroczki Wielkie, Kościany – Lipka, 
Cieszyków, Radliczyce, Staw,  Marcjanów,  oraz  delegacji  
wsi  Kamienna.              

Za przygotowanie stołów dożynkowych dziękuję sołectwom:                                                          

1. Główczyn                                                                                                                                                

2. Iwanowice i Iwanowice II  

3. Niemiecka Wieś                                                                                                                                           

4. Kuczewola                                                                                                                                                          

5. Krowica Zawodnia i Krowica Pusta                                                                                                          

6. Szczytniki i Popów 

Dziękuje również „Okupniczankom” z KGW w Sobiesękach 
Trzecich za przygotowanie poczęstunku dla gości.        

Swoje podziękowanie przekazuję także:                                                                                             

- Ks. Kanonikowi Pawłowi Jabłońskiemu za odprawienie 
Mszy św. dziękczynnej,         

- Panu Zbigniewowi Mielcarkowi i Panu Kazimierzowi 
Młynkowi za  przewóz  bryczką gospodarzy dożynek,                                                                                                              

– Strażakom  z  Iwanowic,  Szczytnik,  Sobiesęk  Trzecich,  
Sobiesęki  Drugie  i  Główczyna  -  za  zabezpieczenie  placu 
dożynkowego,  oraz  inne  prace  na  rzecz  dożynek,    

 – Komendantowi  gminnemu  OSP   Panu  Jerzemu  
Majasowi,                                                                       

 - Prezesowi  gminnemu  OSP  Panu  Zbigniewowi  
Banasiewiczowi,         

 – Mieszkańcom  z  Iwanowic,  Iwanowic II,  Niemieckiej  
Wsi,  Krowicy   Zawodniej   i   Grabu  za  przygotowanie  
wspaniałych   wieńców   dożynkowych,                                                                                                

- Panu  Januszowi  Jakubkowi  z  Radliczyc  (piekarnia  
„Sezam”),  Panu  Krzysztofowi  Kaźmierczakowi  (piekarnia  
Borek), Panu Mariuszowi Boreckiemu  (piekarnia 
„Staropolska” z Iwanowic) oraz  Panu Radosławowi  
Jasińskiemu  z  Aleksandrii  -  za  ofiarowanie  chlebów 
dożynkowych,  

- Radnym,  sołtysom  i  mieszkańcom  za  wsparcie  i  pomoc  
przy organizacji  święta,       

– Chórowi   i   Panu  organiście  z  Iwanowic,  orkiestrze  
dętej  z  Iwanowic  i  Stawu,  kapeli  „Dysonans” - za oprawę 
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artystyczną, oraz kapeli „Złote Kłosy” za obrzęd dożynkowy 
i oprawę artystyczną,                                                                                       

- Dyrektorowi   GOK Panu  Mariuszowi  Janiakowi  
za  przygotowanie dzisiejszej  uroczystości.   

Słowa podziękowania kieruję również do sponsorów, którymi 
są: 

  1.   Pan  Rafał  Świątek  -  Zakład  Usługowo  Produkcyjny  
Roboty  Drogowo  -  Budowlane   ROL  DRÓG   Rajsko 

 

  2.   Państwo  Barbara  i  Roman Kopeć – Gospodarstwo  
Rolne  Trzęsów 

 

  3.   Pan  Zbigniew  Juszczak  i  Krzysztof  Militowski  -  
Agencja Ubezpieczenia  PZU  

 
  4.   SKR  Szczytniki 
 
  5.   Pan  Remigiusz  Kaźmierczak  -  Firma  RECO  
Opatówek 
 
  6.   Pan  Karol   Józefiak  -  Firma  Handlowa  KA  –  REN  
Chojno 
 
  7.   Państwo  Agnieszka  Bartoszek  i  Janusz  Nowak  -  
Eko - Wiking Bartoszek  Nowak  Spółka  Jawna  Szczytniki 
 
  8.   Państwo  Wioleta  i  Krzysztof  Nowak  -  Firma  
JUREX  Szczytniki 
 
  9.   Pan  Karol  Drewniak  -  Firma  KONRAT  Szczytniki  
 
10.   Państwo  Zofia  i  Krzysztof  Graczykowscy  -  
Hurtownia Ogrodnicza   „ Maja”   Józefów 
 
11.   Pan  Andrzej  Winowicz   -  Grupa  Producentów  
Owoców  i  Warzyw  „Botoma”  Sp. z o.o.  Mroczki  Małe 
 
12.   Pan  Andrzej  Kupaj  i  Jan  Ziółkowski   -  
Weterynaria  Szczytniki 

13.   Pan  Józef  Chojnacki  -  Centrum – Rolno - 
Ogrodnicze Chojnacki Opatówek  

14.   Pan  Arkadiusz  Jakubek   -  „Pianowera”   Krowica  
Zawodnia  

15.   Państwo  Krystyna  i  Jerzy  Filipowscy  –  Handel  
Artykułami Produkcji  Rolnej  Brzeziny  

16.   Pani  Agnieszka   Skurczak   -  Firma  „Domino”  
Chojno 

17.   „Maximus  Broker”  Ubezpieczenia 

18.   Bank  Spółdzielczy  Ziemi  Kaliskiej 

19.   Pani  Honorata  Waliś  -  Biuro  Rachunkowe  
Chełmce    

20.   Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  Miasta  EKO  Spółka  
z o.o.  

