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Wakacje już minęły… 
Wakacje i urlopy szybko minęły, a przed nami pracowity czas pełen codziennych obowiązków i nowych wyzwań. 

W nowym roku szkolnym 2021/2022 życzę Wszystkim dużo zdrowia, aby koronawirus nie zakłócił zajęć w szkołach i przedszkolach; 
wiele życzliwości i wzajemnej pomocy; sukcesów i  satysfakcji  z dobrze wypełnianych zadań, 

a także owocnej nauki i pracy w  klimacie polskich tradycji i wartości patriotycznych. 
Niech znamienne słowa Jana Pawła II staną się najlepszym drogowskazem w życiu codziennym: „Każdy znajduje w życiu jakieś 

swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć.  
Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować.” 

 
Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht z Sekretarzem Dariuszem Wawrzyniakiem, 

Przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Augustyniakiem i Radnymi Gminy Szczytniki 
     

 

   

PODZIĘKOWANIE za DOŻYNKI 
Przekazuję   serdeczne   podziękowania   

Wszystkim,  którzy   włączyli   się   

w zorganizowanie tegorocznych Dożynek 

Gminno - Parafialnych,  a także Sponsorom 

i Uczestnikom naszej uroczystości. 

 

Dzięki Państwa  pomocy i zaangażowaniu, 

możliwe jest podtrzymanie 

również  w naszej  gminie 

tej pięknej polskiej tradycji, głęboko 

zakorzenionej w rodzimej kulturze – 

w szczególny sposób związanej z Jasną Górą 

oraz  uroczystością Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny. 

Pamiętajmy zawsze o polskiej wsi, która uczy 

nas wiernej miłości do Matki Ziemi oraz 

narodowych tradycji, i pomimo licznych 

problemów i trudności – nie ustaje w swojej 

misji; wypełniając słowa Jana Pawła II 

„Czuwam to znaczy także: czuję się 

odpowiedzialny za to wielkie wspólne 

dziedzictwo, któremu na imię Polska.” 

 
Z wyrazami wdzięczności 

Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht 
 

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

KALENDARIUM WÓJTA  

 

1. W trakcie realizowane jest zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 675714P Korzekwin Popów”  przez Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Drogowego z  Kalisza za kwotę 1.953.033,26 zł.  Zadanie otrzymało także dofinansowanie z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg.  Termin realizacji zadania - 25.10.2021 r.  

2. Realizacja przebudowy pozostałych dróg planowanych na 2021 r:  

a) Główczyn – Chojno dł. 817 m, umowa została podpisana,  realizacja - październik 2021 r.,  koszt 195 tys. zł; 

b) Trzęsów dł. 450 m, została wykonana,  koszt 72 tys. zł; 

c) Popów centrum dł. 342 m, umowa została podpisana, realizacja - październik 2021 r.,  koszt 188 tys. zł; 

d) Szczytniki  pod lasem dł. 320 m, 20.09.2021 r.  – podpisanie umowy, realizacja do dwóch miesięcy od daty 

podpisania;  

e) Popów dł. 610 m, został ogłoszony przetarg; 

f) Szczytniki dł. 252 m , został ogłoszony przetarg; 

g) Radliczyce dł. 340 m, został ogłoszony przetarg; 

h) Radliczyce dł. 254 m, został ogłoszony przetarg.  

3. Trwa  proces przyłączania gospodarstw domowych mieszkańców Korzekwina i Popowa do kanalizacji. Obecnie 

na 44 planowane przyłącza udzielono 19 zgód i  odebrano 10 przyłączy. 

4. Dnia 22.06.2021 r. został złożony wniosek o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu, mieszkańcy złożyli 

94 wnioski na usunięcie azbestu o łącznej masie 300  ton. 

5. Liczba wniosków naszych mieszkańców przyjętych w programie „Czyste Powietrze” wynosi 82,  w tym od  listopada po 

zmianach warunków programu,  przyjęto 45.  

6. W programie „Czyste Powietrze” nastąpiły kolejne ważne zmiany:  

– wycofanie dotacji na kotły węglowe - zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy 

tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła.  

- od 1 lipca 2021r.  zwiększono obecne progi dochodowe uprawniające do podwyższonego poziomu dofinansowania do 37 

tys. zł bezzwrotnej dotacji,  dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrósł do 175 proc. najniższej emerytury, czyli 

do 2.189,04 zł (było 1.960 zł), dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy jest ustalony na poziomie 125 proc. 

najniższej emerytury na osobę, czyli do 1.563,60 zł (było 1.400 zł);  

- punkt konsultacyjno  – informacyjny jest czynny po wcześniejszym umówieniu:  

     a) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Szczytniki 30, tel. 62/762 54 33   

                   we wtorki i czwartki w godzinach 10:00 – 12:00;   

     b) w Urzędzie Gminy w Szczytnikach, Szczytniki 139, tel.  62/597 17 32 

                  w poniedziałki w godzinach 8:00 – 10:00  

                  w środy w godzinach 15:00 – 17:00.  

7. Uchwałą NR XXXII/585/21SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21.06.2021 r. otrzymaliśmy 

dodatkową dotację z funduszu ochrony gruntów rolnych w kwocie 113.500 zł przeznaczoną na drogę w mc. Główczyn.   

8. Uruchomiony jest kolejny Powszechny Punkt Szczepień przeciwko COVID-19 w szpitalu w Wolicy - bezpośrednia rejestracja 

telefoniczna pod numerami:  730 524 366 oraz 62 761 25 09;  przypominam także o Punkcie w Szpitalu w Sokołówce, 

bezpośredni telefon do rejestracji 62 506 67 58. Zadanie realizuje Powiat Kaliski. 

9. W związku z realizacją  projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień 

przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”  informuję o możliwości bezpłatnego 

zaszczepienia się przeciwko WZW (szczepienia dla mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, w wieku 36 – 64 lata, 

osoby czynne zawodowo.) Osoby chętne do skorzystania mogą udać się do swojej przychodni i zapytać o możliwość 

bezpłatnego zaszczepienia w ramach tego projektu. Informacje można uzyskać pod telefonem: 800 808 006 .  

10. Informuję, że zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 czerwca 2021 r. znak: PO.RZT.70.244.2021/D/MZ została zatwierdzona 

nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczytniki. Taryfa 
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wchodzi w życie na terenie gminy Szczytniki – stosownie do art.24f ust. 1 Ustawy – po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia 

na stronie Biuletynu Informacji Publiczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  tj. w dniu 14 lipca 2021 r. 

