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PO D Z I Ę K O W A N I A   Z A   D O Ż Y N K I 
 
 

     Przekazuję serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w zorganizowanie tegorocznych Dożynek 

Gminno – Parafialnych, a także uczestnikom oraz tym, którzy ze względu na stan epidemii nie mogli być obecni, 

lecz łączyli się w tym dniu myślami z naszą gminną wspólnotą. Nasze tegoroczne dożynki, chociaż skromne, lecz jak 

zawsze uroczyste,  wpisały się chlubnie w Jubileusz 100-lecia urodzin Jana Pawła II oraz Cudu nad Wisłą, który przy 

dużym zaangażowaniu właśnie polskiej wsi ochronił Polskę i Europę przed zniewoleniem od bolszewizmu. 

     Ojczysta Ziemia to bezcenny dar, o który warto się  z całego serca troszczyć  - i  to najlepiej rozumieją ludzie 

wykonujący pracę na polskiej wsi. Polscy rolnicy i wszyscy, którzy pracują w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, 

aby zapewnić nam symboliczny chleb i polską 

żywność na naszych stołach, zasługują na 

najwyższe uznanie i szacunek; i tego uczył 

również największy z Polaków - Jan Paweł II: 

„Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta 

miłość zawsze stanowiła mocny filar, na którym 

opierała się narodowa tożsamość. W chwilach 

wielkich zagrożeń, w momentach najbardziej 

dramatycznych w dziejach narodu ta miłość 

i przywiązanie do ziemi okazywały się niezmiernie 

ważne w zmaganiu o przetrwanie.” 

  

 Z wyrazami wdzięczności 

Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht 

 
  

 
Wakacje już minęły … 

Wakacje i urlopy szybko minęły, a przed nami pracowity czas pełen codziennych obowiązków i nowych wyzwań. 
 W nowym roku szkolnym 2020/2021 życzę Wszystkim dużo zdrowia i aby nikomu nie zagrażał koronawirus; wiary w to, iż przy 
pozytywnym nastawieniu do innych i  dzięki wzajemnej pomocy możemy poradzić sobie nawet w najtrudniejszych sytuacjach;  
wielu sukcesów i satysfakcji  z dobrze wypełnianych zadań; a także owocnej nauki i pracy w klimacie zaufania i  życzliwych relacji 
oraz w poszanowaniu godności każdego człowieka, polskich tradycji i wartości patriotycznych. W jubileuszowym roku 100- lecia 
urodzin Jana Pawła II i Cudu nad Wisłą niech zapiszą się w każdym sercu wymowne słowa Papieża Polaka: 
„Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu.      
Nie można bowiem służyć dobrze narodowi, nie znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury.” 
 

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

 

 
 

 

 

 

 

Lipiec- Wrzesień 2020 roku/ Nr 39                                                                               www.szczytniki.ug.gov.pl  

  

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


WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 39 2020-09-15 

  
  
 

WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL 2 

 

SPRAWY GMINNE 

LIST GRATULACYJNY DO PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
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PODZIĘKOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZCZYTNIKI  

ZA UDZIAŁ W WYBORACH PREZYDENCKICH  

 

   

PODZIĘKOWANIE 
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZCZYTNIKI 

za udział w wyborach prezydenckich 

 

    Szanowni Państwo! Bardzo dziękuję za liczny udział zarówno w I turze wyborów prezydenckich 

w dniu 28 czerwca jak i w II turze wyborów prezydenckich w dniu 12 lipca, co zapewniło Gminie 

Szczytniki w zakresie frekwencji wyborczej trzeci najwyższy wynik spośród jedenastu gmin 

w powiecie kaliskim.     

    Godny podkreślenia jest fakt, iż frekwencja wyborcza w Gminie Szczytniki wyniosła w II turze 

aż 69,68% i była wyższa o 7,11% w porównaniu z I turą, podczas której w głosowaniu wzięło 

udział 62,57% naszych wyborców.  

    Najlepszy wynik w Gminie Szczytniki w II turze, podobnie jak w I turze,  uzyskał obecny 

Prezydent RP Andrzej Sebastian Duda, który otrzymał w dniu 12 lipca 78,17% głosów. Kandydat 

ten spośród jedenastu gmin w powiecie kaliskim najwyższe procentowe poparcie zdobył w Gminie 

Szczytniki.  

    Uczestnictwo w wyborach to wyraz naszej troski o losy Polski i spełnienie podstawowego 

patriotycznego obowiązku wobec  naszej Ojczyzny, zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II „Polska 

potrzebuje dzisiaj ludzi sumienia”.  

 

Serdecznie dziękuję! 

Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht 
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WYNIKI WYBORÓW PREZYDENCKICH W GMINIE SZCZYTNIKI  

WYNIKI I TURY WYBORÓW PREZYDENCKICH 

W GMINIE SZCZYTNIKI 

PRZEPROWADZONYCH W DNIU 28 CZERWCA 2020 r. 

Ilość oddanych głosów na poszczególnych kandydatów w %  

od najwyższego do najniższego wyniku poparcia w Gminie Szczytniki 

Imię/imiona kandydata  Uzyskany wynik poparcia w % 

Andrzej Sebastian Duda 71,32 

Rafał Kazimierz Trzaskowski 11,06 

Szymon Franciszek Hołownia  7,51 

Krzysztof Bosak  4,60 

Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz  3,40 

Robert Biedroń  1,52 

Stanisław Józef Żółtek  0,23 

Mirosław Mariusz Piotrowski  0,13 

Marek Jakubiak  0,10 

Paweł Jan Tanajno  0,08 

Waldemar Włodzimierz Witkowski  0,05 

Frekwencja wyborcza w Gminie Szczytniki wyniosła 62,57%, plasując się na trzecim miejscu spośród jedenastu gmin w powiecie 

kaliskim.  

Wyborcy oddali w Gminie Szczytniki 99,85% ważnych głosów.  

Największe poparcie w Gminie Szczytniki otrzymał Andrzej Sebastian Duda – 71,32% głosów. Kandydat ten spośród jedenastu 

gmin w powiecie kaliskim najwyższe procentowe poparcie uzyskał w Gminie Szczytniki.  

/na podstawie wyników udostępnionych przez PKW z dnia  30 czerwca 2020 r./ 

KALENDARIUM WÓJTA  

 

1. W dniu 25.06. podpisałem umowę z firmą EKO sp. z o.o.  na wywóz i zagospodarowanie śmieci z Gminy Szczytniki  na okres 

od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. Ilość  oddanych odpadów w czerwcu to 93,58 t. , w lipcu  78,12 t.   

2. W dniu 25.06.  zawarłem Umowę pomiędzy Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym z/s w Warszawie 

a gminą Szczytniki, o przyznaniu dofinansowania w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu”. Umowa obowiązuje 

do 31.12.2020 r. Wysokość dofinansowania wynosi 1200,00 zł miesięcznie. 

3. W dniu 30.06. zakończono termomodernizację hydroforni  w Stawie, koszt 25.000 zł – do prac  nie wniesiono uwag.  

4. Realizując postanowienia art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481), w oparciu 

o decyzje dyrektorów zespołów szkół prowadzonych przez gminę Szczytniki za II okres w roku szkolnym 2019/2020 

do stypendium za wyniki w nauce ze średnią ocen nie niższą niż 5,25 zakwalifikowało się łącznie ze wszystkich zespołów szkół 

55 uczniów, natomiast stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymało łącznie  16 uczniów. Gratuluję! 



WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 39 2020-09-15 

  
  
 

WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL 5 

 

5. W dniu 02.07 podpisałem umowę na przebudowę drogi Staw – Szczytniki 675711P o długości 3,6 km, najkorzystniejszą ofertę 

złożył Zakład Budowy Dróg H. Mocny na kwotę 1.768.916,03 zł.  Droga otrzymała wsparcie z Funduszu Dróg 

Samorządowych.  Termin zakończenia inwestycji - 30.10.2020 r..  

6. W dniu 10.07. podpisałem umowę z Krzysztofem Grabowskim – Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego 

na realizację projektu „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczytniki poprzez budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popów, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Główczyn i Antonin oraz 

wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach”.  W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowanych 0,74 km sieci 

wodociągowej i 1,035 km kanalizacji grawitacyjno - tłocznej. Całkowite koszty zadania szacowane są na kwotę 854 tys. zł, 

w tym kwalifikowane 694 tys. zł (bez VAT),  natomiast kwota dotacji wynosi 441.904 zł i stanowi 63,63% kosztów 

kwalifikowanych.  Zadanie powinno zostać wykonane do września 2021 r.  

7. W dniu 16.07. został przeprowadzony odbiór drogi nr 675736P w miejscowości Szczytniki,  do wykonanych prac nie wniesiono 

zastrzeżeń.  

8. W dniu 17.07. podpisałem z Krzysztofem Grabowskim – Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego umowę na dotację 

w kwocie 28.500 zł na realizację zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – remont świetlicy i wykonanie podjazdu 

do Świetlicy Wiejskiej w Iwanowicach”, koszt całego zadania zmieniony Uchwałą Rady nr XXIV/136 z dnia 13.08.2020 r. 

wyniesie 63.710 zł.  

9. W dniu 17.07. podpisałem z Krzysztofem Grabowskim –  Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego umowę na dotację 

w kwocie 27.500 zł na realizację zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – remont  dachu Świetlicy Wiejskiej 

w Joance”, koszt całego zadania to 40.000 zł.  

10. W dniu 30.07. zawarłem umowę na dowóz uczniów w roku szkolnym 2020/2021, najkorzystniejsza oferta została złożona 

na kwotę 242.322,88 zł przez firmę Usługi Transportowo – Handlowe Robert Zdunek z  Koźminka.    

11. W dniu 30.07. zawarłem umowę na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczytniki”, najkorzystniejsza oferta 

2,08 zł brutto za 1 km została złożona przez firmę Calisia Bus & Truck Sp. z o.o. z Godziesz Wielkich.    

12. W dniu 07.08. dokonaliśmy odbioru przebudowanej drogi w Główczynie, do prac nie wniesiono zastrzeżeń.  

13. W dniu 07.08. złożyłem wniosek do  Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie przebudowy drogi  Korzekwin – 

Kuczewola, planowana realizacja w 2021 r. 

14. W dniu 10.08. ogłosiłem przetarg na przebudowę drogi w  miejscowosci Lipka, termin składania ofert do 01.09.,termin 

realizacji do 30.11. br. 

15. Starostwo Powiatowe w Kaliszu realizuje przebudowę drogi Szczytniki – Kuczewola – Bronibór. Na drogę Starostowo 

otrzymało dotację z Funduszu Dróg Samorządowych.  Gmina Szczytniki także partycypuje w kosztach przebudowy w kwocie 

1.101.545 zł.   

16. W dniu 13.08. podpisałem umowę z Krzysztofem Grabowskim –  Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego na dotację 

w kwocie 135 tys. zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi w Główczynie, koszt całkowity zadania  

to 250.941 zł.  

17. W dniu 13.08 dokonano wyboru oferty na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Iwanowicach, koszt samochodu 816.720 zł, termin dostawy - 16.11.2020 r.  

18. W dniu 24.08. podpisałem umowę na rozbudowę budynku zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu pod „Klub Malucha” 

z firmą TECH FEN Grzegorz Osiewała, Gostyczyn  na kwotę 561.040,00 zł. Termin zakończenia budowy -  30 listopad 2020 r., 

zadanie dofinansowane jest z programu „Maluch +” i projektu „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie 

rodziców” ze środków WRPO na lata 2014- 2020.  

19. W dniu 31.08.  przeprowadzono odbiór przebudowanej drogi  w miejscowości Sobiesęki Pierwsze. Do prac nie wniesiono 

uwag.  

20. W dniu 03.09. przeprowadzono odbiór przebudowanych dróg w mc.  Pamiątków, Tymieniec Dwór i Guzdek .  Do prac nie 

wniesiono uwag.  

21. Ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości w mc. Górki dz. nr 176 nie odbył się z  powodu braku zgłoszeń, kolejny zostanie 

ustalony w najbliższym terminie,  cena wywoławcza 215 tys. zł  netto, wadium - kwota 21,5 tys. zł.  Szczegóły będą dostępne 

w ogłoszeniu na stronie urzędu i BIP, drugi przetarg planowany jest na  drugą połowę października.   

22. Na stronie urzędu zamieszczony został także wykaz nieruchomości na sprzedaż obejmujący trzy działki o nr 176/7, 176/8 

i 176/9 w mc. Górki,   szczegóły będą dostępne na stronie urzędu gminy i BIP, przetarg planowany jest na drugą połowę 

października.  
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23. Urząd Gminy w Szczytnikach w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze  od momentu podpisania umowy przyjął 

łącznie 36 wniosków.  

Od 15 maja uległy zmianie warunki udzielania dotacji. W Urzędzie Gminy wnioski 

przyjmuje i informacji w tym zakresie udziela p. Anna Krzywik  tel. 625971728.  

Zachęcamy do skorzystania z programu, więcej szczegółów na stronie:  

www.wfosgw.poznan.pl  

Wspólnie zadbajmy o nasze środowisko.  

24. Zakończono prace dotyczące studni w Radliczycach, studnia osiąga bardzo dobrą wydajność 55m3/h, również parametry wody 

są  dobre, zawyżone są tylko wartości żelaza i manganu - więc woda musi być uzdatniona. Planujemy wykonanie rurociągu 

na hydrofornię w Radliczycach o długości ok. 700m, w tym roku chcielibyśmy wykonać dokumentację i uzyskać pozwolenie 

wodno-prawne,  aby w przyszłym roku włączyć studnię do eksploatacji.  

25. Zakończono  modernizację przepompowni ścieków w mc.  Kuczewola, jest to jedna z największych przepompowni 

i jednocześnie jedna z najbardziej obciążonych, a przez to mocno wyeksploatowana,   problem stanowiła pompa z urządzeniem 

tnącym, które często ulegało zapchaniu ograniczając przepustowość i generując wysokie koszty energii. Zdarzało się, że nawet 

kilkakrotnie dziennie pompa musiała być wyjmowana i czyszczona, obecnie zastosowana została nowa technologia i pompa 

nie będzie wymagać tego urządzenia,  tak jak w Marcjanowie i Korzekwinie. Koszt zadania  - 73,4 tys. zł. 

26. Zakończono zadanie: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Popowie,   odbiór odbył się 6 maja,  

koszt inwestycji 683.211,80 zł.  Zadanie jest dofinansowane w ramach (WRPO) w kwocie 420.513,72 zł.       

27. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował lub wypłacił  następujące świadczenia: 

Rodzaj Świadczenia od 01.05.2020 r. do 15.06.2020 r. od 16.06.2020 r. do 15.07.2020 r. od 16.07.2020 r. 

do 11.08.2020 r.  

zasiłki stałe 
22 459,54 21 814,54 21 286,54 

39 38 37 

Zasiłki okresowe 
6966,50 6 236,50 6167,65 

19 18 18 

Zasiłki celowe 
6 200 5 700,00 5 350,00 

25 27 22 

Świadczenia rodzinne 
275 834,67 265 737,96 249 429,55 

543 546 545 

Świadczenie 

za życiem 

0 0 0 

0 0 0 

Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 

12 900 13 500,00 14 200,00 

22 23 24 

Świadczenie 

500+ 

748 495,60           725 476,00 747 528,96 

867 867 870 

Dodatki mieszkaniowe 
1 208,04 2 101,93 1766,40 

8 9 8 

Dodatek energetyczny 
53,72 33,42 33,42 

3 2 2 

Stypendia szkolne  
 93 347,20 

130 

0 

zasiłki szkolne 
1 200,00 

2 

620,00 

1 

0 

KDR 5 0 7 

http://www.wfosgw.poznan.pl/
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Z programu ,,Posiłek w szkole i w domu” w formie posiłku  skorzystało 131 dzieci.       

Wszystkie osoby zgłaszające się o pomoc do GOPS zostały objęte wsparciem pomimo trudnej sytuacji panującej  

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  

28.   W okresie  od  08.04.2020 r. do 07.07.2020  r. wydałem następujące Zarządzenia: 

Nr 25/2020 08.04.2020 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2020 rok 

Nr 26/2020 10.04.2020 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2020 rok 

Nr 27/2020 24.04.2020  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę 

przygotowawczą 

Nr 28/2020 24.04.2020  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę 

przygotowawczą 

Nr 29/2020 28.04.2020 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2020 rok 

Nr 30/2020 06.05.2020 w sprawie: wniesienia przez Gminę Szczytniki udziałów w Spółce z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” 

z siedzibą w Kaliszu 

Nr 31/2020 28.05.2020 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2020 rok 

Nr 32/2020 01.06.2020 w sprawie: powołania członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Szczytnikach 

Nr 33/2020 08.06.2020 w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza 

Spisowego. 

Nr 34/2020 18.06.2020 w sprawie:  raportu o stanie Gminy Szczytniki  

Nr 35/2020 30.06.2020 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2020 rok 

Nr 36/2020 06.07.2020 w sprawie: zmiany w składzie Komisji Przetargowej  

Nr 37/2020 07.07.2020 w sprawie:  zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2020 rok 

 

29.    Realizacja Uchwał Rady Gminy Szczytniki:  

UCHWAŁA NR XXIII / 134 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

Szczytniki na 2020 rok – realizowana na bieżąco; 

WKR 0 0 0 

FEAD 3 661,24 kg  0 1265,60 kg 

Świadczenie 300 +  
0 0 70 800,00 

0 0 236  

http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/zasoby/files/uchwala.xxiii-.-134-.-2020.2020-07-17-pdf.pdf
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UCHWAŁA NR XXIII / 133 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

lokalu biurowego z pomieszczeniami użytkowymi wraz przynależnym gruntem na rzecz Gminy Szczytniki do gminnego zasobu 

nieruchomości  - przygotowanie do zawarcia aktu notarialnego;  

UCHWAŁA NR XXIII / 132 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne nabycie przez Gminę Szczytniki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od PKP S.A. z siedzibą 

w Warszawie – przygotowanie do zawarcia aktu notarialnego;  

UCHWAŁA NR XXIII / 131 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Szczytniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok; 

UCHWAŁA NR XXIII / 130 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za rok 2019;  

 

UCHWAŁA NR XXIII / 129 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Szczytniki wotum zaufania; 

Uchwała Nr XXII / 128 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian 

budżetowych – realizowana na bieżąco;  

Uchwała Nr XXI / 127 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego w 2020 roku – poproszono o opinię RIO, w dalszej kolejności rozpoczniemy postepowanie 

przetargowe;  

Uchwała Nr XXI / 126 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany WPF – 

realizowana na bieżąco;  

Uchwała Nr XXI / 125 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zmian 

budżetowych- realizowana na bieżąco; 

Uchwała Nr XXI / 124 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody 

na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczytniki na rzecz ENERGA 

OPERATOR S.A. w Gdańsku – w trakcie realizacji; 

Uchwała Nr XXI / 123 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  w Szczytnikach za 2019 rok; 

Uchwała Nr XXI / 122 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach za 2019 rok. -  UCHWAŁA Nr XX 

/ 121 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zmiany WPF - uchwała realizowana 

bieżąco; 

UCHWAŁA Nr XX / 120 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetowych - uchwała 

realizowana bieżąco; 

UCHWAŁA Nr XX / 119 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kaliskiemu na dofinansowanie  zadania  ,,Przebudowa dróg powiatowych: nr 4629P w m. Szczytniki oraz nr 4623P 

na odcinku Popów – Takomyśle”  - w przygotowaniu umowa o udzielenie pomocy; 

http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/zasoby/files/uchwala-nr-xxiii.133.2020.07.17-pdf.pdf
http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/zasoby/files/uchwala-nr-xxiii.132.2020.07.17-pdf.pdf
http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/zasoby/files/uchwala-nr-xxiii.131.2020.07.17-pdf.pdf
http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/zasoby/files/uchwala-nr-xxiii.130.2020.07.17-pdf.pdf
http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/zasoby/files/uchwala-nr-xxiii.129.2020.07.17-pdf.pdf
http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/zasoby/files/uchwala-nr-xxiii.129.2020.07.17-pdf.pdf
http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/zasoby/files/uchwala-nr-127-pdf.pdf
http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/zasoby/files/petycje/uchwala-nr-126-pdf.pdf
http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/zasoby/files/uchwala-nr-125-pdf.pdf
http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/zasoby/files/uchwala-nr-124-pdf.pdf
http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/zasoby/files/uchwala-nr-123-pdf.pdf
http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/zasoby/files/uchwala-nr-122-pdf.pdf
http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/zasoby/files/uchwala-nr-121.pdf
http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/zasoby/files/uchwala-nr-121.pdf
http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/zasoby/files/uchwala.xx-.-120-.-2020.2020-05-07-pdf.pdf
http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/zasoby/files/uchwala-nr-119-pdf.pdf
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UCHWAŁA Nr XX / 118 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Gminę Szczytniki umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna 

Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. – uchwała realizowana na bieżąco.  

Wszystkie zarządzenia i uchwały znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szczytniki 

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

 

29.    Bardzo dziękuję Mieszkańcom Gminy Szczytniki  oraz Pracownikom, którzy są zatrudnieni na terenie naszej Gminy 

-  za troskę o sprawy społeczne; za odzew na mój apel dotyczący wywieszenia flagi państwowej w dniu 15 sierpnia br. 

w celu uczczenia Bitwy Warszawskiej określanej Cudem nad Wisłą;  a także za  wsparcie w wielu innych ogłaszanych 

na bieżąco akcjach patriotycznych!  

 

FORUM PYTAŃ DO WÓJTA  

1/ Czy według Pana nasze gminne zespoły szkół są dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego w związku z COVID-19? 

- Uważam, że z powodu COVID-19 trudno jest każdemu z nas zaplanować efektywnie następny dzień, a co dopiero cały rok szkolny. 

Nasze zespoły szkół rozpoczęły po długiej przerwie związanej z koniecznością kształcenia zdalnego – od dnia 1 września nauczanie 

stacjonarne i na pewno wszyscy pragniemy, aby tak pozostało. Placówki wypracowały swoje procedury zgodne z wymaganiami 

sanitarnymi i zostały zaopatrzone w niezbędne profilaktyczne środki ochrony.  Poza tym otrzymały zakupiony ze środków unijnych 

i  przekazany przez gminę niezbędny sprzęt komputerowy  (laptopy) dla potrzebujących uczniów, który przy formie nauki 

stacjonarnej powinien być wykorzystywany podczas zajęć w danej szkole. Laptopy zostały rozdzielone równo pomiędzy wszystkie 

zespoły szkół w gminie niezależnie od wielkości, ponieważ gmina nie ma dostępu do danych wrażliwych takich jak poziom ubóstwa 

uczniów w danej placówce, a poza tym  większa szkoła dysponuje także większymi środkami na pomoce dydaktyczne, więc 

uważam, że taki podział jest i rozsądny i sprawiedliwy. Przy okazji dodam, że np. w przypadku przyznawania środków finansowych 

na Dzień Dziecka różnicujemy wysokość kwot w zależności od wielkości zespołu szkół, ale to zupełnie inna sytuacja, i taki podział 

jest wtedy uzasadniony.  

2/ Od kiedy rozpocznie działalność Klub Dziecięcy w Marchwaczu? 