21.  Gminna  Spółdzielnia  Samopomoc  Chłopska  
Szczytniki   z   siedzibą  w  Radliczycach    

22.   Pan   Dariusz  Albrecht  -  Gospodarstwo  Rolno - 
Ogrodnicze Popów 

23.   Państwo Anna  i  Piotr  Prus  –  Gospodarstwo    
Rolno - Ogrodnicze Radliczyce 
 
24.   Pan  Wiktor  Piętka  z  Rajska 
 
25.   Pan  Andrzej  Kliber  -  Sklep  Wielobranżowy  
Radliczyce  
 
26.   Punkt   Apteczny  „Zdrowie”,   Szczytniki   
 

27.   Pan  Stanisław   Błaszkowiak  –  Gospodarstwo  
Rybackie  Lipka  

28.   Państwo  Dorota  i  Krzysztof  Leszka  Gospodarstwo  
Ogrodnicze Szczytniki 

29.   Pan   Stanisław   Nowak   Szczytniki 

30.   Pan   Józef   Biernat  -  Krowica   Zawodnia  

31.   Lidia  Horti  Logistic  Opatówek                                                             

W sposób szczególny dziękuję także władzom  krajowym, 
Posłom   RP, władzom wojewódzkim i powiatowym za liczne 
działania, programy i projekty wspierające polskie rolnictwo 
i naszą lokalną społeczność.  

To właśnie dzięki tym działaniom i współpracy  - w naszej 
gminie zostało zrealizowanych wiele ważnych inwestycji.  
Na wydatki inwestycyjne w 2018 r. Gmina przeznaczyła 
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ponad 9,6 mln zł, natomiast w tym roku wraz z pozyskanymi 
dotacjami rządowymi oraz w ramach PROW i WRPO kwota 
wydatków majątkowych przekroczyła już 6,3 mln zł.  
W 2018 r. przebudowano drogi gminne o długości 20,102 km 
na kwotę 4.178 tys. zł. Otrzymaliśmy dotację od Wojewody 
Wielkopolskiego  z programu Funduszu Dróg Samorządowych 
w kwocie 1.360 tys. zł, a z Urzędu Marszałkowskiego z FOGR 
w wysokości 187,85 tys. zł.  W budżecie na 2019 r. 
uwzględniona jest kwota  1.360 tys. zł na przebudowę dróg 
gminnych. Gmina dodatkowo złożyła wniosek o dotację do 
Wojewody na przebudowę dróg Grab – Marchwacz oraz 
Krowica Zawodnia – Kolonia Marchwacz – Trzęsów. Gmina 
Szczytniki sukcesywnie wspiera finansowo powiat kaliski 
w zakresie przebudowy dróg  i chodników, ogółem ta kwota 
wsparcia w tym roku wyniesie prawie milion złotych. Pragnę 
nadmienić, że Starosta Kaliski planuje w przyszłym roku 
przebudowę kolejnej drogi w naszej gminie, tj. Szczytniki – 
Takomyśle przez Kuczewolę. W minionym roku i obecnym 
wykonano również szereg inwestycji w oświacie – zakończono 
budowę  sal gimnastycznych w Marchwaczu i Radliczycach, 
a także termomodernizację budynków szkolnych - projekt ten 
realizowany był w partnerstwie z powiatem kaliskim 
i gminami. Trwają prace remontowe w celu dostosowania 
pomieszczeń szkolnych na przedszkole w Radliczycach, został 
również ogłoszony przetarg na podobne zadanie 
w Sobiesękach Drugich.  W latach 2018 -2019 r. powstały 
siłownie zewnętrzne przy Zespołach Szkół w Stawie, 
Iwanowicach, Szczytnikach i Radliczycach. Kolejnym obszarem 
inwestycyjnym jest kontynuacja remontów świetlic wiejskich: 
w Główczynie, Mroczkach Wielkich, Radliczycach, Kuczewoli, 
Iwanowicach, Szczytnikach i Tymieńcu. Obecnie w Stawie 
realizowane są dwie duże inwestycje -  przebudowa świetlicy  
za kwotę 1.300 tys. zł,  w tym dofinansowanie z PROW 
to kwota 500 tys. zł, a  także rewitalizacja centrum 
miejscowości z dofinansowaniem ze środków LGD.  
Zakończono przebudowę sieci wodociągowej Guzdek – 
Pośrednik oraz kanalizacji w miejscowości Marcjanów, 
natomiast w trakcie budowy jest kanalizacja  w Korzekwinie.    