 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie Jednostka Cena jednostkowa (netto i brutto) 

W okresie od 1 

do 12 miesiąca 

obowiązywania 

taryfy 

W okresie od 13 

do 24 miesiąca 

obowiązywania 

taryfy 

W okresie od 25 

do 36 miesiąca 

obowiązywania 

taryfy 

netto brutto netto brutto netto brutto 

Grupa 1 Cena za 

dostarczaną wodę 

zł/m3 2,04 2,21 2,10 2,27 2,14 2,32 

 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie Jednostka Cena jednostkowa (netto i brutto) 

W okresie od 1 

do 12 miesiąca 

obowiązywania 

taryfy 

W okresie od 13 

do 24 miesiąca 

obowiązywania 

taryfy 

W okresie od 25 

do 36 miesiąca 

obowiązywania 

taryfy 

netto brutto netto brutto netto brutto 

Grupa 1 Cena za 

odprowadzane 

ścieki 

zł/m3 4,39 4,75 4,60 4,97 4,79 5,18 

  

11. Zachęcam do korzystania z aplikacji na telefon  e-kurenda;  w aplikacji po wybraniu gminy i sołectwa będziecie Państwo 

otrzymywać wszystkie aktualne informacje i kurendy dotyczące danej miejscowości.  

12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił  następujące świadczenia: 

 

Rodzaj Świadczenia od 12.05.2021 r. do 25.06.2021 r. od 26.06.2021 r. do 26.07.2021 r. 

zasiłki stałe 
41 694,71 20 632,52 

36 36 

Zasiłki okresowe 
14 662,00 6 664,41 

22 19 

Zasiłki celowe 
15 600,00 2 800,00 

26 17 

Świadczenia rodzinne 
547 921,83 272 266,18 

495 494 

Świadczenie 

za życiem 

8 000,00 0 

2 0 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
13 400,00 13 400,00 

22 22 

Świadczenie 

500+ 

706 887,90 687 766,10 

861 831 

Dodatki mieszkaniowe 1 645,04 1 781,27 
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     Z programu ,,Posiłek w szkole i w domu” przyznano  pomoc  w formie dożywiania  115 dzieciom. W okresie od 12.05.2021 r. 

do 26.07.2021 r. pracownicy socjalni przeprowadzili  wywiady środowiskowe telefoniczne  lub w siedzibie GOPS w związku 

z istniejącą pandemią. W nagłych i bardzo trudnych przypadkach rodzinnych, pracownicy socjalni wraz z asystentem rodziny 

podejmowali działania w terenie. Asystent rodziny miał stały kontakt telefoniczny   z rodzinami objętymi współpracą oraz  osobisty 

w miejscu zamieszkania. 

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

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

    W okresie od  12.05.2021 r. do 26.07.2021 r. wydano 8 zaświadczeń  dot. Programu „Czyste Powietrze” – łącznie od stycznia  

2021 r. wydano  50. 

13.  W okresie  od  28.04.2021 r. do 31.05.2021 r. wydałem następujące Zarządzenia: 

Zarządzenie nr 26 w sprawie: przyjęcia planu zwiększania liczby zlecanych usług społecznych użyteczności publicznej 

podmiotom ekonomii społecznej przez gminę SZCZYTNIKI w 2021 r. 

Zarządzenie nr 25 w sprawie: raportu o stanie Gminy Szczytniki z rok 2020. 

Zarządzenie nr 24 w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia 

Regulaminu przetargu. 

Zarządzenie nr 23 w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia 

Regulaminu przetargu. 

Zarządzenie nr 22 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Szczytniki 

przejęte pod rozbudowę drogi powiatowej 4629P na odcinku Iwanowice – Szczytniki. 

Zarządzenie nr 21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2021 rok. 

 

14. Realizacja Uchwał Rady Gminy Szczytniki:  

1. UCHWAŁA NR XXXVI / 190 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 czerwca  2021 r. w sprawie zmiany WPF  

- w trakcie realizacji.  

2. UCHWAŁA NR XXXVI / 189 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 czerwca  2021 r. w sprawie zmian 

budżetowych  - w trakcie realizacji.  

3. UCHWAŁA NR XXXVI / 188 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach za 2020 rok. 

4. UCHWAŁA NR XXXVI / 187 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 czerwca  2021 r. w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach za 2020 rok. 

5. UCHWAŁA NR XXXVI / 186 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 czerwca  2021 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami użytkowymi wraz z przynależnym gruntem na rzecz Gminy 

Szczytniki do gminnego zasobu nieruchomości – w trakcie realizacji.  

6. UCHWAŁA NR XXXV / 185 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 13 maja  2021 r. w sprawie zmiany WPF – 

w trakcie realizacji;  

7. UCHWAŁA NR XXXV / 184 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetowych 

– w trakcie realizacji;  

8. UCHWAŁA NR XXXV / 183 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 13 maja  2021 r. w sprawie określenia wzoru 

wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego -  wdrożona.  

9. UCHWAŁA NR XXXV / 182/ 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 13 maja  2021 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na nabycie odrębnej nieruchomości lokalowej – lokal socjalny dla pracowników gospodarczych, wraz z przynależnym 

gruntem na rzecz Gminy Szczytniki do gminnego zasobu nieruchomości - w trakcie realizacji.  

  

6 6 

Dodatek energetyczny 
33,68 50,37 

1 2 

Stypendia szkolne  620,00 70 655,20 

zasiłki szkolne 1 99 

KDR 7 15 

WKR 0 0 

FEAD 3167,44 kg 0 
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Wszystkie zarządzenia  i uchwały Rady Gminy Szczytniki znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szczytniki  

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

 

15. Przeanalizowałem wyniki egzaminu ósmoklasisty, który odbył się w maju 2021 r.  Cieszy fakt, że uczniowie naszej gminy 

uzyskali ogółem średnią punktów w procentach wyższą od średniej w kraju z dwóch części – z  języka polskiego oraz 

z  matematyki, natomiast z języka angielskiego taką samą jak w powiecie kaliskim. Dziękuję Dyrektorom i Nauczycielom 

za sprawne przeprowadzenie egzaminu w trudnych warunkach epidemicznych oraz za przekazaną młodemu pokoleniu wiedzę 

i umiejętności, natomiast uczniom serdecznie gratuluję wszystkich szkolnych sukcesów i dobrych wyników egzaminu - 

powodzenia na kolejnych etapach edukacji!  

 

 

Gratulacje z tytułu uzyskania najlepszych wyników egzaminu ósmoklasisty w gminie 

 

Serdecznie gratuluję uzyskania najlepszych wyników egzaminu ósmoklasisty w gminie następującym szkołom: 

z języka polskiego – szkole w Iwanowicach (uzyskany wynik  - 68%); 

                                    z matematyki – szkole w Szczytnikach (uzyskany wynik - 63%); 

       z języka angielskiego – szkole w Marchwaczu (uzyskany wynik - 69,5%). 

 

Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht 

 

 

FORUM PYTAŃ DO WÓJTA  

1/ Czy jest Pan zadowolony z utworzenia i funkcjonowania Klubu Dziecięcego w gminie? 