- Planowaliśmy otwarcie Klubu Dziecięcego od 1 września br., jednakże tak jak wcześniej wspomniałem, COVID-19 potrafi zakłócić 

załatwianie wielu spraw, i w rezultacie termin otwarcia został przesunięty na styczeń 2021 r. Jeśli ktoś jest zainteresowany zapisem 

dziecka w wieku 1-3 lat, to można już takiego wstępnego zapisu dokonać u Pani Dyrektor szkoły w Marchwaczu – administratora 

terenu; ze względów organizacyjnych będzie to wygodniejsze dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci; natomiast po utworzeniu 

nowej jednostki staje się ona odrębną od szkoły. Przy finalnym ustalaniu listy zakwalifikowanych dzieci  do klubu (maksymalnie – 

24)  będą brane pod uwagę wymagane kryteria, o których zostaną poinformowani wszyscy zainteresowani.  

SESJE RADY GMINY SZCZYTNIKI  

W dniu 19 czerwca    2020 roku odbyła się XXI Sesja Rady Gminy 

Szczytniki. W sesji udział wzięło 15 radnych według załączonej listy 

obecności, Wójt Pan Marek Albrecht, Skarbnik Gminy Pani 

Małgorzata Bloch, Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak, 

inspektor Biura Rady Pan Mirosław Kowalski. Otwarcia sesji 

dokonał Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan Bogdan 

Augustyniak i stwierdził, że na ustawowy ogólny stan 15 radnych na 

sesję przybyło 15, zapewniając tym samym quorum wymagane dla 

prawomocności obradowania oraz podejmowanych uchwał. 

Poinformował, że ze względu na ogłoszony stan epidemii 

i bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników sesji i pracowników 

Urzędu Gminy oraz ich rodzin sesja odbywa się w sali w remizie OSP 

w Szczytnikach. Odstępuje się od podpisywania listy obecności,  

głosowania jawne imienne, ze względu na brak możliwości 

działania urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie 

imiennego wykazu głosowań radnych, będą się odbywały przez 

podniesienie ręki z odnotowaniem w protokole z sesji kto  i jak 

głosował, imienne wykazy głosowań radnych sporządzone w wersji 

http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/zasoby/files/uchwala-nr-118-pdf.pdf
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papierowej będą upubliczniane. Obrady Rady Gminy ze względu na 

brak możliwości technicznych nie będą transmitowane i utrwalane 

za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz z tego 

powodu nie będą  upublicznione w BIP Gminy Szczytniki. 

Przedmiotem obrad było między innymi rozpatrzenie projektów 

uchwał, głosowania, podjęcie  uchwał: 

- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach za 2019 rok;  

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni są w posiadaniu projektu 

uchwały w powyższej sprawie, sprawa została omówiona 

i zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady, 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 XXI / 122 / 2020 (głosowało 15 

radnych); 

- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach za 2019 rok; 

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni są w posiadaniu projektu 

uchwały w powyższej sprawie, sprawa została omówiona 

i zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady, 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 XXI / 123 / 2020 (głosowało 

15 radnych); 

- w sprawie wyrażenia zgody  na obciążenie służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczytniki na rzecz 

ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku; Przewodniczący Rady 

stwierdził, że radni są w posiadaniu projektu uchwały w powyższej 

sprawie, sprawa została omówiona i zaopiniowana na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Rady, 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 XXI / 124 / 2020 (głosowało 15 radnych); 

- w sprawie zmian budżetowych; Przewodniczący Rady stwierdził, 

że radni są w posiadaniu projektu uchwały w powyższej sprawie, 

sprawa została omówiona i zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu 

Komisji Rady, 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 XXI / 125 

/ 2020 (głosowało 15 radnych); 

- w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni są w posiadaniu projektu 

uchwały  w powyższej sprawie, sprawa została omówiona 

i zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady, 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 XXI / 126 / 2020 (głosowało 15 

radnych); 

- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku; 

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni są w posiadaniu projektu 

uchwały w powyższej sprawie, sprawa została omówiona 

i zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady, 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 XXI / 127 / 2020 (głosowało 

15 radnych). 

W dniu 26 czerwca  2020 r. odbyła się XXII sesja Rady Gminy 

w sali w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnikach. 

W sesji udział wzięło 12 radnych według załączonej listy obecności,  

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch, Sekretarz Gminy Pan 

Dariusz Wawrzyniak, inspektor Biura Rady Pan Mirosław Kowalski. 

Nieobecni usprawiedliwieni: radna Pani Wioletta Balcerczyk, radni: 

Pan Andrzej Kupaj, Pan Tomasz Leszka. Otwarcia sesji dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan Bogdan Augustyniak 

i stwierdził, że na ustawowy ogólny stan 15 radnych na sesję 

przybyło 12, zapewniając tym samym quorum wymagane dla 

prawomocności obradowania oraz podejmowanych uchwał. 

Poinformował, że sesja jest zwołana na wniosek Wójta Pana Marka 

Albrechta,  ze względu na ogłoszony stan epidemii 

i bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników sesji i pracowników 

Urzędu Gminy oraz ich rodzin sesja odbywa się w sali         w remizie 

OSP w Szczytnikach. Odstępuje się od podpisywania listy 

obecności,  głosowania jawne imienne, ze względu na brak 

możliwości działania urządzenia umożliwiającego sporządzenie 

i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, będą się 

odbywały przez podniesienie ręki z odnotowaniem w protokole 

z sesji kto i jak głosował, imienne wykazy głosowań radnych 

sporządzone w wersji papierowej będą upubliczniane. Obrady 

Rady Gminy ze względu na brak możliwości technicznych nie będą 

transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących 

obraz i dźwięk oraz z tego powodu nie będą  upublicznione w BIP 

Gminy Szczytniki. Podjęto uchwałę: 
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-   w sprawie zmian budżetowych; Przewodniczący Rady stwierdził, 

że radni są w posiadaniu projektu 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 XXII/ 127 / 2020 (głosowało 

12 radnych). 

W dniu 17 lipca  2020 r. odbyła się XXIII sesja Rady Gminy w sali 

w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnikach. W sesji 

udział wzięło 13 radnych według załączonej listy obecności, Wójt 

Pan Marek Albrecht, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch, 

Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak. Nieobecni 

usprawiedliwieni: radny Pan Tadeusz Buchwald, radny Pan Andrzej 

Kupaj. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Szczytniki Pan Bogdan Augustyniak i stwierdził, że na ustawowy 

ogólny stan 15 radnych na sesję przybyło 13, zapewniając tym 

samym quorum wymagane dla prawomocności obradowania oraz 

podejmowanych uchwał. Poinformował, że ze względu 

na ogłoszony stan epidemii i bezpieczeństwo zdrowia i życia 

uczestników sesji i pracowników Urzędu Gminy oraz ich rodzin 

sesja odbywa się w sali w remizie OSP w Szczytnikach. Odstępuje 

się od podpisywania listy obecności,  głosowania jawne imienne, 

ze względu na brak możliwości działania urządzenia 

umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu 

głosowań radnych, będą się odbywały przez podniesienie ręki 

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

wykazy głosowań radnych sporządzone w wersji papierowej będą 

upubliczniane. Obrady Rady Gminy ze względu na brak możliwości 

technicznych nie będą transmitowane i utrwalane za pomocą 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz z tego powodu nie 

będą  upublicznione w BIP Gminy Szczytniki. Przedmiotem obrad 

było między innymi rozpatrzenie projektów uchwał, głosowania, 

podjęcie  uchwał: 

- 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 10 lipca br. Otworzył dyskusję w powyższej 

sprawie. 

Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń mieszkańców Gminy 

do udziału w debacie  Przewodniczący Rady zamknął dyskusję; 

 - 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 XXIII / 129 / 2020 (głosowało 

13 radnych), 

- Wójt Pan Marek Albrecht – podziękował Radzie za udzielenie 

wotum zaufania, stwierdził, że jest to mobilizacja do dalszego 

działania na przyszłość; 

- w sprawie zatwierdzenia  rocznego sprawozdania finansowego 

Gminy wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Szczytniki za 2019 r.; Wójt Pan Marek Albrecht  omówił 

sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie  z wykonania 

budżetu Gminy za 2019 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-0954/58/1/Ka/2020  Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej  w Poznaniu z dnia 11 maja  2020 r. 

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczytniki 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 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 XXIII / 130 / 2020 (głosowało 13 radnych); 

- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania 

budżetu za  2019 rok;  

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak stwierdził, że 

w ustawowym terminie radni otrzymali materiały - sprawozdanie 

z wykonania budżetu gminy za 2019 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 2019 r. Poinformował, że Komisja Rewizyjna na dwóch 

posiedzeniach w dniach 30 czerwca i 1 lipca br.  rozpatrywała oraz 

dokonała analizy i oceny wykonania budżetu za 2019 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 2019 r. Powyższy wniosek został pismem 

nr RG.0002.7.2020 z dnia 2 lipca 2020 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, 
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że Komisja Rewizyjna dokonała analizy sprawozdań z wykonania 

budżetu gminy za 2019 r., sprawozdań finansowych, informacji 

o stanie mienia Gminy. Następnie zapoznała Radę z treścią Uchwały 

Nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczytniki z dnia 1 lipca  

2020 roku w sprawie wniosku Komisji o udzielenie absolutorium 

Wójtowi za 2019 r.  Następnie Przewodniczący Rady zapoznał 

radnych z treścią Uchwały Nr SO-0955/54/1/Ka/2020 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 lipca 2020 r. 

w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Szczytniki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Szczytniki 

za 2019 rok. W imieniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o udzielenie Wójtowi 

Gminy absolutorium za 2019 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 2019 r., w wyniku, którego w głosowaniu jawnym 

Rada Gminy przyjęła wniosek podejmując jednogłośnie Uchwałę  

Nr XXIII / 131 / 2020 udzielając Wójtowi Gminy Szczytniki  

absolutorium (głosowało 13 radnych).  Radni złożyli gratulacje Panu 

Wójtowi i wszystkim współpracownikom, życząc dalszej owocnej 

pracy na rzecz i dla dobra Gminy. Wójt Pan Marek Albrecht 

podziękował radnym za współpracę i  udzielenie absolutorium, 

podziękował Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy, 

kierownikom oraz  pracownikom Urzędu Gminy i pozostałych  

gminnych jednostek organizacyjnych za zaangażowanie przy 

wykonaniu budżetu gminy  za 2019 rok. 

- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Szczytniki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od PKP 

z siedzibą w Warszawie; 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 XXIII / 132/ 2020 

(głosowało 13 radnych); 

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego wraz z 

przynależnym gruntem na rzecz Gminy Szczytniki do gminnego 

zasobu nieruchomości; 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 XXIII / 134 / 2020 

(głosowało 13 radnych); 

- 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 XIIIX / 

134 / 2020 (głosowało 14 radnych). 

W dniu 13 sierpnia   2020 r. odbyła się XXIV sesja Rady Gminy 

w sali w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnikach. 

W sesji udział wzięło 14 radnych według załączonej listy obecności, 

Wójt Pan Marek Albrecht, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch, 

Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak. Nieobecni 

usprawiedliwieni: radny Pan Tomasz Leszka. Otwarcia sesji 

dokonał Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan Bogdan 

Augustyniak i stwierdził, że na ustawowy ogólny stan 15 radnych 

na sesję przybyło 14, zapewniając tym samym quorum wymagane 

dla prawomocności obradowania oraz podejmowanych uchwał. 