Dzięki realizowanym programom rządowym takim jak „500+” 
czy też „300+” nasi mieszkańcy mają zapewnioną możliwość 
pozyskania efektywnego wsparcia finansowego i poprawy 
warunków bytowych swoich rodzin.   

Szanowni Państwo, pomimo dzisiejszej radosnej uroczystości 
trudno nie wspomnieć o tym, że wkrótce obchodzić będziemy 
jakże bolesną dla nas 80. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej, która skłania w sposób szczególny do osobistej 
refleksji na temat naszych obowiązków wobec Ojczyzny 
we współczesnych czasach. Patriotyzm, który powinien być 
zawsze priorytetem w naszym życiu, wyrażamy w czasach 
pokoju poprzez rzetelną uczciwą pracę w służbie dla Ojczyzny, 
jak również poprzez obronę autorytetów i wartości oraz 

naszej tożsamości kulturowej. Polscy rolnicy na przestrzeni 
wieków byli ostoją narodowych tradycji, stanowiąc przykład 
patriotyzmu dla współczesnego Polaka. Jan Paweł II – tak 
bliski mojemu sercu – z mocą nauczał: „Nie pragnijmy takiej 
Polski, która by nas nic nie kosztowała./ Europa potrzebuje 
Polski. Kościół w Europie potrzebuje świadectwa wiary 
Polaków.” Przyjmijmy te słowa i wypełniajmy je jako brzemię 
naszej odpowiedzialności za losy Polski i kolejnych pokoleń; 
a nasza miłość do Matki Ziemi i szacunek do polskiego chleba 
niech inspirują nas do wierności i zachowania najważniejszych 
ideałów w życiu, jakimi są: Bóg, Honor, Ojczyzna. Szczęść 
Boże! 

Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht 

PRZEDSTAWICIELE GMINY SZCZYTNIKI 

NA DOŻYNKACH JASNOGÓRSK ICH 

 

W dniach 31 sierpnia – 1  września 2019 r. odbyła się 
Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników na Jasną Górę 
i Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia Bogu za plony, czyli 
tzw. Dożynki Jasnogórskie; m. in. z udziałem samorządowców 
i rolników  z całej Polski.  Tegoroczne dożynki zostały 
zorganizowane pod hasłem „Do Matki pełnej darów Ducha 
Świętego”. Podczas niedzielnej uroczystej Sumy 
z błogosławieństwem wieńców żniwnych - homilię wygłosił 
biskup włocławski Wiesław Mering.   

     W niedzielę w dożynkach uczestniczyła także delegacja 
mieszkańców Gminy Szczytniki, w skład której wchodzili  
rolnicy i samorządowcy wraz z Wójtem Gminy Markiem 
Albrechtem. Radę Gminy Szczytniki reprezentowała Radna 
Angelika Kaczmarek. W ogólnopolskich uroczystościach wzięli 
udział również starostowie tegorocznych gminnych dożynek – 
Pani Anna Niedźwiedź i Pan Józef Kędzia. Ogólnopolskim 
dożynkom w Częstochowie towarzyszyła XXVIII Krajowa 
Wystawa Rolnicza z udziałem ponad 400 wystawców, 
wzbudzająca duże zainteresowanie u przybyłych pielgrzymów 
z całej Polski. Ważnym odniesieniem w trakcie dożynek był 
wątek patriotyczny dotyczący 80. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej oraz  40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła 
II do Ojczyzny. Warto pamiętać, iż to właśnie fundament 
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wiary stał się skałą niezłomnego oporu przeciwko 
prześladowcom narodu polskiego, dającą siłę do przetrwania 
oraz nadzieję na odzyskanie wolności umiłowanej Ojczyzny.  
(Honorata Szymańska)  

 

KULTURA 

 KĄCIK CZYTELNICZY  

                            Piotr Tymiński  „Wołyń bez litości” 

Rok 1943. Kiedy sprzymierzeni na frontach 

II wojny światowej przełamują potęgę III 

Rzeszy, na Wołyniu dochodzi 

do eksterminacji Polaków. Stanisława 

Morowskiego spotyka osobista tragedia, 

a kolejne miesiące jego życia wypełnia 

nieustanna walka o przetrwanie. 

Dynamicznie rozwijająca się akcja książki 

ukazuje politykę niemieckich okupantów, 

bezwzględność ukraińskich nacjonalistów i dwulicowość 

sowieckich partyzantów. Tłem dla opisanych wydarzeń 

są urokliwe plenery, gdzie żyją ludzie przywiązani do tradycji 

i ziemi. Powieść oparta na autentycznych wydarzeniach. 