- Tak, oczywiście, tym bardziej, że był to jeden z punktów mojego programu wyborczego, który został w pełni zrealizowany. Klub 
Dziecięcy utworzony w Marchwaczu ma za zadanie, aby spełniać oczekiwania rodziców dzieci w wieku 1- 3 lat, którzy mają problem 
z opieką nad dziećmi ze względu na swoją pracę zawodową. Muszę jednak szczerze przyznać, że nie spodziewałem się aż tak dużego 
zainteresowania – jak na razie mamy bowiem pełną obsadę. Warto też podkreślić, że jak do tej pory nie wszystkie gminy dysponują 
podobnym klubem, który jak okazało się chociażby w naszej gminie - faktycznie jest bardzo potrzebny.  

2/ Panie Wójcie, często porusza Pan zagadnienie piękna i jednocześnie konieczności ochrony środowiska naturalnego – czy 
faktycznie jest to dla Pana tak ważny problem? 

- Uważam, że dbanie o nasze otoczenie, nasze środowisko, w którym żyjemy powinno stanowić priorytet nie tylko dla mnie, lecz 
dla każdego mieszkańca gminy, dla każdego Polaka. Nie na wszystko mamy wpływ, więc przynajmniej zadbajmy o to, co wyłącznie 
zależy od nas, i w dodatku nie ma nic wspólnego z ponoszeniem wydatków finansowych. A mianowicie  -  przynajmniej nie 
zaśmiecajmy lasów ani żadnych innych terenów, z których przecież wszyscy korzystamy, niech tereny zielone służą nam do miłego 
wypoczynku, odreagowania codziennych problemów -  zamiast wdychania w tych miejscach okropnego fetoru z odpadów. Poza 
tym segregujmy śmieci, a szczególnie nie wrzucajmy do wspólnego kosza – elektrośmieci, baterii, świetlówek, zawierających 
najgroźniejsze toksyny jakie znajdują się w odpadach, a więc metale ciężkie. To właśnie metale ciężkie, według badań naukowych, 
powodują tak poważne choroby jak: choroby sercowo – naczyniowe, nieprawidłowości rozwojowe, zaburzenia neurologiczne, 
różne rodzaje nowotworów, cukrzycę, utratę słuchu i inne bardzo groźne dolegliwości. Powinniśmy wszyscy dokładać swoich 
starań, aby nie truć swoich sąsiadów, i oczywiście nie truć też siebie. 

 

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

 

 

   Rada Gminy Szczytniki na sesji w dniu 29.07.2021 r. bez 

zarzutów oceniła pracę Wójta oraz wykonanie budżetu za rok 

2020. Radni po zapoznaniu się z Raportem Wójta o stanie 

Gminy  i debacie jednogłośnie udzielili Wójtowi Markowi 

Albrechtowi wotum zaufania.  Następnie zapoznali się 

ze sprawozdaniem Wójta Gminy Szczytniki z wykonania 

budżetu za rok 2020,  pozytywną opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, informacją o stanie mienia jednostki 

samorządu terytorialnego oraz pozytywną opinią Komisji 

Rewizyjnej i także jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem 

absolutorium Wójtowi  Markowi Albrechtowi.  

 

   

 

 

   Zgodnie ze sprawozdaniem przedstawionym przez Wójta 

Gminy dochody osiągnięte przez Gminę wyniosły 46.622 tys. 

zł, w tym dochody bieżące 40.457 tys. zł i dochody majątkowe 

6.164 tys. zł, a wydatki 46.550 tys. zł, w tym wydatki bieżące 

36.443 tys. zł i wydatki majątkowe 10.107 tys. zł, które 

stanowiły 21,7 % wszystkich wydatków. Pod wydatkami 

majątkowymi kryją się inwestycje zrealizowane w 2020 r., 

z których główne to: 

 -  transport - przebudowy dróg gminnych na kwotę 6.632 tys. 

zł i dotacja na przebudowę drogi powiatowej w kwocie 847 tys. 

zł,  

 - infrastruktura wodociągowo-sanitarna - budowa kanalizacji 

w mc Korzekwin i Popów, kontynuacja zadania z 2019 roku – 

321 tys. zł, poprawa infrastruktury - 367 tys. zł poprzez budowę 

łącznika sieci wodociągowej Kościany - Mroczki Wielkie, 

przebudowę przepompowni ścieków w Kuczewoli,  

termomodernizację hydroforni w Stawie, wykonanie 

dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków,  

 - bezpieczeństwo - dotacja na zakup średniego samochodu 

bojowego dla OSP w Iwanowicach – 240 tys. zł, 

 - oświata  - remont przedszkola w Sobiesękach Drugich – 95 

tys. zł, 

 - rodzina  -  tworzenie i funkcjonowanie Klubu Dziecięcego  

w Marchwaczu – 603 tys. zł, 

  - gospodarka komunalna – budowa Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w Popowie – 702 tys. zł, 

 -  kultura – remonty w Świetlicach Wiejskich:  Iwanowice, 

Joanka, Krowica Zawodnia – 115 tys. zł.    

      Na planowany deficyt  w kwocie 2.555 tys. zł osiągnięto 

nadwyżkę w kwocie 71 tys. zł.   Radni pogratulowali Wójtowi 

realizacji budżetu i uzyskania absolutorium, życząc dalszej 

owocnej współpracy. Wójt Gminy serdecznie podziękował 

Radnym oraz pracownikom Urzędu Gminy i jednostek 

podległych za wsparcie i zaangażowanie w realizację 

ustawowych zadań gmin.  (Dariusz Wawrzyniak)  
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SESJE RADY GMINY SZCZYTNIKI  

W dniu 29 czerwca   2021  roku odbyła się XXXVI 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 

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 wyrażenia zgody na nabycie lokalu 

mieszkalnego z pomieszczeniami użytkowymi wraz 

z przynależnym gruntem na rzecz Gminy Szczytniki do 

gminnego zasobu nieruchomości - Projekt uchwały 

omówił Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak. 

Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie uwag 

i propozycji, otworzył dyskusję. Wobec braku uwag 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI / 186/ 2021 

(głosowało 15 radnych); 

- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Szczytnikach za 2020 rok - Projekt uchwały omówiła 

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch. Przewodniczący 

Rady zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji, otworzył 

dyskusję. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał 

pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku 

którego Rada w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr XXXVI / 187/ 2021 (głosowało 15 radnych); 

- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  w Szczytnikach 

za 2020 rok - Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Pani 

Małgorzata Bloch. Przewodniczący Rady zwrócił się 

o zgłaszanie uwag i propozycji, otworzył dyskusję. Wobec 

braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę 

Nr XXXVI / 188/ 2021 (głosowało 15 radnych); 

- w sprawie   zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2021 

rok - Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Pani 

Małgorzata Bloch. Przewodniczący Rady zwrócił się 

o zgłaszanie uwag i propozycji, otworzył dyskusję. Wobec 

braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

w głosowaniu jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI / 

189 / 2021 (głosowało 15 radnych); 

- w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - 

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Pani Małgorzata 

Bloch. Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie uwag 

i propozycji, otworzył dyskusję. Wobec braku uwag 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada 

w głosowaniu jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI / 

190 / 2021 (głosowało 15 radnych); 

-zakończenie sesji - W związku z omówieniem wszystkich 

punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął 

sesję.  
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W dniu  29 lipca 2021  roku odbyła się XXXVII Sesja Rady 

Gminy Szczytniki. W sesji udział wzięło 13 radnych według 

załączonej listy obecności, Wójt Pan Marek Albrecht, 

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch, Sekretarz Gminy 

Pan Dariusz Wawrzyniak, inspektor Biura Rady Pan 

Mirosław Kowalski. Nieobecni usprawiedliwieni radni: Pan 

Andrzej Kupaj, Pan Piotr Zimny. 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 29 lipca br. 