Poinformował, że ze względu na ogłoszony stan epidemii  

i bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników sesji i pracowników 

Urzędu Gminy oraz ich rodzin sesja odbywa się w sali w remizie 

OSP w Szczytnikach. Odstępuje się od podpisywania listy 

obecności,  głosowania jawne imienne, ze względu na brak 

możliwości działania urządzenia umożliwiającego sporządzenie 

i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, będą się 

odbywały przez podniesienie ręki z odnotowaniem w protokole 

z sesji kto  i jak głosował, imienne wykazy głosowań radnych 

sporządzone w wersji papierowej będą upubliczniane. Obrady 

Rady Gminy ze względu na brak możliwości technicznych nie będą 

transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących 

obraz i dźwięk oraz z tego powodu nie będą  upublicznione w BIP 

Gminy Szczytniki. Przedmiotem obrad było między innymi 

rozpatrzenie projektów uchwał, głosowania, podjęcie  uchwał: 

- w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

Szczytniki na rok szkolny 2020/2021; 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 XXIV / 

135 / 2020 (głosowało 14 radnych); 

- 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 
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dyskusję. Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXIV / 

136 / 2020 (głosowało 14 radnych); 

e)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

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 XXIV / 137 / 2020 (głosowało 14 radnych); 

- omówienie „Programu rewitalizacji Gminy Szczytniki”; Autorzy 

projektu „Programu rewitalizacji Gminy Szczytniki” przedstawiciele 

firmy NUVARO INVESTMENT and DEVELOPMENT Sp. z o. o. z Konina 

Pan Dariusz Kałużny  i Krzysztof Kałużny zapoznali radnych 

z projektem „Programu …” poinformowali, że „program …” jest 

otwarty, zwrócili się o zgłaszanie uwag i propozycji.  

(Opracowano na podstawie   protokołów z sesji,  podjętych przez 

Radę Gminy uchwał -  Mirosław  Kowalski)    

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA 

GMINY SZCZYTNIKI 

    Rada Gminy Szczytniki bez zarzutów oceniła pracę 

Wójta oraz wykonanie budżetu za rok 2019. Radni 

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Wójta Gminy 

Szczytniki z wykonania budżetu za rok 2019,  

pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

informacją o stanie mienia jednostki samorządu 

terytorialnego oraz pozytywną opinią Komisji 

Rewizyjnej jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem 

absolutorium Wójtowi Gminy - Markowi Albrechtowi.  

    Zgodnie ze sprawozdaniem przedstawionym przez 

Wójta Gminy dochody osiągnięte przez Gminę 

wyniosły 41.164 tys. zł, a wydatki 40.681 tys. zł; w tym 

majątkowe 6.761 tys. zł stanowiły 17% wszystkich 

wydatków. Pod wydatkami majątkowymi kryją się 

inwestycje będące w trakcie i zrealizowane w 2019 

roku, z których główne to rozbudowa kanalizacji 

w Korzekwinie  na kwotę 1.839 tys. zł oraz przebudowa 

świetlicy wiejskiej w Stawie. Wydatki inwestycyjne na 

drogi gminne wyniosły 1.729 tyś. zł. W sumie 

przebudowano 4,06 km dróg, w tym asfaltowych 2,46 

km i z kamienia 1,60 km. W 2019 roku rozpoczęto 

także przebudowę drogi Trzęsów, Grab, Marchwacz, 

Krowica Zawodnia, którą zakończono w 2020 roku, 

w 2019 roku przygotowano także projekt na drogę Staw 

– Szczytniki. Na remonty i inwestycje w oświacie 

wydano ponad 598 tyś. zł,  w tym wykonano 

przedszkole w Radliczycach i Sobiesękach Drugich 

oraz parking przy budynku szkoły podstawowej 

w Iwanowicach. Na planowaną nadwyżkę w kwocie 

385.458,75 zł gmina uzyskała nadwyżkę w wysokości 

483.400,61 zł. Radni pogratulowali Wójtowi realizacji 

budżetu i uzyskania absolutorium, 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, pracownikom 

Urzędu Gminy i pracownikom jednostek podległych 

za wsparcie i zaangażowanie w realizację ustawowych 

zadań gmin. (Dariusz Wawrzyniak) 

PROMESY NA ROZWÓJ  

GMINNYCH KLUBÓW SPORTOWYCH  

W dniu 22 czerwca na spotkaniu w Kaliszu kluby sportowe 

z Kalisza i powiatu kaliskiego otrzymały promesy 

z rządowego programu Klub, które zostały wręczone przez 

Panią Danutę Dmowską- Andrzejuk - Minister Sportu oraz 

Panią Marlenę Maląg - Minister Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. 

Podczas spotkania Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek 

Albrecht w imieniu swoim i gminnych klubów sportowych 

złożył podziękowanie za przyznane środki finansowe oraz 

wręczone promesy z przeznaczeniem  na rozwój gminnych 

klubów sportowych. 

Warto podkreślić,  że nie jest to jedyna forma pomocy 

ze strony rządowej  i Ministerstwa Sportu  w ostatnim czasie. 

W latach 2014-2019  Gmina Szczytniki otrzymała również 

dofinansowanie na budowę trzech sal gimnastycznych przy  

gminnych zespołach szkół w łącznej kwocie 2.430.900 zł; 

a także dofinansowanie na budowę czterech Otwartych Stref 

Aktywności w wysokości ogółem 98.500 zł.  

Aktywność fizyczna i rozwój sportu to bardzo ważne aspekty 

życia nie tylko dla młodego pokolenia. Nie na próżno 

przysłowie głosi „W zdrowym ciele – zdrowy duch” i dlatego 

tym bardziej należy docenić fakt przyznania na ten cel 

środków  finansowych, bez których nie byłaby możliwa 

poprawa gminnej infrastruktury sportowej w tak znacznym 

stopniu oraz wyrównywanie szans edukacyjno - sportowych  
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mieszkańców gminy, zwłaszcza dzieci i młodzieży. 

(Honorata Szymańska) 

POPRAWA STANU GOSPODARKI WODNO- 

ŚCIEKOWEJ W GMINIE SZCZYTNIKI  

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej 

w Gminie Szczytniki 

 

Dnia 10 lipca 2020 roku Gmina Szczytniki reprezentowana 

przez Wójta Marka Albrechta podpisała umowę 

o dofinansowanie z Samorządem Województwa 

Wielkopolskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka 

Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego 

na przyznanie pomocy na operację typu: „Gospodarka wodno 

– ściekowa” o tytule operacji: „Poprawa stanu gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gminy Szczytniki poprzez 

budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popów, 

budowę sieci wodociągowej w miejscowości Główczyn 

i Antonin oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody 

w Radliczycach”. Projekt współfinansowany jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja będzie 

zrealizowana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 

w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. 

Cele projektu: Poprawa warunków życia mieszkańców 

gminy Szczytniki, stanu naturalnego środowiska i poprawa 

bezpieczeństwa w zaopatrzeniu w wodę poprzez rozbudowę 

sieci wodociągowej w miejscowościach Główczyn i Antonin, 

wyposażenie stacji uzdatniania wody w Radliczycach 

i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popów. 

Planowane efekty: W ramach realizacji przedsięwzięcia 

wybudowane zostanie 1,035 km sieci kanalizacyjnej, 

0,740 km sieci wodociągowej oraz wyposażona zostanie 

Stacja Uzdatniania Wody w Radliczycach. Planowany termin 

wykonania zadania – do września 2021 r. 

Całkowita wartość projektu wynosi: 854 224,00 zł, w tym  

694 491,06 zł kosztów kwalifikowanych. 

Kwota dofinansowania: 441 904 zł, tj. 63,63% kosztów 

kwalifikowanych.  (UG)  

DOTACJE NA ŚWIETLICE WIEJSKIE 

W IWANOWICACH I JOANCE 

W dniu 17 lipca w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Kaliszu zostały podpisane dwie umowy przez Wójta 

Gminy Szczytniki Marka Albrechta i Wicemarszałka 

Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego 

dotyczące udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem 

na współfinansowanie projektu „Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej – remont świetlicy i wykonanie 

podjazdu do Świetlicy Wiejskiej w Iwanowicach” 

w kwocie 28.500 zł (koszt całkowity – 63.710 zł) oraz 

na współfinansowanie projektu „Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej – remont dachu Świetlicy 

Wiejskiej w Joance” w kwocie 27.500 zł (koszt całkowity – 

40.000 zł).  

 

Umowy zostały zawarte zgodnie z uchwałą nr XX/370/20 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 

2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez 

Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom 

samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów 
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pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami 

samorządu terytorialnego w ramach X edycji konkursu 

„Pięknieje wielkopolska wieś”.  Termin zakończenia prac 

objętych umowami zaplanowano na 16 listopada 

br., natomiast termin wykorzystania dotacji strony ustaliły 

na dzień 23 listopada br.  (Honorata Szymańska) 

ZAKOŃCZENIE BUDOWY PUNKTU 

SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH W POPOWIE 

 

 

W maju odbył się odbiór zakończonego zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Popowie”. Koszt inwestycji 

wyniósł 683.211,80 zł. Zrealizowane zadanie zostało 

dofinansowane w ramach WRPO w kwocie 420.513,72 zł. 

(UG) 

 

 

ODBIÓR DROGI  

W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTNIKI  

 

W dniu 16 lipca 2020 r. odbył się odbiór drogi gminnej 

nr 675736P w miejscowości Szczytniki. Wykonawcą 

robót była firma „ROL-DRÓG” z Rajska. Wartość 

robót budowlanych wyniosła 378 271,76 zł. W ramach 

zadania została położona nowa nawierzchnia 

bitumiczna na długości  0,517 km, wykonano nowy 

chodnik oraz odwodnienie drogi. (Grażyna Sowa) 

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ 

DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE 

GEODEZYJNYM GŁÓWCZYN  

W dniu 7 sierpnia 2020 r. dokonano odbioru nowej 

drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 

geodezyjnym Główczyn o nawierzchni asfaltowej, 

o długości 0,605 km. Wykonawcą robót była firma 

ARES Karol Wrzecioniarz, ul. Grabska 41, 98-273 

Klonowa. Całkowita wartość robót budowlanych 

wyniosła 245 104,22 zł. Gmina Szczytniki na realizację 

inwestycji  otrzymała pomoc finansową w formie 

dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w wysokości 135 000 zł. 

(Grażyna Sowa) 
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ODBIÓR DROGI W MIEJSCOWOŚCI 

SOBIESĘKI PIERWSZE  

 

W dniu 31 sierpnia 2020 r. odbył się odbiór drogi 

w miejscowości Sobiesęki Pierwsze. Wykonawcą robót był 

Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z Błaszek. Wartość 

robót budowlanych 176 564,04 zł. W ramach zadania 

położono nawierzchnię bitumiczną na długości 0,990 km. 

(Grażyna Sowa) 

ODBIÓR DRÓG 

W MIEJSCOWOŚCIACH PAMIĄTKÓW, 

TYMIENIEC DWÓR I GUZDEK  

W dniu 3 września br. został przeprowadzony odbiór 

przebudowanych dróg w miejscowościach: Pamiątków, 

Tymieniec Dwór i Guzdek. Do przeprowadzonych prac nie 

wniesiono uwag. Sukcesywna modernizacja kolejnych dróg 

korzystnie wpływa na poprawę gminnej infrastruktury 

komunikacyjnej. (UG)  

 

 

 

POMOC DLA SZPITALA 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczytnikach zorganizowała 

zbiórkę pieniędzy na pomoc dla Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu oraz 
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Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Do zbiórki dołączyło się 

także Koło Gospodyń Wiejskich w Popowie i Szczytnikach 

oraz lokalni mieszkańcy. Z zebranych pieniędzy udało nam 

się zakupić: 

- 2800 sztuk rękawiczek, 

- 700 sztuk maseczek jednorazowych, 

- 100 litrów mydła antybakteryjnego, 

- 450 litrów wody mineralnej. 

 

Zakupione przez nas środki przekazaliśmy po połowie 

na Szpitalny Oddział Ratunkowy i Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kaliszu. Wszystkim osobom, które nas 

wspomogły, jesteśmy bardzo wdzięczni oraz dziękujemy! 