Mario Escobar  „Kołysanka z Auschwitz” 

Historia inspirowana życiem Helene 

Hannemann, matki, która poświęciła 

wszystko dla rodziny i dzieci, które miała 

nadzieję uratować. Helene Hannemann, 

rodowita Niemka, mieszka z mężem 

romskiego pochodzenia, z którym ma piątkę 

dzieci. Pewnego poranka 1943 roku do ich 

życia wkracza niemiecka policja nasłana 

przez SS. Najbliżsi Helene mają opuścić mieszkanie i zostać 

zesłani do obozu Auschwitz-Birkenau. Kobieta nie wyobraża 

sobie życia bez rodziny i dobrowolnie decyduje się na zesłanie 

do obozowego piekła. Gdy doktor Mengele zleca założenie 

przedszkola, wyznacza Helene do opieki nad obozowymi 

dziećmi. Mają zająć baraki obok jego laboratorium. Kobieta 

nie ma złudzeń co do jego okrutnych intencji. Wspólnie 

z innymi więźniarkami zaczyna rozpaczliwą walkę o obozowe 

dzieci. Każdego dnia próbuje złagodzić ich cierpienia, chociaż 

wie, że los jej podopiecznych jest z góry przesądzony. 

„Kołysanka z Auschwitz” to poruszająca opowieść 

o wytrwałości, nadziei i sile w jednym z najbardziej 

przerażających okresów w historii świata. (Małgorzata Majas) 

OPOWIADANIE MONIKI BORKOWSKIEJ 

fragment 

Byłam w sklepie zielarskim. Chciałam kupić herbatę. 

Do wyboru było ich wiele. Różne gatunki, smaki, z każdej, 

można by rzec, rośliny. Moją uwagę przyciągnęła herbata 

z kwiatów koniczyny (miało się później okazać, że jest bardzo 

pyszna). Przeglądałam inne herbaty, gdy do sklepu weszło 

starsze małżeństwo. Kobieta i mężczyzna zaczęli się pytać 

o różne produkty. Chcieli zakupić jakieś herbaty. Ponadto 

pytali się, czy jest ekologiczny pieprz. Przez chwilę 

rozmawiali ze sprzedawczynią. Potem wyszli. Ja zakupiłam 

herbatę i wyszłam także ze sklepu. Widziałam, jak 

małżeństwo szło przede mną. Trzymali się za ręce. Zakochani. 

Wiecznie młodzi. Ich miłość niczym ten pieprz. Jest mały 

na tle świata, ale ma smak i charakter…  (Monika Borkowska) 

PROGRAM „MAŁA KSIĄŻKA- WIELKI 

CZŁOWIEK”  

Informujemy, że Gminna Biblioteka 
Publiczna w Szczytnikach przystąpiła 
do programu „Mała książka - wielki 
człowiek" realizowanego przez Instytut 
Książki. 

Przyjdź z dzieckiem do biblioteki 
i odbierz Wyprawkę Czytelniczą 
w ramach projektu  „Mała książka – 
wielki człowiek”!  

Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, które nie tylko 
pozostają na długo w pamięci, ale mają też istotny wpływ 
na jego dorosłe życie. Badania wykazują, że dzieci 
wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają 
większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą 
wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar 
materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają 
więcej od tych, które nie czytają. Ważną rolę w kształtowaniu 
Małego Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy 
go samodzielności, podejmowania pierwszych własnych 
wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania 
wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie 
z dzieckiem może spędzić czas w sposób twórczy oraz przeżyć 
nową, fantastyczną przygodę z wypożyczoną książką. 
A wszystko to za darmo! Chcielibyśmy, aby jednym z tych 
ważnych doświadczeń w dzieciństwie były pierwsze wizyty 
w bibliotece, dlatego przygotowaliśmy prawdziwą gratkę dla 
najmłodszych miłośników książek i ich rodziców w ramach 
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ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. 
Od września 2019 r. w ponad 5200 bibliotekach w całej 
Polsce będzie czekać na nich wyjątkowy prezent – Wyprawka 
Czytelnicza na dobry czytelniczy start. Serdecznie zapraszamy 
po odbiór Wyprawki, w której dzieci znajdą książkę, 
dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb 
przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy 
w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla 
najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą 
wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum 
jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik 
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie 
uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego 
czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla 
siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura 
informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania 
w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach 
wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Udział 
w naszym projekcie jest całkowicie bezpłatny! Więcej 
informacji na stronie: www-wielki-czlowiek.pl  (Małgorzata 
Majas) 

NAUCZANIA JANA PAWŁA  II W CYTATACH  

 Nigdy więcej wojny! To pokój, pokój musi kierować 
losami narodów i całej ludzkości. 

 Wołam, ja, syn polskiej ziemi (…), wołam wraz z wami 
wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! 

 Musimy pokonać nasz lęk przed przyszłością. Ale nie 
możemy go do końca pokonać inaczej, jak tylko razem. 

 Sumienie jest dla każdego człowieka sprawą 
o zasadniczym znaczeniu. Jest ono jego wewnętrznym 
przewodnikiem i jest także sędzią jego czynów. 

 Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od 
siebie, podnosić się z własnych upadków i ciągle 
na nowo się nawracać. 

 Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona 
wspólnotą ducha. 

 Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, 
którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie 
złorzeczą, i błogosławieństwem ziemię zdobywają. 

 Dekalog jest jak kompas na burzliwym morzu, który 
umożliwia nam trzymanie kursu i dopłynięcie do lądu. 

 Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość 
na świecie znalazła kres w blasku prawdy. 

 Ewangelia (...) to proroctwo o człowieku. Poza 
Ewangelią człowiek pozostaje dramatycznym pytaniem 
bez odpowiedzi. 

TRAKTAT O ODWADZE 

Dawniej odwaga kosztowała o wiele więcej niż w obecnych 
czasach. Jednakże teraz często mamy z tym problem.  

W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia brak odwagi może 
być usprawiedliwiony; gdyż takie sytuacje rzeczywiście 
wymagają mocnego charakteru. Dlaczego jednak tak trudno 
wykazać odwagę w zwyczajnych codziennych sytuacjach? 
Mając świadomość, iż powinniśmy bronić słusznych spraw,  
niejednokrotnie dokonujemy wyboru, aby wycofać  się z tego 
obowiązku.  Istnieje bowiem niesłuszna obawa o swoją 
rzekomą reputację,  występuje obawa krytyki 
i niezrozumienia ze strony innych osób.  

Papież Jan Paweł II często podkreślał, że budować można 
tylko na prawdzie; natomiast prymas Polski Stefan Wyszyński  
jednoznacznie wyrażał swoją postawę wobec  zła słowami 
„non possumus”. Jeśli milczymy w słusznych sprawach, nasze 
sumienie przyzwyczaja się do niesprawiedliwości; i pozostaje 
nam tylko wieczne narzekanie, które w nadmiarze działa 
na nas i na innych jak trujące toksyny.  

Trudno szanować człowieka, który kieruje się wyłącznie 
strachem i własną wygodą. Mamy wprawdzie wolny wybór 
i sami możemy decydować o swoim postępowaniu.  Jeśli 
jednak brakuje nam odwagi, aby bronić tego, co słuszne – to 
przynajmniej nie obarczajmy  innych całą winą za wszelkie 
zło, które dzieje się wokół nas.  

Człowiek dobry to również człowiek mądry i odważny.  
Każdego z pewnością stać na to, by w czasach pokoju 
budować swój autorytet w oparciu o prawdę i odwagę – 
wystarczy tylko spróbować – czego autor tych słów każdemu 
szczerze życzy.  (Honorata Szymańska) 

ZAWODY SPORTOWO- 

POŻARNICZE 

SUKCES MŁODEGO KAJAKARZA 

W czerwcu br. na przystani Kaliskiego Towarzystwa 
Wioślarskiego rozegrany został XXVI Memoriał Tadeusza Pasika 
w kajakarstwie klasycznym. W biegu o Puchar Prezesa KTW w K-
1 młodzików rocznik 2005 zwycięstwo odniósł Maksymilian 
Barczewski, który jest uczniem Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Marchwaczu. Maksymilianowi Barczewskiemu oraz jego 
klubowemu koledze Samborowi Szpili, płynącym w K-2 
młodzików – przypadł w udziale Puchar Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego. Gratulujemy tym bardziej, że nie jest 
to pierwszy sukces utalentowanego zawodnika z Marchwacza. 
(Krzysztof Pietrzykowski) 

GMINNE ZAWODY SPORTOWO- POŻARNICZE 

W SZCZYTNIKACH 

http://www.janpawel2.pl/jan-pawe-ii/nauczanie1/2124-wity-jan-pawe-ii-qnigdy-wicej-wojny-to-pokoj-pokoj-musi-kierowa-losami-narodow-i-caej-ludzkoci
http://www.janpawel2.pl/jan-pawe-ii/nauczanie1/2124-wity-jan-pawe-ii-qnigdy-wicej-wojny-to-pokoj-pokoj-musi-kierowa-losami-narodow-i-caej-ludzkoci
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25 drużyn OSP, w tym 9 żeńskich wzięło udział w Gminnych 

Zawodach Sportowo- Pożarniczych, jakie odbyły się 

w miejscowości Szczytniki w niedzielę 07 lipca 2019 r. Zawody  

wg regulaminu CTIF wygrały drużyny z OSP Kuczewola 

w grupie żeńskiej, a w grupie męskiej OSP Szczytniki, w kat. 

do lat 16. OSP Staw była najlepsza wśród dorosłych drużyn  

w  grupie „A” męskiej, a w  żeńskiej grupie „C” OSP Szczytniki. 

Gminne zawody pożarnicze w Szczytnikach uroczyście otworzył 

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht- „życzę sportowej 

atmosfery i bezpiecznych zawodów”- mówił do kilkuset 

strażaków, którzy walczyli o miano najlepszych drużyn 

w czterech kategoriach wiekowych.  