Informacja o debacie została umieszczona w BIP. Otworzył 

dyskusję w powyższej sprawie. Wójt Pan Marek Albrecht - 

omówił co zawiera raport o stanie Gminy, stwierdził, że 

sprawa była szczegółowo omówiona na wspólnym 

posiedzeniu Komisji przed sesją, zwrócił się o zgłaszanie 

uwag. Po dyskusji wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń 

mieszkańców Gminy do udziału w debacie  Przewodniczący 

Rady zamknął dyskusję. 

- rozpatrzenie projektów stanowisk, uchwał, 

głosowania, podjęcie  uchwał: 

- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Szczytniki wotum 

zaufania - Przewodniczący Rady przedstawił projekt 

uchwały w powyższej sprawie, poinformował, że projekt 

został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu 

Komisji Rady odbytym przed sesją, 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 XXXVII / 191 / 2021 

(głosowało 13 radnych). Wójt Pan Marek Albrecht 

podziękował Radzie za udzielenie wotum zaufania, 

stwierdził, że jest to mobilizacja do dalszej pracy dla Gminy; 

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Szczytniki za 2020 r. -Wójt Pan Marek Albrecht  

omówił sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie 

z wykonania budżetu Gminy za 2020 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 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Poznaniu  

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Szczytniki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia 

komunalnego Gminy Szczytniki i przedstawił projekt 

uchwały w powyższej sprawie, poinformował, że projekt 

został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu 

Komisji Rady odbytym przed sesją, 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 XXXVII / 192 / 2021 (głosowało 13 radnych); 

- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu 

wykonania budżetu za  2020 rok -  
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak 

stwierdził, że w ustawowym terminie radni otrzymali 

materiały - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 

2020 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 2020 r. Poinformował, że Komisja 

Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 17, 22 i 23 czerwca 

2021 r.   rozpatrywała oraz dokonała analizy  i oceny 

wykonania budżetu za 2020 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 2020 r. Powyższy wniosek został 

przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

do zaopiniowania. Przewodniczący Rady Zwrócił się do 

Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o zapoznanie Rady 

z treścią wniosku w sprawie absolutorium. Przewodnicząca 

Komisji Rewizyjnej radna Pani Danuta Światek zapoznała 

Radę z treścią wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium. Poinformowała Radę, że Komisja Rewizyjna 

dokonała analizy sprawozdań z wykonania budżetu gminy 

za 2020 r., sprawozdań finansowych, informacji o stanie 

mienia Gminy. Następnie zapoznała Radę z treścią Uchwały 

Nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczytniki z dnia 

23 czerwca  2021 roku w sprawie wniosku Komisji  

o udzielenie absolutorium Wójtowi za 2020 r. Następnie 

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z treścią Uchwały 

nr SO-17/0955/270/2021 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie opinii 

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczytniki 

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Szczytniki 

za 2020 rok. W imieniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o udzielenie 

Wójtowi Gminy absolutorium za 2020 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 2020 r., w wyniku, którego w głosowaniu 

jawnym Rada Gminy przyjęła wniosek podejmując 

jednogłośnie Uchwałę Nr XXXVII / 193 / 2021 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   gminnych jednostek organizacyjnych za dobrą 

współpracę  i pracę, zaangażowanie przy wykonaniu 

budżetu gminy  za 2020 rok; 

- w sprawie zajęcia stanowiska  popierającego inicjatywę  

ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym dla 

uczczenia zwycięskiego powstania wielkopolskiego 1918-

1919 - Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak  omówił 

projekt stanowiska w powyższej sprawie, poinformował, 

że sprawa została pozytywnie zaopiniowana na wspólnym 

posiedzeniu Komisji przed sesją. Przewodniczący Rady  

zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w 

sprawie projektu przedmiotowego stanowiska i otworzył 

dyskusję.  Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący 

Rady zarządził głosowanie nad projektem stanowiska, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie  zajęła stanowisko 

w powyższej sprawie; 

- w sprawie zmiany Uchwały Nr X/59/2019 Rady Gminy 

Szczytniki z dnia 31 lipca  2019 r. w sprawie sieci 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę 

Szczytniki -Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak  

omówił projekt uchwały w powyższej  sprawie, 

poinformował, że sprawa została pozytywnie zaopiniowana 

na wspólnym posiedzeniu Komisji przed sesją.  

Przewodniczący Rady  zwrócił się o zgłaszanie 

ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu 

przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec braku  
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uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę 

Nr XXXVII / 194 / 2020 (głosowało 13 radnych); 

- w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczytniki -  

Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak  omówił projekt 

uchwały w powyższej  sprawie, poinformował, że sprawa 

została pozytywnie zaopiniowana na wspólnym 

posiedzeniu Komisji przed sesją. 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 XXXVII / 195/ 2020 (głosowało 

13 radnych); 

- sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Szczytniki - Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak  

omówił projekt uchwały w powyższej  sprawie, 

poinformował, że sprawa została pozytywnie zaopiniowana 

na wspólnym posiedzeniu Komisji przed sesją. 

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 XXXVII / 196/ 2020 (głosowało 13 radnych); 

- w sprawie zmian budżetowych -  Skarbnik Gminy Pani 

Małgorzata Bloch omówiła projekt uchwały w powyższej  

sprawie, poinformowała, że sprawa została pozytywnie 

zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji przed 

sesją. 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 XXXVII / 197 / 2021 (głosowało 13 radnych); 

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - 

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła projekt 

uchwały w powyższej sprawie, poinformowała, że sprawa 

została pozytywnie zaopiniowana na wspólnym 

posiedzeniu Komisji przed sesją. 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 XXXV II / 198 / 2021 (głosowało 

13 radnych); 

- zakończenie sesji - W związku z omówieniem wszystkich 

punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął 

sesję.  