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczytnikach 

Koło Gospodyń Wiejskich w Popowie i Szczytnikach 

Mieszkańcy Szczytnik 

PODPISANIE UMOWY 

Z WYKONAWCĄ KLUBU DZIECIĘCEGO  

W dniu 27 sierpnia 2020 r.  w Urzędzie Gminy 

w Szczytnikach podpisano umowę z firmą TECH-FEN 

Grzegorz Osiewała z Gostyczyny na „Przebudowę, 

rozbudowę i nadbudowę istniejącej szkoły o klub malucha 

w miejscowości Marchwacz”. Wartość umowy 561 040,00 zł. 

Planowany termin wykonania: 30.11.2020 r.  Zadanie 

dofinansowane jest z programu „Maluch +” i projektu „Klub 

dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie 

rodziców” ze środków WRPO na lata 2014- 2020. (UG) 

 

APEL O ZAGŁOSOWANIE 

I WŁĄCZENIE SIĘ W RZĄDOWY PROJEKT 

„POD BIAŁO-CZERWONĄ”  

 

(https://bialoczerwona.www.gov.pl/?fbclid=IwAR08-

LRZfFDSEtl7QsAHsuV9ptOpTG_ZgOpQ-Soj6Evu-hCq9mlOeKiY9XM) 

 

WYDARZENIA 

SPOTKANIE W SZCZYTNIKACH 

NA TEMAT „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 

I PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH”  

Pierwszego lipca bieżącego roku mieszkańcy gminy spotkali 
się z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panią 
Marleną Maląg. Reprezentację rządu przywitał na swoim 
terenie Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak. 
W swoim wystąpieniu Pan Wójt podkreślił dobrą współpracę 
władz centralnych z samorządem,  czego dowodem są liczne 
inwestycje zrealizowane na terenie gminy przy wsparciu 
środków rządowych. Spotkanie było również okazją 
do podziękowań ze strony włodarza gminy za  realne 

https://bialoczerwona.www.gov.pl/?fbclid=IwAR08-LRZfFDSEtl7QsAHsuV9ptOpTG_ZgOpQ-Soj6Evu-hCq9mlOeKiY9XM
https://bialoczerwona.www.gov.pl/?fbclid=IwAR08-LRZfFDSEtl7QsAHsuV9ptOpTG_ZgOpQ-Soj6Evu-hCq9mlOeKiY9XM
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wsparcie dla samorządu lokalnego i liczne rządowe 
programy prorodzinne oraz wierność polskim tradycjom.   

 

Z kolei  Pani Minister na początku swojego wystąpienia 
powitała wszystkich uczestników spotkania i podziękowała 
za dobrą współpracę z gminą. W swoim wystąpieniu wyraziła 
również  swoje uznanie dla całej gminnej oświaty, 
podkreślając  m. in. propagowanie wartości przez Zespół 
Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu  oraz dobrze 
zorganizowaną akcję ważenia tornistrów w Zespole Szkół 
w Iwanowicach. Natomiast głównym tematem wizyty były 
programy społeczne wdrożone przez rząd zjednoczonej 
prawicy.  

 

Jak podkreślała Pani Minister,  od początku realizacji 
programu 500+ udało się skutecznie przetransferować 
do polskich rodzin olbrzymią kwotę ponad stu miliardów 
złotych. Pieniądze te nie tylko podniosły standard życia wielu 
milionów rodzin, ograniczyły poziom ubóstwa, ale stały się 
również impulsem rozwojowym, napędzającym krajową 
koniunkturę. Jak zaznaczyła Pani Minister, środki te okazały 

się szczególnie istotne podczas kryzysu wywołanego 
koronawirusem, zapewniając rodzinom pewne, 
comiesięczne źródło dochodów w wyjątkowo niepewnych 
czasach. Przedstawicielka rządu przypomniała również 
o rządowej „Tarczy antykryzysowej”, której najważniejszym 
zadaniem jest ochrona miejsc pracy. Jak podkreśliła Pani 
Marlena Maląg, już pierwsze dane zbierane z rynku pracy 
wskazują, że dzięki jej wdrożeniu, udało się skutecznie 
ochronić prawie 2,5 miliona miejsc pracy.  

 

Co istotne, rząd Premiera Mateusza Morawieckiego 
w dalszym ciągu zamierza kierować znaczne środki 
na inwestycje drogowe oraz kolejowe, i będą to projekty 
zarówno rządowe jak i samorządowe. Inwestycje te również 
będą miały nieocenione znaczenie przy szybkim 
wychodzeniu z gospodarczego spowolnienia 
spowodowanego ogólnoświatową pandemią. 

 

 Na zakończenie Pani Minister podkreśliła, że gwarancją 
sprawnego wdrażania wszystkich tych programów, 
współpracy samorządu i władz centralnych będzie kolejna 
prezydentura Andrzeja Dudy. Na spotkaniu pojawił się 
również poseł na Sejm RP Pan Tomasz Ławniczak. W swoim 
wystąpieniu podkreślił znaczenie harmonijnej współpracy 
wszystkich ośrodków władzy w trudnym dla Polski i świata 
czasie. Jak zaznaczył, tylko prezydentura Andrzeja Dudy 
będzie rękojmią ambitnych planów inwestycyjnych rządu- 
przekopu Mierzei Wiślanej oraz budowy Centralnego Portu 
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Komunikacyjnego z  wszystkimi inwestycjami 
towarzyszącymi (rozbudowa sieci dróg ekspresowych i kolei 
metropolitalnej). Co istotne, rząd Prawa i Sprawiedliwości 
nie zamierza zapomnieć o inwestycjach lokalnych. 
W dalszym ciągu finansowane będą przebudowy i remonty 
dróg czy na przykład budowa żłobków. Państwo wspierać 
będzie władze samorządowe w realizacji wielu cennych 
społecznie i infrastrukturalnie projektów. Jakby 
na potwierdzenie tych słów przybyli goście wręczyli Wójtowi 
Gminy Szczytniki, Panu Markowi Albrechtowi promesę 
z rządowego programu „Tarcza dla samorządów” na kwotę 
809 492 zł. 

   Po oficjalnych przemówieniach mieszkańcy gminy 
Szczytniki mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań 
i rozmowy z przybyłymi politykami. Zarówno Pani Minister 
Marlena Maląg jak i Pan Poseł Tomasz Ławniczak prosili 
mieszkańców gminy o ponowne wsparcie Andrzeja Dudy  
w drugiej turze wyborów prezydenckich w dniu 12 lipca. 
(Krzysztof Pietrzykowski)  

Wójt Gminy Szczytniki dziękuje: za użyczenie sprzętu 

nagłaśniającego  - Panu Janowi Nowakowi z Główczyna,   

Panu Pawłowi Walczakowi i  Panu Krzysztofowi 

Wójtowiczowi oraz całej kapeli „Dysonans”; za użyczenie 

placu i sali – OSP w Szczytnikach; za oprawę medialną – 

redakcji gazetki gminnej; za pomoc przy organizacji 

spotkania  – Pracownikom Urzędu Gminy w Szczytnikach.  

WYSTĄPIENIE WÓJTA PODCZAS 

SPOTKANIA W SZCZYTNIKACH NA TEMAT 

„TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 

I PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH”  

Szanowni Państwo! Pragnę serdecznie powitać na naszym 
dzisiejszym spotkaniu dotyczącym „Tarczy antykryzysowej 
i Programów społecznych”  Panią Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Marlenę Maląg i wszystkich  przybyłych 
do naszej gminy gości; a także Przewodniczącego Rady 
Gminy Pana Bogdana Augustyniaka oraz radnych i sołtysów 
Gminy Szczytniki, redakcję naszej gminnej gazetki 
„Wiadomości Szczytnickie” oraz szanownych mieszkańców.  

Przy tej okazji, w imieniu swoim i naszej społeczności 
gminnej,  pragnę podziękować Pani Minister Marlenie Maląg 
i władzom rządowym za przyznane Gminie liczne formy 
pomocy finansowej.  W latach 2014-2019  Gmina Szczytniki 
skorzystała z dofinansowania na budowę trzech sal 
gimnastycznych przy  gminnych zespołach szkół w łącznej 
kwocie 2.430.900 zł; a także otrzymała dofinansowanie 

na budowę Otwartych Stref Aktywności w czterech 
gminnych miejscowościach w wysokości ogółem 98.500 zł. 
W dniu 3 lutego br. odebrałem osobiście na regionalnej 
konferencji w Poznaniu promesę dofinansowania na kwotę 
555.613 zł w ramach programu „Maluch+”, natomiast w dniu 
21 czerwca br. na spotkaniu w Kaliszu otrzymałem promesę 
z przeznaczeniem przyznanych środków finansowych 
na rozwój gminnych klubów sportowych. Z kolei otrzymane 
środki z Funduszu Dróg Samorządowych umożliwiły budowę 
na terenie naszej Gminy co najmniej kilku kilometrów dróg, 
a obecnie w budowie znajduje się droga ze Szczytnik 
do Takomyśl. Rządowa pomoc finansowa wpłynęła znacznie 
na poprawę naszej infrastruktury społecznej przyczyniając 
się do rozwoju naszej Gminy.  

W tych trudnych czasach związanych ze stanem pandemii, 
nasz rząd nie zapomina także o polskiej gospodarce, 
przedsiębiorcach, rolnictwie  i pomocy dla samorządów 
lokalnych w ramach „Tarczy antykryzysowej”, z którą 
związana jest inicjatywa bonu inwestycyjnego stanowiącego 
postulat Prezydenta RP skierowany do rządu.  

Korzystając z obecności na dzisiejszym spotkaniu Pani 
Minister Marleny Maląg, pragnę również pogratulować 
wierności polskim tradycjom oraz serdecznie podziękować 
za pełne troski o dobrobyt naszego narodu liczne rządowe 
programy prorodzinne i realne wsparcie dla polskich rodzin, 
także z terenu naszej Gminy. Jesteśmy bardzo wdzięczni 
władzom rządowym, naszym Posłom na Sejm RP – 
za realizowanie zasady zrównoważonego rozwoju, dzięki 
której również nasza nie tak duża Gmina ma szanse 
na znaczną poprawę standardów życia.  

Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht 

DOŻYNKI GMINNO- PARAFIALNE 

Mieszkańcy Gminy Szczytniki- rolnicy, ogrodnicy, 

sadownicy, pszczelarze i hodowcy- podziękowali 

za tegoroczne zbiory.  

   W  tym niezwykłym czasie, w związku z sytuacją 

epidemiczną w kraju i na świecie, tegoroczne Dożynki 

Gminno- Parafialne ograniczyły się do Mszy św. 

w podziękowaniu za plony i poczęstunku chlebem 

dożynkowym bezpośrednio po uroczystościach kościelnych. 
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Organizatorami Dożynek Gminnych byli poza Gminnym 

Ośrodkiem Kultury, mieszkańcy parafii w Szczytnikach, 

a dokładniej parafianie z Marcjanowa wraz z tamtejszą 

jednostka OSP i KGW organizujący dożynki parafialne, stąd 

też uroczystości odbyły się w kościele w Szczytnikach 

w niedzielę 23 sierpnia. 

 

   Gospodarze Dożynek Wójt Gminy Szczytniki Marek 

Albrecht i proboszcz szczytnickiej parafii ks. Kanonik Mariusz 

Buczek rozpoczęli tegoroczne święto plonów od powitania 

delegacji z Marcjanowa z wieńcem dożynkowym, chlebami 

dożynkowymi oraz bogatym koszem owoców i kwiatów.  

Następnie powitano delegacje sołeckie gminy, także 

z chlebami.  W tym roku byli to przedstawiciele sołectw: 

Chojno,Cieszyków, Głowczyn, Guzdek-Daniel, Kościany-

Lipka, Krowica Pusta, Krowica Zawodnia, Kuczewola, 

Mroczkiw Wielkie, Murowaniec, Niemiecka Wieś, Popów, 

Pośrednik, Sobiesęki Pierwsze, Sobiesęki Trzecie, Szczytniki, 

Tymieniec.  