 

W zawodach wzięły udział reprezentacje ochotników 

z Kuczewoli, Iwanowic, Joanki, Główczyna, Szczytnik, Sobiesęk 

Trzecich, Stawu, Mroczek Wielkich, Marcjanowa, Radliczyc 

i Krowicy Zawodniej. Najbardziej wyszkolona to jednostka OSP 

Szczytniki, która wystawiła najwięcej drużyn. Natomiast 

wyróżnienie pucharem Przewodniczącego Rady Gminy 

Szczytniki za najlepsze wyszkolenie bojowe otrzymała drużyna 

męska dorosłych z OSP Kuczewola. Wręczenia pucharu dokonał 

Bogdan Augustyniak- Przewodniczący Rady Gminy. 

W ceremonii wręczenia nagród brał również udział 

Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Augustyniak, który wraz 

z Wójtem Gminy Markiem Albrechtem,   wręczyli  medale 

i puchary dla najlepszych drużyn oraz pamiątkowe dyplomy dla 

pozostałych drużyn. Dla najmłodszego zawodnika z OSP 

Marcjanów startującego w zawodach pożarniczych wręczył 

nagrodę druh Benedykt Owczarek- Radny Rady Powiatu  

Kaliskiego. Zawody zorganizowane były w prawidłowy sposób  

i odbyły  się w  miłej, a przede wszystkim sportowej atmosferze - 

dzięki sprawnie działającej  komisji sędziowskiej z gminy 

Brzeziny wraz z prowadzącym druhem konferansjerem Jerzym 

Majasem – podsumował sędzia główny zawodów   mł. bryg. 

Radosław Marek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Kaliszu. Pogoda sprzyjała rozgrywkom strażackim. 

Impreza zorganizowana była przez Ochotniczą Straż Pożarną 

w Radliczycach przy współudziale Zarządu Oddziału Gminnego 

Związku OSP RP w Szczytnikach na boisku przy strażnicy OSP 

Szczytniki  i zgromadziła setki mieszkańców i sympatyków 

pożarnictwa.   (Klaudia Błasiak) 

OŚWIATA 

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI 

W KALISZU 

W czerwcu bieżącego roku w Ośrodku Doskonalenia 

Nauczycieli w Kaliszu odbył się XIV Powiatowy Konkurs 

Recytatorski dla uczniów klas I-III szkół podstawowych 

z terenu powiatu kalskiego. 

 

 Łącznie uczestniczyło w nim 32 laureatów gminnych 

konkursów. Patronat nad konkursem objęło Stowarzyszenie 

Nasze Kaliskie. Patronat honorowy objął Wielkopolski 

Kurator Oświaty. Organizatorami konkursu był Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli i Klub „Blaszak” Kaliskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej L-W. Naszą gminę w kategorii 

klas trzecich reprezentowała uczennica Zespołu Szkół im. 

Jana Pawła II w Marchwaczu Katarzyna Łatkowska 

recytując wiersz Jana Brzechwy „Wrona i ser”. Jury doceniło 

piękną recytację naszej uczennicy i zajęła ona I miejsce. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

(Jolanta Łuczak) 
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WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

 

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE 

I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE   

Realizując postanowienia art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty (tj. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1481), w oparciu o decyzje dyrektorów zespołów 

szkół prowadzonych przez Gminę Szczytniki, za II okres w roku 

szkolnym 2018/2019 zostało przyznane ogółem 132 stypendia 

dla uczniów szkół podstawowych i III klas gimnazjalnych 

realizujących obowiązek szkolny w tych zespołach.  52 uczniów 

otrzymało stypendia motywacyjne ze średnią ocen nie niższą niż 

5,25. Są nimi: 

 

 w Zespole Szkół w Iwanowicach:  Grzegorz 

Nieborak, Oliwia Tylska, Wiktoria Michalska, Jakub  

Jakubowski, Filip Jakóbczak, Weronika Nowacka, 

Marita Michalska; 

 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu: Nadia Małolepsza, Weronika 

Jakubek, Aleksandra Łańduch, Nadia Błaszczyk, 

Liliana Gajewska, Lena Łukacka, Filip Jędrzejewski, 

Magdalena Nowak; 

 w Zespole Szkół w Radliczycach: Sandra Cieślak, 

Paweł Rutkowski, Tomasz Siwiak, Julia Ekiert, Jakub 

Grzeliński, Małgorzata Lazarek, Nadia Olejnik, 

Kamil Siwiak, Aleksandra Matusiak; Miłosz Siwiak, 

Zuzanna Wietrzyk; 

 w Zespole Szkół w Stawie: Stanisław Ostrowski, 

Magdalena Smolarek, Malgorzata Płóciennik, Kinga 

Smolarek; 

 w Zespole Szkół w Szczytnikach: Szymon Błasiak, 

Antonina Braszak, Krzysztof Górski, Oliwia Leszka, 

Oliwia Żurawska, Gabriela Kopacka, Wiktor Paśka, 

Mateusz Pospieszyński, Kajetan Wietrzyk, Maja 

Zimna, Julia Kasprowicz, Anna Kubicka, Katarzyna 

Łukacka, Bartosz Bednarek, Jakub Górski, Wiktoria 

Janiak, Zuzanna Leszka, Patrycja Łukacka, Marta 

Nijak, Angelika Wojtczak, Monika Wietrzych, 

Mateusz Nowak; 

 
oraz 80 uczniów otrzymało stypendia 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:  Wiktoria 