/Opracowano na podstawie   protokołów z sesji,  

podjętych przez Radę Gminy uchwał – 

Mirosław Kowalski/ 

PREZENTACJA STRATEGII ROZWOJU GMINY 

SZCZYTNIKI NA LATA 2021-2030 ORAZ 

GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI  

 

24 czerwca 2021 roku z budynku Zespołu Szkół 

w Marchwaczu odbyło się spotkanie pracowników Urzędu 

Gminy z przedstawicielami sołectw Marchwacz, 

Marchwacz- Kolonia oraz Krowica Zawodnia i Krowica 

Pusta. W jego trakcie przedstawiono główne założenia 

Strategii Rozwoju Gminy oraz Gminnego Programu 

Rewitalizacji. Ponieważ wieś Marchwacz włączona została 

do Programu Rewitalizacji, zebrano również opinie 

mieszkańców na temat ich oczekiwań w tym zakresie. 

Zgromadzeni przedstawili kilka ciekawych pomysłów, które 

włączone zostaną do Programu Rewitalizacji wsi. /Zespół 

redakcyjny/ 
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MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA STAWU 

W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTNIKI  

 

W dniu 11 czerwca 2021 r. ogłoszono wyniki naboru 

wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu 

terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin, 

w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe 

przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – Gmina Szczytniki 

otrzymała dofinansowanie w wysokości 200 000,00 zł. 

Zadanie obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

poprzez modernizację i przebudowę zbiornika wodnego 

w celu zwiększenia retencji wody w miejscowości 

Szczytniki. W ramach  inwestycji zostanie przebudowany 

zbiornik wraz z remontem zastawki piętrzącej i urządzeń 

spustowych o powierzchni około 11 200 m2. Skarpy 

zbiornika zostaną obsiane trawą i umocnione kiszką 

faszynową. Wlot i wylot rowu do zbiornika zostanie 

umocniony narzutem kamiennym. Na istniejącej 

na zbiorniku wyspie (siedlisku ptaków)  - skarpy zostaną 

uformowane i umocnione kamieniem. Szacowany koszt 

inwestycji: 347 307,86 zł. (Grażyna Sowa)  

MONTAŻ ELEMENTÓW NOWEJ LINII 

SORTOWNICZEJ W ZUOK „ORLI STAW” TRWA  

 
Oddana do użytkowania w kwietniu br., nowa hala sortowni 

w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

„Orli Staw” sukcesywnie wypełnia się elementami 

nowoczesnej linii sortowniczej. Montowane są zespoły 

przenośników. Ich rolą jest zapewnienie transportu zarówno 

odpadów  

jak i wysortowanych surowców wtórnych. Zamontowano już 

także 7 nowoczesnych separatorów optycznych m.in. 

do tworzyw sztucznych, paliwa alternatywnego (RDF), folii 

PE, separator balistyczny, separator elektromagnetyczny 

taśmowy (metali żelaznych) oraz separator wiroprądowy 

(metali nieżelaznych). Urządzenia montowane są przez 

pracowników firmy Sutco-Polska Sp. z o.o. Wykonywane 

prace przebiegają bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem. 

Wartość realizowanych prac wyniesie 34.144.800,00 zł 

brutto. Planowane zakończenie tego etapu modernizacji 

Zakładu „Orli Staw” to połowa 2022 roku.   

 

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. 

„Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum 

Recyklingu". Wartość projektu wynosi 117 199 018,71 zł 

netto, w tym dofinansowanie 79 695 332,73 zł ze środków 

UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 

2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi. 

Piotr Szyszkiewicz - Specjalista ds. edukacji i informacji - 

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

"Orli Staw" 

MIESZKAŃCY AGLOMERACJI KALISKO- 

OSTROWSKIEJ MOGĄ BEZPŁATNIE 

ZASZCZEPIĆ SIĘ PRZECIWKO WZW TYPU B  

 

 

Jednym z działań realizowany na terenie Aglomeracji Kalisko 

– Ostrowskiej w ramach  projektu edukacji zdrowotnej to 

możliwość bezpłatnych szczepień przeciwko WZW typu B. 

Do szczepienia na podstawie ankiety zostaną 

zakwalifikowane osoby spełniające wymogi formalne - 

deklaracja aktywności zawodowej, miejsce zamieszkania – 

AKO,  wiek 36-64 lata, wyrażenie zgody na wykonanie 

szczepienia, podanie wymaganych danych osobowych 

i zgoda na ich przetwarzanie, pozytywna kwalifikacja 

lekarska. 
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Na szczepienie można zapisać się online poprzez stronę 

internetową www.zoltakropla.pl lub dzwoniąc pod 

nr tel. 800 808 006. 

Można też bezpośrednio zgłosić się do jednego z punktu 

szczepień, których lista jest dostępna na stronie 

www.zoltakropla.pl w zakładce Chcę się zaszczepić. 

Zaszczepić można się także podczas organizowanych tzw. 

Żółtych weekendów przy okazji różnego rodzaju festynów, 

dożynek, pikników odbywających się na terenie Aglomeracji 

Kalisko – Ostrowskiej. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy 

i świadomości mieszkańców Aglomeracji Kalisko – 

Ostrowskiej w zakresie profilaktyki wirusowych zapaleń 

wątroby, projekt zakłada przeprowadzenie edukacji 

zdrowotnej dla 12 000 osób. W ramach projektu zostanie 

zaszczepionych przeciwko WZW typu B  6885 osób w wieku 

36 – 64 lat, u 2376 osób zostaną przeprowadzone badania 

w kierunku HCV i HBV. 

Wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW typu B) 

wywołane jest zakażeniem wirusem HBV.  Wirus 

przenoszony jest poprzez kontakt z zakażoną krwią oraz 

płynami ustrojowymi. Innymi czynnikami ryzyka 

są transfuzje krwi, dializy, akupunktura, wykonywanie 

tatuażu, czy korzystanie z tych samych przyborów 

higienicznych. 

Projekt „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń 

HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B 

na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”  obejmuje 

swym zasięgiem 24 gminy i miasta, wchodzące w skład 

Aglomeracji, w tym miasto Kalisz i Ostrów Wielkopolski. 

Projekt „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń 

HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B 

na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” 

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. (informacja 

przekazana z UG) 

SPOTKANIE Z WICEMARSZAŁKIEM 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

6 sierpnia odbyło się spotkanie Mieszkańców Gminy 

Szczytniki, Władz Gminy  z Krzysztofem Grabowskim 

Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego i 

Starostą Powiatu Kaliskiego Krzysztofem Nosalem.  

Wicemarszałek w ramach roboczej wizyty odwiedził 

cztery Świetlice Wiejskie: w Stawie, Tymieńcu, 

Iwanowicach i Marcjanowie. Spotkanie miało na celu 

podsumowanie inwestycji dofinansowanych ze 

środków unijnych i Urzędu Marszałkowskiego. 