 

   Po powitaniu ks. proboszcz Mariusz Buczek odprawił 

dożynkową Mszę św. Na jej zakończenie głos zabrał także 

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht. Po Mszy św. na placu 

przed kościołem rozkrojonymi już chlebami dożynkowymi 

organizatorzy częstowali wszystkich przybyłych. Podawano 

także, specjalnie upieczone na ten dzień przez Panie z KGW 

w Marcjanowie, ciasta dożynkowe i chłodne napoje 

oczywiście z zachowaniem zasad rygoru sanitarnego.  

 

Swój koncert zagrała także Orkiestra Dęta OSP 

w Iwanowicach wraz z tańczącą grupą mażoretek. W ten 

sposób zakończyły się tegoroczne wyjątkowe dożynki 

gminne. Wszyscy zgromadzeni żyli jednak nadzieją, 

że kolejne, za rok, odbędą się już w normalnej formule. 

(Mariusz Janiak)  
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WYSTĄPIENIE WÓJTA PODCZAS DOŻYNEK 

GMINNO- PARAFIALNYCH 

Szanowni Państwo! Drodzy Rolnicy, Ogrodnicy, 

Sadownicy, Pszczelarze i Hodowcy! Witam bardzo 

serdecznie wszystkich uczestników na Dożynkach Gminno – 

Parafialnych, których gospodarzem jest Gmina Szczytniki 

i Parafia Błogosławionego Bogumiła w Szczytnikach. Ten 

rok jest wyjątkowo trudny ze  względu na epidemię 

koronawirusa w Polsce i na całym świecie, i z tego powodu  

zewnętrzny wymiar naszych tradycyjnych dożynek  

musieliśmy ograniczyć zarówno w zakresie zaplanowanego 

programu jak i  liczby uczestników. Jednakże jak corocznie  

nasze dożynki mają charakter uroczysty, a wiele osób, które 

nie mogły przybyć  -   łączy się dzisiaj myślami z naszą 

wspólnotą.   

Dożynki to jedna z najważniejszych uroczystości w polskim 

kalendarzu, wyrażająca szczególne podziękowanie Bogu za 

plony oraz ludziom pracy na roli za ponoszony trud  i miłość 

do Ojczystej Ziemi. Ta miłość do Ziemi dużo kosztuje, często 

wymaga borykania się z wieloma problemami takimi jak: 

niesprzyjające warunki pogodowe, zbyt niska opłacalność, 

zadłużenie, niesłuszna krytyka ze strony niektórych mediów 

czy ekologów. A przecież nawet  pandemia potwierdziła 

oczywisty fakt, iż tylko rolnictwo może obronić nas przed 

niebezpieczeństwem głodu. I dlatego powinnością państwa 

jest ochrona polskiego rolnictwa  jako rękojmi wolności 

gospodarczej i bezpieczeństwa żywnościowego, a także  jako 

rękojmi narodowych tradycji i patriotyzmu. 

Antagonizowanie społeczeństwa  w niektórych środkach 

masowego przekazu oraz lekceważenie ludzi mieszkających 

na wsi jest karygodne i niezmiernie krzywdzące. 

Drodzy Rolnicy, Ogrodnicy, Sadownicy, Pszczelarze 

i Hodowcy – pragnę bardzo serdecznie podziękować Wam 

za waszą ofiarną pracę, a także za symboliczny polski chleb 

złożony na moje ręce, którym pragnę podzielić się 

ze wszystkimi uczestnikami naszej dzisiejszej  uroczystości.  

Dziękuję naszym szczególnym przedstawicielom: sołectwu 

i mieszkańcom Marcjanowa oraz KGW i OSP Marcjanów 

za trud przygotowania dzisiejszej uroczystości oraz za piękny 

wieniec dożynkowy.   

Dziękuję delegacjom następujących sołectw, które przybyły 

na Mszę św. z chlebami: Chojno; Cieszyków, Staw 

i Kościany – Lipka; Główczyn; Guzdek – Daniel; Krowica 

Pusta; Krowica Zawodnia; Kuczewola; Marcjanów; Mroczki 

Wielkie; Murowaniec; Niemiecka Wieś; Popów; Pośrednik; 

Sobiesęki Pierwsze; Sobiesęki Trzecie; Szczytniki; 

Tymieniec.   

Swoje podziękowania przekazuję także: 

- Księdzu kanonikowi Mariuszowi Buczkowi za odprawienie 

Mszy św. dziękczynnej, a Panu organiście za śpiew 

i akompaniament muzyczny;  

- orkiestrze dętej OSP z Iwanowic za oprawę muzyczną;  

- jednostce OSP Szczytniki  za pomoc w przygotowaniu 

dożynek;  

- radnym, sołtysom i mieszkańcom gminy Szczytniki  

za wsparcie i pomoc przy organizacji święta; 

- dyrektorowi GOK-u Panu Mariuszowi Janiakowi za pomoc 

organizacyjną. 

Serdecznie dziękuję także władzom krajowym, Posłom RP, 

władzom wojewódzkim i samorządowym za liczne działania, 

programy i projekty, środki finansowe  wspierające polskie 

rolnictwo, polskie rodziny  i naszą lokalną społeczność.  

Tegoroczna uroczystość dożynkowa wpisuje się chlubnie 

w Jubileusz 100-lecia urodzin Jana Pawła II oraz 

wymodlonego i wywalczonego w 1920 roku Cudu nad Wisłą, 

dzięki któremu  w Bitwie Warszawskiej rozgromiono  Armię 

Czerwoną ratując Europę przed zalewem  groźnego 

bolszewizmu. W zwycięstwie tym ogromny udział miała 

właśnie polska wieś, która nie pozostała obojętna na  słowa 

odezwy  ówczesnego premiera Wincentego Witosa: „Od was, 

bracia włościanie, zależy czy Polska będzie rozwijać się 

w wolności i dobrobycie, czy też będzie zmuszona pod batem 

władców Rosji pracować dla najeźdźców i żywić ich swoją 

krwią i znojem.”  Dzisiaj w sposób szczególny dziękujemy 

polskiej wsi,  wszystkim pracującym w gospodarstwach 

rolnych i hodowlanych – za polski chleb, za najlepszą, polską 

żywność na naszych stołach; za umiłowanie wolności 

i pielęgnowanie ducha patriotyzmu. A swoją osobistą 

wdzięczność pragnę wyrazić poprzez wymowne 
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i pokrzepiające  słowa wypowiedziane przez Papieża Polaka: 

„Z wdzięcznością i szacunkiem chylę głowę przed tymi, 

którzy przez wieki użyźniali tę ziemię potem czoła, a gdy 

trzeba było stawać w jej obronie nie szczędzili również krwi. 

Z tą samą wdzięcznością i szacunkiem zwracam się do tych, 

którzy i dziś podejmują trud służby ziemi. Niech Bóg 

błogosławi pracy waszych rąk.” Szczęść Boże!  

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht 

HISTORIA I KULTURA 

WARTO PRZECZYTAĆ  

„Moja mama poznała ojca po zegarku”- rzecz o zbrodni 

w Marchwaczu  ze stycznia 1945 roku 

Corocznie obchodzone są w naszej gminie obchody 

rocznicowe tragicznych wydarzeń w Marchwaczu ze stycznia 

1945 roku. Pamięć o tym wydarzeniu utrwalana jest na wiele 

sposobów. Pod koniec ubiegłego roku ukazał się w Roczniku 

Kaliskim ciekawy artykuł autorstwa Katarzyny Sucheckiej, 

poświęcony zbrodni jakiej Wermacht dopuścił się na 

mieszkańcach wsi. Artykuł pod wieloma względami jest 

niezwykły i zasługuje na uwagę pasjonatów regionalnych 

dziejów. Po pierwsze jest to pierwsza naukowa próba 

kompleksowego spojrzenia na wydarzenia z Marchwacza 

sprzed siedemdziesięciu pięciu lat. Po drugie zbiera i utrwala 

większość dotychczasowych relacji świadków na ten temat, 

a co istotniejsze wnosi kolejne, do tej pory słabo utrwalone 

w świadomości zbiorowej lokalnej społeczności. Jest to tym 

bardziej istotne, że pokolenie pamiętające bezpośrednio czas 

wojny powoli odchodzi i zabiera z sobą cenne 

z historycznego punktu widzenia wspomnienia. Artykuł 

Katarzyny Sucheckiej w dużej mierze opiera się na relacjach 

ustnych naocznych świadków lub „spadkobierców” takich 

relacji. Dzięki zastosowaniu metody historii mówionej jego 

narracja jest niezwykle plastyczna, mająca niewiele 

wspólnego z tradycyjnie rozumianym tekstem naukowym. 

Zainteresowanych tą tematyką odsyłam do XLV tomu 

Rocznika Kaliskiego. (Krzysztof Pietrzykowski) 

PAMIĘĆ O PRZODKACH- STEFAN PIETRZYKOWSKI  

Ostatnie lata cechuje niezwykle dynamiczny rozwój 

wydawnictw opisujących regionalną historię. Ma to związek 

nie tylko z przywiązywaniem większej wagi samorządów do 

realizowania tak zwanej „polityki historycznej”, ale także ze 

zwiększonym zainteresowaniem ogółu społeczeństwa 

lokalnymi dziejami. Ciekawym przykładem takiej publikacji 

jest pozycja Jadwigi Miluśki- Stasiak „Walczyli 

o niepodległą Polskę”, opisująca przedstawicieli z terenu 

gminy Opatówek zaangażowanych w dzieło odbudowy 

naszego państwa. Podobną publikację  pragniemy  

opublikować także w gminie Szczytniki, gdzie wielu z nas 

z pewnością może  z chlubą opowiedzieć historię własnych 

rodzin.   

 

   Osobiście ważnym dla mnie przykładem mogą być losy 

mojego wujka- najstarszego brata mojego dziadka- Stefana 

Pietrzykowskiego (1900-1977). Jako młody, wkraczający 

w dorosłość mężczyzna wziął udział w wojnie polsko-

bolszewickiej. Po jej zakończeniu postanowił związać swoją 

przyszłość z Wojskiem Polskim. W okresie dwudziestolecia 

międzywojennego stacjonował w Wilnie, gdzie uzyskał 

stopień podoficera. Brał 

udział w kampanii 

wrześniowej a następnie 

zaangażował się 

w działalność konspiracyjną 

w radzieckiej strefie 

okupacyjnej. Aresztowany 

przez NKWD został zesłany 

na Syberię, gdzie pracował 

przy wyrębie tajgi, w kopalni 

węgla kamiennego oraz 

zakładach metalurgicznych. 

Do kraju wrócił dopiero po 

śmierci Stalina. Przystojny 

ongiś mężczyzna wrócił 

do Polski wychudzony, bez  

własnych zębów (szkorbut) 

i jak się później okazało po przebytym zawale serca. 

Po wojnie wraz z rodziną osiedlił się w Gdyni, gdzie mieszkał 

do końca życia. Bliscy wujka do dziś wspominają jego długie 

opowieści o surowych prawach życia obozowego. Barwnie 

charakteryzował przedstawicieli różnorodnych narodowości, 

którzy przewijali się przez Gułag oraz okolice Irkucka, 

w których przebywał kilkanaście lat. 