Michalska, Jakub Jakubowski, Filip Jakóbczak,            

i Weronika Nowacka; 

 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu: Aleksandra Łańduch; 

 w Zespole Szkół w Stawie: Małgorzata Płóciennik; 

 Zespole Szkół w Szczytnikach: Bartosz Bednarek, 

Jakub Górski i Mateusz Nowak. 

Wysokość stypendium to 150 i 200 zł.   (Grażyna Kuchnicka) 

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           
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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         

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

Zapraszam do Zakładu Mechaniki Pojazdowej i Serwisu Opon SPEED-

MECH. Oferuję usługi w zakresie napraw głównych i bieżących, 

diagnostyki komputerowej, serwis opon, wymiany filtrów, oleju 

i płynów, napraw układu napędowego, hamulcowego, kierowniczego, 

wydechowego,  wymiana rozrządów, elektryka, rozruszniki, alternatory, 

przygotowanie pojazdów do przeglądów rejestracyjnych oraz sprzedaży, 

pranie tapicerek samochodowych. Cezary Krążyński, Główczyn 31, 

Tel. 723152206 

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

Warsztat samochodowy. Naprawy bieżące, serwis klimatyzacji, serwis 

opon, wymiana oleju, filtrów i płynów, diagnostyka komputerowa, 

kosmetyka samochodowa, wynajem autolawety, lawety- transport. 

Ponadto: Limuzyna do ślubu: czarny PEUGEOT 508–atrakcyjny 

wizualnie, komfortowy, bogato wyposażony, bezpośredni import 

i sprzedaż samochodów z Belgii, Holandii, Niemiec i Danii, 

przygotowanie aut do rejestracji, usługi transportowe, pomoc drogowa. 

Kontakt: Krzysztof Wietrzyk Pieńki 18 (k/Radliczyc) tel. 604383 466 62-

865 Szczytniki  

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

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów BARTEX  zaprasza! Wykonujemy 

przeglądy rejestracyjne pojazdów wszystkich rodzajów oraz badania 

dodatkowe – do każdego przeglądu - niespodzianka.  Zapraszamy do 

skorzystania z nowo otwartej myjni samoobsługowej, dwustanowiskowej 

– dla każdego typu samochodów. Stacja czynna: pn-pt 8:00-18:00, sobota 

8:00-14:00. Myjnia: czynna całą dobę. KROWICA ZAWODNIA 59, 

tel.  62 597 11 20  (naprzeciwko szkoły w Marchwaczu) 

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

Ośrodek Szkolenia Kierowców B&K Błaszczyk Krzysztof, 62-862 

Iwanowice  zaprasza na kurs prawa jazdy kat. B. Oferujemy: wysoką 

zdawalność, miłą i bezstresową atmosferę, komplet materiałów 

dydaktycznych -gratis! Promocyjne ceny. Szczegóły pod numerem 

tel. 509057378 lub 62/76 26 623 

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

Barmańska Obsługa Imprez Koszal-bary 

Zapewniamy cały niezbędny sprzęt barmański, mobilne bary, szkło, 

zamrażarki, lodówki itd. Przygotowanie i obsługa słodkich stołów, 

Obsługa Fontann Czekoladowych. Działamy w naszym regionie od 2012 

r. Kontakt: Szymon Koszal, Facebook: Koszal-BARY, tel. 518768552 

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

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE W ZAKRESIE 

OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I 

TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY 

SZCZYTNIKI 

1. Dec Mirosław Usługi Asenizacyjne,  Tymianek 21, 62-840 Koźminek, 

tel. kom. 501188 877,  tel. (062) 763-78-78; 

2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna w Kaliszu,  

ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz, tel. (062) 767 99 24; 

3. Firma Usługowo-Handlowa „JARTEX” Szczepan Jarantowski,  

ul. Zakopiańska 12,62-800 Kalisz; tel. (062) 762 37 01, tel. kom. 