Uczestniczący w spotkaniach Mieszkańcy dziękowali 

za wsparcie i wielokrotnie podkreślali znaczenie 

otrzymanych dofinansowań w rozwoju ich 

miejscowości, i  jednocześnie zgłaszali dalsze potrzeby 

społeczności licząc na kontynuację dobrej współpracy 

Władz Gminy  z Urzędem Marszałkowskim w zakresie  

zaangażowania środków unijnych i środków z budżetu 

województwa w rozwój ich miejscowości.  

 

 

 

W trakcie spotkania przedstawiono zrealizowane 

inwestycje:  

1)  „Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie 

Gminy Szczytniki poprzez przebudowę, 

nadbudowę istniejącego budynku świetlicy 

wiejskiej i strażnicy OSP w Stawie wraz 

z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej 

wokół świetlicy wiejskiej”,  wsparcie 

finansowe w 2019 r. z programu PROW 

w kwocie 500.000 zł, koszt całej inwestycji 

1.156.873 zł; 

2) „Rewitalizacja centrum miejscowości Staw 

wraz z oświetleniem” I etap  w 2019 r. z 

programu PROW w ramach LGD „Długosz 

Królewski” -  dofinansowanie 138.704 zł, koszt 

całej inwestycji 217.986 zł;  

3) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w 

Tymieńcu” w 2019 r. z programu UM Pięknieje 

Wielkopolska Wieś,  kwota 21.000 zł, koszt 

całej inwestycji 34.172 zł; 
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4) „Remont dachu Świetlicy Wiejskiej i sali OSP 

Iwanowice w 2019 r.:  z programu PROW 

w ramach LGD „Długosz Królewski”,  

dofinansowanie 132.000 zł, koszt całej 

inwestycji 206.577 zł; 
 

 
 

 

5) Przebudowa drogi w mc. Krzywda  w 2019 r., 

dofinansowanie z programu UM FOGR 

144.000 zł, koszt całej inwestycji 344.020 zł;   

6) Przebudowa drogi w mc. Główczyn w 2020 r.,  

dofinansowanie z programu UM FOGR 

135.000 zł, koszt całej inwestycji 255.532 zł;  

7) Remont toalet i ogrzewania w OSP Iwanowice 

w 2020 r., kwota dofinansowania z programu 

UM  PWW  w kwocie 28.500 zł, koszt całej 

inwestycji 63.758 zł; 

8) Remont dachu OSP Joanka w 2020 r., 

dofinansowanie z programu UM  PWW w 

kwocie 27.500 zł, koszt całej inwestycji 39.983 

zł; 

9)  „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych dla Gminy Szczytniki 

w miejscowości Popów” w 2020 r.,  kwota 

dofinansowania z WRPO - 420.513 zł, koszt 

całej inwestycji 702.513 zł; 

10) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Główczyn i Antonin oraz sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Popów, z programu 

PROW dofinansowanie 441.924 zł, koszt całej 

inwestycji 854.224 zł;   

11) Budowa kanalizacji w Marcjanowie w 2019 r., 

dofinansowanie 1.139.484 zł, koszt całej 

inwestycji 2.187.215 zł.  Bardzo dziękujemy!  

(Dariusz Wawrzyniak)  
 

WYDARZENIA 

PODZIĘKOWANIA OD RODZINY 

KURCZEWSKICH 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, 
kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się 

z innymi” 

św. Jan Paweł II 

PODZIĘKOWANIA  

     W nocy z 18 na 19 czerwca 2021 r. nasze życie zmieniło 
się w ciągu kilku godzin. W wyniku pożaru straciliśmy 
dorobek całego życia. Widzieliśmy jak pali się nasze życie, 
nasze wspomnienia, które niknęły w płomieniach. 
Patrzyliśmy jak ogień trawi nasz dom kawałek po kawałku…  

Gdyby nie ofiarność strażaków, którzy z narażeniem życia 
ratowali to, co płomieniom nie udało się jeszcze strawić, 
dzisiaj nie mielibyśmy czego odbudowywać. Należą im się za 
to serdeczne podziękowania.  

Pragniemy również podziękować władzom Gminy Szczytniki, 
szkołom z terenu Gminy Szczytniki, byłej wychowawczyni 
syna i jego koleżankom i kolegom z klasy, mieszkańcom 
gminy oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy podali 
nam pomocną dłoń w tak trudnej dla nas sytuacji życiowej.  

Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc, wsparcie 
duchowe, finansowe  i rzeczowe. Bez tej pomocy nie 
mielibyśmy szans na powrót do dawnego życia.  

Rodzina Kurczewskich 

JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA 

MAŁŻEŃSKIEGO  

 Dnia 23 czerwca 2021 roku odbyła się uroczystość z okazji 

Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. Każdy 

jubileusz  jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to 

rocznica niezwykła – świętują ją ludzie, którzy przeżyli 

razem pół wieku. Podczas uroczystości wręczone zostały 

medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę, 

na wniosek Wójta gminy,  parom małżeńskim z terenu gminy 

Szczytniki. Życzenia parom złożył i dekoracji dostojnych 

Jubilatów dokonał Wójt Marek Albrecht. Odznaczenia 

otrzymali: 
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1. Halina i Tadeusz Andrzejak 

2. Regina i Antoni Ciesielski 

3. Aurelia i Paweł Idzikowski 

4. Zofia i Andrzej Ignasiak 

5. Natalia i Stanisław Jankowski 

6. Urszula i Walenty Kaźmierczak 

7. Wiesława i Stanisław Lubecki 

8. Sabina i Tadeusz Łuczak 

9. Marianna i Józef Orczykowski 

10. Halina i Czesław Ostrowski 

11. Teresa i Włodzimierz Siewieja 

12. Krystyna i Stanisław Tomczak 

13. Janina i Czesław Tośta 

14. Ewa i Stanisław Zmuda 

 

Wszystkim parom składamy serdeczne gratulacje oraz 

życzymy kolejnych lat pełnych szczęścia, radości, zdrowia 

i miłości. (Dorota Marucha)  

WYCIECZKA SENIORÓW DO TEATRU   

W dniu 18 czerwca 2021 r. został zorganizowany darmowy 

wyjazd dla seniorów do Teatru we Wrocławiu na spektakl 

,,Francuska niespodzianka”. Wyjazd zorganizowany był 

przez fundację ,,Rozwój Zbyszewice” z  Programu 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 

rządowego Programu ,,Społeczna odpowiedzialność nauki” – 

Popularyzacja nauki i promocji sportu.  Celem tego wyjazdu 

był nie tylko relaks i dobra zabawa, ale przede wszystkim 

integracja seniorów i wolontariuszy. Uczestnicy wyjazdu 

mieli czas, by się bliżej poznać, aby porozmawiać, bawić się 

razem. „Francuska niespodzianka” to komedia napisana 

przez bardzo lubianego we Francji autora, aktora, scenarzystę 

i reżysera Jeana Poireta. Dla wszystkich był to autentyczny 

kontakt z prawdziwą kulturą. Już marzą o kolejnym 

wyjeździe na spektakl teatralny. (Magdalena Ziółkowska) 

 

ZBIÓRKA KRWI I FESTYN RODZINNY 

W SZCZYTNIKACH 
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Krew jest tym elementem naszego życia, którym możemy 

podzielić się  z innymi mając świadomość, że ratujemy 

komuś życie. Jednak cały czas jest to „towar deficytowy”. 