   Mam nadzieję, że zainspiruję Państwa do podzielenie się 

przykładami ciekawych rodzinnych życiorysów. Czekamy 

na podobne materiały do gazetki gminnej,  i nadal jeszcze  

do zaplanowanej publikacji „Bohaterowie związani z  Gminą 

Szczytniki w walce o wolność - o bliskich nam bohaterach 

naszej Małej Ojczyzny. (Krzysztof Pietrzykowski) 
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DZIEŃ WALKI I MĘCZEŃSTWA  

WSI POLSKIEJ 

W dniu 29 września 2017 r. zostało ustanowione w Polsce 

nowe święto państwowe obchodzone w dniu 12 lipca, które 

ustawowo nie jest dniem wolnym od pracy – tj.  Dzień Walki 

i Męczeństwa Wsi Polskiej. Ustawa w tej sprawie została 

podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudę 13 października 2017 r.  Pierwsze obchody 

z tej okazji odbyły się w roku 2018. W uzasadnieniu podjętej 

ustawy podkreślono, że „Wieś polska mimo grożących 

represji i prześladowań wykazywała się patriotyczną postawą 

przez cały okres wojny. Jej mieszkańcy wchodzili w skład 

wielu ugrupowań konspiracyjnych. Wieś żywiła 

mieszkańców miast i oddziały partyzanckie, udzieliła 

schronienia Polakom wysiedlonym ze swoich siedzib przez 

okupanta, przechowywała ukrywających się Żydów. 

Za tą patriotyczną postawę zapłaciła ogromną cenę".  

Dzień, w którym obchodzone jest corocznie nowe święto 

wybrano ze względu na bolesny fakt historyczny, ponieważ 

12 lipca 1943 r. w odwecie za udzielaną pomoc partyzantom  

- niemieccy okupanci rozpoczęli okrutną pacyfikację wsi 

Michniów w woj. świętokrzyskim;  mordując bestialsko 

mieszkańców wsi i paląc całą  miejscowość. Datę tych 

wydarzeń uznano za symboliczny dzień pamięci 

mieszkańców wszystkich polskich wsi.  

W dniu 12 lipca br. po raz trzeci z kolei mogliśmy w sposób 

szczególny uczcić heroizm polskich rolników;  docenić 

historyczny i niezłomny udział polskiej wsi w zmaganiach  

o prawdę,  w bohaterskiej walce o  wolność Ojczyzny, 

polskie  tradycje i chrześcijańskiego ducha narodu polskiego.   

(Honorata Szymańska) 

NAUCZANIE JANA PAWŁA II W CYTATACH  

 Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej 

Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, 

by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki. 

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym 

sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. 

Prawdziwa cywilizacja nie polega na sile, ale jest owocem 

zwycięstw nad samym sobą, nad mocami niesprawiedliwości, 

egoizmu i nienawiści, które są zdolne zniekształcić prawdziwe 

oblicze człowieka. 

Wypaczone pojęcia wolności, rozumianej jako niczym 

nieograniczona samowola, nadal zagrażają demokracji 

i wolnym społeczeństwom. 

Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, 

bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej 

historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia 

wielkim narodowym celom. 

TRAKTAT O EDUKACJI 

Edukacja to bardzo istotny aspekt życia społecznego. 
W obecnych czasach, chrakteryzujących się kosmicznymi 
zmianami i pędzącym postępem sprawia, że musimy uczyć 
się przez całe życie, aby poradzić sobie w codziennym życiu.  
Nasze wykształcenie powinno nam w tym pomagać, ale czy 
tak zawsze bywa? Wykształcenia nie możemy mierzyć ilością 
uzyskanych dyplomów, ale faktyczną wiedzą 
i umiejętnościami. Często osoby dorosłe żałują, że nie 
wykorzystały optymalnie swojego szkolnego czasu na naukę.  

Fulton Sheen, według mnie niekwestionowany autorytet,  
w swoich wystąpieniach podkreślał, że edukacja nie powinna 
doskonalić wyłącznie umysłu, ale także kształtować 
charakter i przyjmowanie odpowiedzialności za swoje czyny 
(a nie pozbywanie się tej odpowiedzialności czy przerzucanie 
jej na innych); dowodząc, że zostaliśmy obdarzeni wolną 
wolą i sami decydujemy o swoim przeznaczeniu: „Jeśli ktoś 
nas zapyta –Skoro Bóg wiedział, że będę łajdakiem, po co 
mnie stworzył? - wyjaśnijmy – Bóg nie stworzył cię łajdakiem, 
sam się takim uczyniłeś”.  Obecnie w polskich szkołach 
kładzie się nacisk również na wychowanie do wartości, 
na dawanie właściwego przykładu swoją postawą;  jednakże 
zbyt obszerna biurokracja  często ogranicza czas nauczycieli 
dla uczniów, i tak naprawdę trzeba mieć w sobie dużo pasji 
i powołania, aby przebić się przez mur papierów i cieszyć się  
z wykonywania swojego  zawodu. Podobnie jest w rodzinach, 
które stanowią podstawową i najważniejszą komórkę 
społeczną.  

Nie każda osoba, która zdobędzie upragnione wykształcenie 
staje się automatycznie osobą szlachetną, ponieważ to nasze 
przekonania wpływają na nasze czyny. Jeśli myślimy, 
że poprzez zdobycie dyplomu uczelni wyższej będziemy 
lepszymi ludźmi, to niestety się mylimy. Wykształcenie 
powinno nam pomóc uzyskać wymarzoną pracę, jednak 
kształtowanie charakteru, walka ze słabościami to zadanie 
na całe życie. Każdy naprawdę wybitny człowiek, o znacznym 
wykształceniu nabywa pokory stwierdzając, że im więcej 
uczy się, to tym więcej tajemnic do odkrycia przed nim. 
Najgorsze co może spotkać człowieka, to własne 
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przeświadczenie, że wszystko wie najlepiej,  mając 
najczęściej na myśli to, że wie co ktoś inny powinien zrobić, 
a więc uważa, że  dysponuje gotowymi receptami 
na uszczęśliwianie innych osób. Oczywiście łatwo wymagać 
od innych, trudniej od siebie, a przecież pamiętamy słowa 
Jana Pawła II „Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni 
od was nie wymagali”; a jak głosi znana maksyma – Pycha 
kroczy przed upadkiem.  

W swoim otoczeniu można spotkać wiele osób, które 
wprawdzie nie mają dyplomu wyższej uczelni, ale posiadają 
życiową mądrość, wiedzą po co żyją, kierują się wartościami, 
nie gubią się w meandrach tego świata i można się od nich 
dużo nauczyć. Trudno podążać w dobrym kierunku, gdy nie 
znamy celu naszej wędrówki, wtedy to niczym szarpanie się 
w sieci.  Trudno dobrze żyć, gdy nie ma przed nami tego 
jednego najważniejszego celu, któremu 
podporządkowujemy nasze codzienne cele i działania; dla 
którego warto ponosić trudy i wyrzeczenia, przekraczać 
granice ludzkiej wytrzymałości pomimo strachu czy 
zniechęcenia.  Dla chrześcijanina tym najważniejszym celem 
jest osobiste spotkanie z Bogiem po trudach ziemskiej 
pielgrzymki, oczywiście w niebie.  

Niezależnie od reprezentowanych poglądów, warto 
zastanowić się, na czym tak naprawdę nam zależy, co jest 
naszym  i  tym jedynym najważniejszym celem w życiu – 
i w tym kierunku podążać, wtedy nie zagubimy ani siebie, ani 
własnego serca i sumienia. (Honorata Szymańska)  

OŚWIATA  

PROJEKT „ZDALNA SZKOŁA +” – CZYLI 

KOLEJNE KOMPUTERY DLA SZKÓŁ  

Gmina Szczytniki po raz kolejny pozyskała środki na zakup 

komputerów niezbędnych do zdalnego nauczania w ramach 

projektu „Zdalna szkoła+”. Projekt jest odpowiedzią 

na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.  

Kwota pozyskanych środków to 75.000 zł. Gmina Szczytniki 

zakupiła 25 laptopów wraz z oprogramowaniem, które 

zostały przekazane w Urzędzie Gminy dyrektorom zespołów 

szkół przez Wójta Marka Albrechta  i trafiły do szkół z terenu 

Gminy Szczytniki. Sprzęt komputerowy umożliwia uczniom 

kontynuację podstawy programowej w warunkach 

domowych i jest przeznaczony dla najbardziej 

potrzebujących uczniów, natomiast przy kształceniu 

stacjonarnym powinien być wykorzystany w szkole podczas 

zajęć. 

 

Program „Zdalna szkoła+” w Gminie Szczytniki 

finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. (Sylwia Rosiak)  

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI  

 GMINY SZCZYTNIKI 

    
   W roku szkolnym 2019/2020 w okresie od 21 lipca 

do 3 sierpnia 2020 r. do awansu zawodowego przystąpiło 

jeszcze trzech nauczycieli: jeden na stopień nauczyciela 

kontraktowego i dwóch na stopień nauczyciela 

dyplomowanego. 

● Stopień nauczyciela kontraktowego otrzymała: 

Pani Anna Bilach – nauczycielka Zespołu Szkół 

w Szczytnikach. 

   Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadziła w dniu  

21 lipca 2020 r. Komisja Kwalifikacyjna powołana przez 

dyrektora Zespołu Szkół w Szczytnikach. 

● Stopień nauczyciela dyplomowanego otrzymały: 

Pani Justyna Kmieć – nauczycielka Zespołu Szkół 

w Iwanowicach oraz Pani Marta Smolarek – 

nauczycielka Zespołu Szkół w Radliczycach. 

   Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadziła w dniach 

30.07.2020 r. i 03.08.2020 r. Komisja Kwalifikacyjna 

powołana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

   Gratulując stopnia awansu zawodowego, nauczycielom 

życzymy satysfakcji z pełnionej misji kształcenia 

i wychowania młodego pokolenia, pracy w twórczej 

atmosferze sprzyjającej podejmowaniu nowatorskich 

wyzwań oraz realizacji zawodowych planów.   

(autor: Grażyna Kuchnicka) 

https://gminaslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/logo_projektUE.png
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STYPENDIA DLA UCZNIÓW 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 2019/2020 zostało 

przyznanych ogółem 71 stypendiów dla uczniów szkół 

podstawowych realizujących obowiązek szkolny w tych 

szkołach.   

 

55 uczniów otrzymało stypendia motywacyjne 

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

 

➢ w Zespole Szkół w Iwanowicach:  Mateusz 

Błaszczyk, Grzegorz Nieborak, Oliwia Tylska, Alan 

Kłysz, Wiktoria Michalska, Filip Jakóbczak, Jakub 

Jakubowski, Kamila Trzęsowska, Weronika 

Kaszuba i Krystian Kurczewski;  

➢ w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu: Katarzyna Łatkowska, Mikołaj 

Szymański, Nadia Małolepsza, Hanna 

Pietrzykowska, Weronika Jakubek, Milena 

Nieborak i Aleksandra Łańduch;  

➢ w Zespole Szkół w Radliczycach: Wojciech Ekiert, 

Sandra Cieślak, Kacper Smolarek, Tomasz Siwiak, 

Julia Ekiert, Michał Nawrocki, Małgorzata Lazarek, 

Nadia Olejnik, Kamil Siwiak, Aleksandra Matusiak, 

Miłosz Siwiak i Klaudia Domagała; 

➢ w Zespole Szkół w Stawie: Karolina Sobocka, Filip 

Bilski, Tobiasz Haładyn, Stanisław Ostrowski  

i Łucja Haładyn; 

➢ w Zespole Szkół w Szczytnikach: Oliwia 

Żurawska, Antonina Braszak, Oliwia Leszka, 

Szymon Błasiak, Bartosz Dytfeld, Krzysztof Górski, 

Gabriela Kopacka, Mateusz Pospieszyński, Kacper 

Tułacz, Kajetan Wietrzyk, Maja Zimna, Julia 

Kasprowicz, Katarzyna Łukacka, Maria Korkosz, 

Marika Prus,  Angelika Wojtczak, Patrycja Łukacka, 

Zuzanna Leszka, Jakub Górski, Łukasz Leszka 

i Klaudia Bider; 

 oraz 16 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: Weronika 

Kaszuba        

➢ w Zespole Szkół w Radliczycach: Małgorzata 

Lazarek 

 (autor: Grażyna Kuchnicka) 

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA 

GMINNYCH ZESPOŁÓW SZKÓŁ 

OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 R.  