602382338; 

4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach, 

 Plac Niepodległości 13B,98-235 Błaszki, tel. (043)829-22-41, 

5. PUH Mag – Trans Magdalena Karpisiewicz, Warszew 8, 62-860 

Opatówek,  

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

FIRMA MAG – TRANS KARPISIEWICZ 

Oferuje usługi - TRANSPORTOWE: busy, wywrotki, ciągniki siodłowe, 

niskopodwozie; KOPARKO – ŁADOWARKĄ; KOMPLEKSOWE 

USŁUGI PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM: przycinanie drzew – sady, 

lasy + wywóz, usługa rębakiem; naprawa i czyszczenie rynien, montaż 

reklam, czyszczenie i malowanie elewacji; SPRZĄTANIE placów 

budowy, porządkowanie terenu po prowadzonych pracach budowlanych, 

wywóz gruzu i odpadów komunalnych, nawożenie ziemi;  WYWÓZ 

NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH  między innymi z terenu gminy 

Szczytniki. Promocyjne ceny.  WYWÓZ OBORNIKA SAMOCHODEM 

TYPU GONDOLA. NR TELEFONU 606 – 254 – 418,   570 – 526 – 023  

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

USŁUGI KRAWIECKIE z możliwością dojazdu do klienta. Szycie 

miarowe odzieży damskiej: suknie wizytowe, kostiumy, żakiety, 

spódnice; Przeróbki odzieży: skracanie, zwężanie, poszerzanie, 

wszywanie zamków.    Tel. 782 659 195 

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

SALON FRYZJERSKO – KOSMETYCZNY SOLARIUM 

,,TATIANA”, OPATÓWEK UL.KALISKA 3 

TEL. 664 – 304 – 005 , CZYNNY WTOREK – PIĄTEK 9 – 17,  

SOBOTA 8 – 15  

Oferuje usługi z zakresu fryzjerstwa damskiego i męskiego, jak również 

usługi kosmetyczne: hennę i regulację brwi oraz rzęs, paznokcie 

hybrydowe, paznokcie akrylowe, paznokcie żelowe, manicure, pedicure, 

peeling dłoni połączony z okładem parafinowym, makijaż dzienny 

i wieczorowy, maseczki na twarz, oczyszczanie twarzy – 

mikrodermabrazję i kwasy oraz solarium z bezpiecznymi lampami i nową 

europejską normą opalania 0,3. 

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

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!  

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

SPRAWACH I WYDARZENIACH: 
  

              SPRAWY GMINNE  str. 1 
 
 Podziękowanie Wójta za dożynki 

 Wakacje szybko minęły… 

 Apel o udział w wyborach parlamentarnych 

 Kalendarium Wójta 

 Forum pytań do Wójta 

 Sesje Rady Gminy Szczytniki 

 Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Wójta    
                 Gminy Szczytniki 

 Spotkanie z sołtysami 

 Informacja z GOPS 

 Program „Czyste powietrze” 

 Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie     
 

  

                WYDARZENIA  str. 11  
 
 Szczytnickie lato 

 Smaki LGD w Szczytnikach 

 Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej       
                w Kuczewoli i Gminny Dzień Strażaka 

 Dożynki Gminno- Parafialne 

 Słowo Wójta z okazji dożynek 

 Przedstawiciele Gminy Szczytniki na Dożynkach       
                 Jasnogórskich 

 

                KULTURA   str. 18 
 
 Kącik czytelniczy 

 Opowiadanie Moniki Borkowskiej 

 Program „Mała książka- wielki człowiek” 

 Nauczanie Jana Pawła II w cytatach 

 Traktat o odwadze 

 

                ZAWODY SPORTOWO- POŻARNICZE   str.  19 
 
 Sukces młodego kajakarza 

 Gminne zawody sportowo- pożarnicze w Szczytnikach 

 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
              OŚWIATA   str. 20 
 
 Powiatowy Konkurs Recytatorski w Kaliszu 

 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 

 Wyniki egzaminu ósmoklasisty 

 Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 
                  

                OGŁOSZENIA  str. 21 
 

ZAPROSZENIE NA GMINNE OBCHODY 80. 
ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 
I POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA 
PODZIEMNEGO ORAZ 40. ROCZNICY 
I PIELGRZYMKI JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY   
 str. 23 
 

 

INFORMACJE NA GMINNĄ  STRONĘ INTERNETOWĄ SĄ 

PRZYJMOWANE PRZEZ SEKRETARIAT UR ZĘDU  GMINY 

 W SZCZYTNIKACH 

 

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 zaangażowaniu Dyrektorów 

i Nauczycieli placówek oświatowych oraz Pracowników 

i Mieszkańców Gminy Szczytniki, za co serdecznie im 

dziękujemy.  Przekazujemy także wyrazy podziękowania dla 

Wszystkich, którzy nadesłali teksty do bieżącego wydania gazetki 

gminnej.  

     Wszelkie uwagi dotyczące naszego gminnego informatora 

przyjmujemy pod adresem gazetkagminna@gmail.com. Prosimy 

o przesyłanie artykułów do gazetki - na zasadach określonych 

w Regulaminie gazetki gminnej – wyłącznie na tego maila. 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY     

mailto:gminna@gmail.com