Dlatego bardzo popularne w ostatnim czasie stały się 

gminne akcje poboru krwi. I tak też się stało, już po raz 

czwarty w  Gminie Szczytniki.  

 

W niedzielę 20 czerwca na terenie Zespołu Szkół 

w Szczytnikach od godzin porannych rozpoczęła się akcja 

poboru krwi, tym razem jednak połączona z festynem 

rodzinnym. Po raz pierwszy po zniesieniu części restrykcji 

pandemicznych, była to okazja do spotkania rodzinnego 

w plenerze. Podczas gdy rodzice mieli okazję w szkole 

włączyć się w akcję i oddać krew, dzieci mogły 

uczestniczyć na boisku szkoły w zabawach i konkursach 

z grupą animatorów, ścigać się na specjalnym 

dmuchanym mega-torze przeszkód, czy też spróbować 

swojej celności oddanych strzałów w piłkę nożną na 

ogromnym dmuchanym kole celnościowym. Podczas 

zabaw przekazano także uczestnikom upominki 

ufundowane przez Gminny Program Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Całości 

festynowej zabawy dopełniły występy artystyczne na 

scenie, w których zaprezentowały się grupy taneczne 

z Gminnego Ośrodka Kultury oraz dzieci z Przedszkola 

w Szczytnikach prezentujące między innymi układy 

taneczne do walca i poloneza. 

 

    Na zakończenie festynu na boisku Orlika odbył się 

kolejny już gminny mecz piłkarski, gdzie młodzież 

z orlikowych klubów podejmowała gminnych Oldboy-ów 

- a wśród nich Przewodniczący Rady Gminy i radni gminy, 

Sekretarz Gminy oraz strażacy z jednostek OSP. 

Pierwszego podania piłki rozpoczynającego mecz dokonał 

natomiast Wójt Gminy Marek Albrecht aktywnie 

dopingujący swoją drużynę już w dalszej części meczu. 

Samo piłkarskie spotkanie miało niezwykle emocjonujący 

i wyrównany przebieg z lekką przewagą po stronie 

młodzieży, która także zwyciężyła w meczu.  

 

Najważniejszą wiadomością tego dnia była jednak 

informacje, że podczas Akcji Poboru i festynu udało się 

zebrać 14,4 litrów krwi od 32 krwiodawców. Bardzo 
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dziękujemy za tak liczny udział mieszkańcom naszej 

gminy. (Mariusz Janiak)      

PIERWSZE SERCE Z NAKRĘTKAMI 

DLA JAGODY 

Wójt Gminy Szczytniki przekazał nakrętki z serca 

znajdującego się pod Urzędem Gminy dla małej Jagody 

z Sobiesęk Drugich, która choruje na Spinal Muscular 

Atrophy, w skrócie SMA. To choroba, która powoduje 

zanik mięśni. Jagoda ma niespełna roczek, walczy 

z podstępną chorobą. Potrzebny jest lek, który uratuje jej 

życie! Koszt leku to, 9,5 miliona złotych i dostępny jest 

w USA. Nakrętki zostaną sprzedane, a uzyskane pieniądze 

będą przeznaczone na ten lek.  

 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców o dostarczanie 

nakrętek do serduszka znajdującego się pod Urzędem 

Gminy. Nakrętki będą przekazywane dla Jagody 

do momentu zebrania pełnej kwoty.   

(Magdalena Ziółkowska) 

PIKNIK RODZINNY „ZACZYNAMY WAKACJE” 

W SZCZYTNIKACH 

 

Tradycyjnie każdego roku pod koniec czerwca, gdy kończy się 

rok szkolny i zaczynają wakacje, w Szczytnikach odbywa się 

Festyn „Szczytnickie Lato”. Jednak w tym roku, podobnie jak 

w ubiegłym, z powodu pandemii impreza nie mogłą się odbyć 

z takim rozmachem jak w latach poprzednich.  

 

 

 

    Nie zapomniano jednak o najmłodszych i ich rodzicach 

i w sobotę  26 czerwca z powodzeniem zorganizowano na 

boisku przy OSP w Szczytnikach Piknik Rodzinny. 

Organizatorem letniego spotkania rodzinnego był Wójt Gminy 

Szczytniki Marek Albrecht, który do współpracy zaprosił  

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlenę Maląg. 

Ministerstwo Pani Maląg organizuje tego lata cykl takich 

spotkań plenerowych, a ponieważ, jak powiedziała Pani 

Minister w Szczytnikach czuje się bardzo dobrze i chętnie tutaj 

przyjeżdża, więc na mapie Pikników Rodzinnych nie mogło 

zabraknąć naszej gminy. 

    Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych: na boisku 

pojawił się specjalny plac zabaw z atrakcjami, namioty, 

malowanie twarzy i kolorowe bajkowe tatuaże. Były także 

pokazy baniek mydlanych i plecione wielokolorowe 

warkoczyki. Wszędzie ustawiały się kolejki chętnych, ale każdy 

do końca imprezy miał okazję skorzystać z atrakcji.  
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A dla spragnionych i głodnych KGW w Szczytnikach i Popowie 

przygotowało stoisko, gdzie rozdawano wodę, watę cukrową, 

popcorn i ciasto z własnych wypieków. Jak się okazało samej 

waty cukrowej wydano ponad 600 sztuk.   

 

    Goszcząca na Pikniku Pani Mister Marlena Maląg po 

powitaniu wspólnie z Wójtem Gminy  wszystkich licznie 

przybyłych mieszkańców gminy, otrzymała pamiątkowe 

albumy patriotyczne wraz z wielkim podziękowaniem od Wójta 

Pana Marka Albrechta, Przewodniczącego Rady Gminy Pana 

Bogdana Augustyniaka i Pani Dyrektor Honoraty Szymańskiej 

– za przyznanie zaszczytnej Odznaki Honorowej MERITIS PRO 

FAMILIA dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu. 

Podziękowanie Pani Minister złożyli również seniorzy z Gminy 

Szczytniki – za wyjazd do wrocławskiego teatru. 