Szanowni Państwo! 

Zgodnie z nowymi przepisami  wydanymi przez MEN 

i zaleceniami GIS od dnia 1 września nasze gminne 

Zespoły Szkół mogą funkcjonować i prowadzić 

kształcenie w systemie stacjonarnym.  

1/ W związku z tym każda placówka powinna mieć opracowane 

i wdrożone na nowy rok szkolny  Procedury organizacji 

kształcenia i postępowania w czasie epidemii związanej 

z COVID-19.  

2/ W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 dyrektor odpowiada za organizację 

realizacji zadań zespołu szkół, w tym zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

realizacji tych zajęć.  

3/ Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu 

pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego, ma prawo zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli 

ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być 

zagrożone zdrowie uczniów/przedszkolaków. Zgoda i opinia 

mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych 

środków łączności, ale w takim przypadku treść zgody lub opinii 

powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki lub adnotacji 

albo w inny sposób. O zawieszeniu zajęć odpowiednio organ 

prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny oraz organ rejestrujący.  

4/ W czasie trwania epidemii w kraju przychodzenie 

i przebywanie w placówce osób z zewnątrz powinno być 

ograniczone wyłącznie do załatwienia spraw koniecznych. 

5/ W przypadku objęcia terenu strefą żółtą lub  czerwoną zespół 

szkół zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania 

wytycznych MEN, MZ i GIS w tym zakresie.   

6/ Od dnia 1 września 2020 r. standardowym sposobem 

organizacji zajęć są zajęcia tradycyjne, w szkole. Dyrektor 

szkoły jest uprawniony, aby zawiesić prowadzenie zajęć 

w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane 

(hybrydowe) – wariant B lub zdalne – wariant C - po uzyskaniu 

zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego. Wprowadzenie żółtej lub 

czerwonej strefy na terenie danego powiatu nie oznacza 

automatycznego przechodzenia pracy szkół w tryb mieszany czy 

zdalny. W takich przypadkach powiatowa stacja sanitarno-

epidemiologiczna może zalecić tylko ograniczone działania, jak 

np. obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych 
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placówki. W przypadku funkcjonowania placówki w trybie 

mieszanym lub zdalnym okres ten nie powinien być dłuższy niż 

zwyczajowo 14 dni przeznaczone na czas kwarantanny, 

a dyrektor w porozumieniu z nauczycielami może na ten okres 

ograniczyć zakres treści materiału z poszczególnych 

przedmiotów. Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję 

o wprowadzeniu wariantu C, czyli zawieszeniu wszystkich zajęć 

stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich 

uczniów. Kluczowa przy podejmowaniu takiej decyzji będzie 

zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego, która zostanie podjęta gdy 

będzie duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub wystąpią 

przypadki zachorowań lub kwarantanny większej grupy osób 

w danej placówce. 

7/ W przypadku zaobserwowania infekcji górnych dróg 

oddechowych u ucznia/przedszkolaka na terenie zespołu szkół, 

dyrektor lub wskazany pracownik jest zobowiązany odizolować 

ucznia w wyznaczonym wcześniej do tego pomieszczeniu, 

a następnie poinformować o tym fakcie rodziców/prawnych 

opiekunów, którzy muszą odebrać dziecko ze szkoły. Jeśli 

będzie taka potrzeba, rodzic/prawny opiekun z dzieckiem 

powinni udać się do lekarza.  

8/ Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-

2, należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową 

stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej 

dalszych zaleceń.  

9/ Zaleca się bieżące monitorowanie dostępnych materiałów 

medialnych  i aplikacji oraz przestrzeganie odgórnych 

wytycznych.  

Reasumując, za właściwą organizację pracy w każdej placówce 

odpowiada dyrektor, natomiast wszyscy mają obowiązek 

przestrzegania ustalonych procedur, wytycznych MEN i MZ 

oraz  zaleceń GIS.   

Bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę 

oraz za  zrozumienie utrudnionych warunków do nauki i pracy 

ze względu na stan epidemii w naszym kraju! 

Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht 

NARODOWE CZYTANIE 2020 

We wrześniu Zespoły Szkół Gminy Szczytniki,  podobnie jak 

wielu mieszkańców Gminy, wzięły udział na terenie swoich 

placówek w akcji „Narodowe Czytanie”, która jest 

organizowana przez Prezydenta RP corocznie od 2012 roku. 

Akcja ta została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” 

Adama Mickiewicza i ma na celu promowanie literatury 

narodowej.  

W tym roku lekturą dziewiątej odsłony „Narodowego Czytania” 

została „Balladyna” Juliusza Słowackiego, stanowiąca wybitne 

dzieło polskiego romantyzmu. Prezydent RP Andrzej Duda 

zachęcając do wzięcia udziału w tegorocznej akcji podkreślił, 

iż w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy razem 

pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej 

literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przynosząc wiele 

czytelniczej satysfakcji i ponownie łącząc w przekonaniu 

o doniosłości dzieł naszych największych pisarzy. Poza tym 

może warto przypomnieć sobie jedno z polskich przysłów: 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie – 

co posiadacie”,  i starać się, aby nigdy nie dotyczyło to nas.  

(Honorata Szymańska) 

OGŁOSZENIA  

USŁUGI ELEKTRYCZNE Przemysław Rodziak, Krowica 

Zawodnia 35c, tel. 721 160 568 

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

Salon Kosmetyki Samochodowej   

Pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej, polerowanie, 

woskowanie, pranie dywanów, pranie mebli tapicerowanych. 

Kuczewola 59A, tel. 669 814 212 

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

DM-Car Kompleksowa naprawa samochodów powypadkowych, 

naprawy bieżące, spawanie tworzyw sztucznych, skup i sprzedaż 

aut. Damian Domagała, Krowica Pusta 21, tel. 785 967 699 

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

Biuro Rachunkowe Honorata i Piotr Waliś 

Doradztwo Gospodarcze, Consulting, Kredyty, Leasingi, 

Pośrednictwo Finansowe. Dojazd do klienta. Kompleksowa 

i profesjonalna obsługa podmiotów gospodarczych, rolników i osób 

fizycznych. Chełmce 43A, 62-860 Opatówek, Tel.: 516174904, 

e mail: biuro.walis@wp.pl Zadzwoń i umów się na spotkanie! 

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

Potrzebujesz strony internetowej?  Zadzwoń: 724 959 262. 

Wykonuję strony i sklepy internetowe (od 200 zł), strony 

na Facebooku (od50 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 

mailto:biuro.walis@wp.pl
mailto:patryk@net-pat.pl
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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, tel. 512 349 420 

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

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SCH” SZCZYTNIKI 

zaprasza do swoich sklepów na zakupy artykułów spożywczych 

i chemii gospodarstwa domowego.  Oferujemy duży wybór 

i promocyjne ceny. Zapraszamy również do magazynu Artykułów 

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

pasze i materiały budowlane. Workujemy ekogroszek, transport 

gratis, sprzedaż ratalna. 

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

HEBEL USŁUGI STOLARSKIE Chojno 17a Grzegorz 

Leszczyński tel. 603 629 744 TERMINOWO I SOLIDNIE!            

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

Sprzedaż choinek do 1,5m;  Szczytniki 114  

(pod lasem);  tel. 694 511 969 i tel. 698 445 318 

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

Wójt Gminy Szczytniki informuje, że wstępne zapisy do Klubu 

Dziecięcego w Marchwaczu przeznaczonego dla chętnych dzieci 

w wieku 1-3 lat przyjmowane  są przez Panią Dyrektor Zespołu 

Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu, nr tel. do kancelarii szkolnej 

62/7625025. Planowane uruchomienie działalności Klubu 

Dziecięcego, który stanowić będzie jednostkę odrębną od szkoły,  

to styczeń 2021 roku. Maksymalna liczba miejsc wynosi  24. Przy 

organizowaniu działalności nowej jednostki wymagane są standardy 

rządowe oraz określone w podpisanych już umowach dotyczących 

dofinansowania.
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W BIEŻĄCYM WYDANIU GAZETKI GMINNEJ 
MOŻNA  PRZECZYTAĆ O NASTĘPUJĄCYCH  

SPRAWACH I WYDARZENIACH: 

 

SPRAWY GMINNE   str. 2 

1. Podziękowanie za dożynki      

2. Życzenia na nowy rok szkolny   

3. List gratulacyjny do Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej 

4. Podziękowanie dla  Mieszkańców Gminy 

Szczytniki za udział w wyborach prezydenckich 

5. Wyniki wyborów prezydenckich w Gminie 

Szczytniki 

6. Kalendarium Wójta  

7. Forum pytań do Wójta 

8. Sesje Rady Gminy Szczytniki 

9. Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy 

Szczytniki 

10. Promesy na rozwój gminnych klubów 

sportowych 

11. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej 

w Gminie Szczytniki    

12. Dotacje na świetlice wiejskie w Iwanowicach 

i Joance   

13. Zakończenie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Popowie  

14. Odbiór drogi w miejscowości Szczytniki   

15. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w obrębie geodezyjnym Główczyn   

16. Odbiór drogi w miejscowości Sobiesęki Pierwsze   

17.  Odbiór dróg w miejscowościach Pamiątków, 

Tymieniec Dwór i Guzdek    

18. Pomoc dla szpitala    

19. Podpisanie umowy z wykonawcą Klubu 

Dziecięcego 

20. Apel o zagłosowanie i włączenie się w rządowy 

Projekt „Pod Biało – Czerwoną”  

 

 

WYDARZENIA   str. 17 

21. Spotkanie w Szczytnikach na temat „Tarczy 

antykryzysowej i programów społecznych”  

22. Wystąpienie Wójta podczas spotkania 

w Szczytnikach na temat „Tarczy antykryzysowej 

i Programów społecznych” 

 

 

23. Dożynki Gminno -Parafialne   

24. Wystąpienie Wójta podczas Dożynek Gminno - 

Parafialnych 

 

HISTORIA I KULTURA   str. 22 

 

25. Warto przeczytać  

26. Pamięć o przodkach – Stefan Pietrzykowski     

27. Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej 

28. Nauczanie Jana Pawła II w cytatach 

29. Traktat o edukacji 

OŚWIATA   str. 24 

30. Projekt „Zdalna szkoła+" - czyli kolejne 

komputery dla szkół    

31. Awans zawodowy nauczycieli Gminy Szczytniki 

32. Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce 

i osiągnięcia sportowe 

33. Informacja dotycząca funkcjonowania gminnych 

Zespołów Szkół od dnia 1 września 2020 r. 

34. Narodowe Czytanie 2020 

 

OGŁOSZENIA   str. 26 

Informacje na gminną stronę internetową przyjmowane 
są przez sekretariat Urzędu Gminy w Szczytnikach 

 

REDAKCJA 

     Opracowanie i redagowanie „Wiadomości Szczytnickich”: 

Honorata Szymańska – edytowanie, Krzysztof Pietrzykowski - 

skład graficzny, Grażyna Kuchnicka – ds. kontaktów i promocji 

gminy. Honorowy Patronat: Wójt Gminy Szczytniki Marek 

Albrecht.  

          Informator ten powstaje dzięki dużemu zaangażowaniu 

placówek oświatowych oraz Pracowników  i Mieszkańców Gminy 

Szczytniki, za co serdecznie im dziękujemy.  Przekazujemy także 

wyrazy podziękowania dla Wszystkich, którzy nadesłali teksty 

do bieżącego wydania gazetki gminnej.  

     Wszelkie uwagi dotyczące naszego gminnego informatora 

przyjmujemy pod adresem gazetkagminna@gmail.com. Prosimy 

o przesyłanie artykułów do gazetki - na zasadach określonych 

w Regulaminie gazetki gminnej – wyłącznie na tego maila. 

      

ZESPÓŁ REDAKCYJNY  

mailto:gminna@gmail.com