    Artystycznie spotkanie ubarwiły  prezentacje szkolne 

przygotowane przez uczniów i nauczycieli wszystkich szkół 

gminy Szczytniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Były więc 

koncerty wokalne młodzieży z Zespołów Szkół w Marchwaczu 

i Iwanowicach, wakacyjne przeboje śpiewane zawsze przy 

ogniskach a przypomniane przez przedstawicieli Zespołu Szkół 

w Radliczycach. Nie zabrakło także pokazów tanecznych  dzieci 

i młodzieży z grup Galaxy Gminnego Ośrodka Kultury 

i przedszkolaków z Zespołu Szkół w Szczytnikach między 

innymi w układach tańca towarzyskiego, co wzbudziło owacje 

wśród zgromadzonej publiczności. Podobnie zresztą bardzo 

ciepło zostały przyjęte mini recitale obecnie już absolwentek 

szkoły w Szczytnikach Anny Czarneckiej i Anny Shkirman-

Zimny wspólnie z młodsza siostrą Martą. Dziewczyny dały 

popis swoich umiejętności wokalnych, pokazując wszystkim, że 

warto śledzić ich karierę sceniczną spodziewając się także tych 

największych sukcesów. 

    Po wspaniałych prezentacjach wokalnych i tanecznych oraz 

także poetyckich mieliśmy doskonałą okazję do obejrzenia 

pokazu gminastyki artystycznej w wykonaniu dwóch sióstr 

Katarzyny i Gabrieli Dorabialskich uczennic Zespołu Szkół w 

Stawie i jednocześnie zawodniczek klubu KKS Kalisz w sekcji 

gimnastyki artystycznej. Siostry uczestniczą w krajowych 

i międzynarodowych zawodach bardzo często zajmując miejsca 

na podium. Oczywiście pokazem zachwyciły także publiczność 

w Szczytnikach.  

 

    Wszyscy występujący zostali obdarowani upominkami 

przygotowanymi przez Gminny Program Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgromadzonym 

rozdawano także przygotowane przez gminę elementy 

bezpiecznego wyposażenia rowerzystów - kamizelki i opaski 

odblaskowe, co z pewnością przyda się także na okres wakacji. 

Piknik rodzinny zakończyły zabawy muzyczne i konkursy dla 

dzieci przygotowane na scenie i pod sceną przez specjalną grupę 

animatorów. 

    Koordynatorem przygotowania i organizacji był Gminny 

Ośrodek Kultury w Szczytnikach. A organizatorzy spotkania 
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bardzo dziękują za pomoc w przygotowaniu całości programu 

Dyrekcjom i nauczycielom szkół gminnych, Paniom z KGW 

w Szczytnikach i Popowie oraz z KGW w Główczynie oraz 

strażakom z OSP w Szczytnikach. (Mariusz Janiak) 

Podziękowanie dla Pani Minister Marleny Maląg 

    Bardzo dziękujemy Pani Minister za życzliwość i udział 

w Pikniku Rodzinnym „Zaczynamy wakacje”  w Szczytnikach, 

za niespodzianki dla dzieci, omówienie realizowanych 

działań i programów rządowych oraz propagowanie polskich 

tradycji.  

    Jest nam niezwykle miło, że Pani Minister doceniła 

również nasz gminny samorząd, chyląc czoła, jak to określiła 

– przed podejmowanymi działaniami przez Pana Wójta 

i naszych Radnych - w zakresie promowania tradycyjnych 

wartości i rodziny. Bardzo dziękujemy! 

Uczestnicy Pikniku Rodzinnego w Szczytnikach 

WYSTĄPIENIE WÓJTA PODCZAS PIKNIKU 

RODZINNEGO „ZACZYNAMY WAKACJE”  

W SZCZYTNIKACH 

   Serdecznie witam na pikniku rodzinnym „Zaczynamy 
wakacje” –  Panią Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Marlenę Maląg wraz ze swoimi pracownikami, 
Przewodniczącego Rady Gminy Pana Bogdana Augustyniaka 
i Radnych Gminy Szczytniki, Radnych Powiatu Kaliskiego – Panią 
Alicję Skrzybalską, Pana Krzysztofa Dziedzica i Pana Wincentego 
Nowaka, sołtysów, dyrektorów i przedstawicieli Zespołów  
Szkół, UG, GOPS, OSP, KGW, gości, mieszkańców, a przede 
wszystkim dzieci i młodzież, dla których w związku 
z rozpoczęciem wakacji zostały przygotowane specjalne 
atrakcje. Jednocześnie bardzo dziękuję koordynatorowi 
dzisiejszej imprezy Panu Dyrektorowi GOK Mariuszowi 
Janiakowi oraz wszystkim, którzy włączyli się w zorganizowanie 
pikniku. 

   Szczególne podziękowania pragnę złożyć Pani Minister 
Marlenie Maląg, władzom rządowym i samorządowcom - za 
troskę o polską rodzinę i wychowanie młodego pokolenia, 
czego wymiernym efektem na terenie naszej gminy jest 
utworzenie klubiku dziecięcego, a także liczne  inwestycje 
i programy rządowe, z których w dużym stopniu korzystają 
również nasi mieszkańcy, np.  – Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych, z którego gminie przyznano 1100 tys. zł na drogi 
gminne i 200 tys. zł na modernizację stawu przy UG 
w Szczytnikach, „Rodzina 500+”, „Dobry Start”, „Posiłek 
w szkole i w domu”, „Maluch+”, „Mama 4+”, „Opieka 
75+”i wiele innych.  Pani Minister – wielkim wyróżnieniem dla 

naszej społeczności gminnej jest przyznanie przez Panią  
Odznaki Honorowej MERITIS PRO FAMILIA dla Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Marchwaczu  - za krzewienie wartości 
prorodzinnych i patriotycznych. Bardzo dziękujemy! 

   Życzę Pani Minister i wszystkim, którzy podejmują kluczowe 
decyzje w naszym kraju – dużo wytrwałości w służbie dla naszej 
Ojczyzny, a także odwagi w dalszym budowaniu cywilizacji życia 
i sprawiedliwości, opartej na wartościach chrześcijańskich 
oraz na poszanowaniu wolności i godności każdego człowieka – 
ponieważ zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II „Polska 
potrzebuje dzisiaj ludzi sumienia”. 

   Szanowni Państwo, drodzy uczniowie – a teraz zaczynamy 
wakacje; życzę więc wszystkim, pomimo pandemii, pomimo 
problemów i codziennych trudności - wielu wrażeń i  radości 
podczas dzisiejszego spotkania, a także wspaniałych wakacji  
i słonecznych myśli; dedykując w sposób szczególny uczniom – 
budzące optymizm słowa Papieża Polaka: „Jeszcze będzie 
pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz 
do przejścia całe życie.”                             

Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht 

DOŻYNKI GMINNO- PARAFIALNE 

W SZCZYTNIKACH 

 

 

Rekordowa ilość 10 namiotów-stoisk biesiadnych 
przygotowanych przez gminne koła KGW oraz udział 
przedstawicieli wszystkich 31 sołectw gminy Szczytniki 
w przekazaniu chlebów dożynkowcyh, to najlepszy dowód na 
to, że pomimo rocznej przerwy w organizacji Dożynki Gminne 
to najważniejsze wydarzenie kulturalno-społeczne w naszej 
gminie. 
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22 sierpnia na placu i boisku przy OSP w Szczytnikach  
największe święto wszystkich rolników, ogrodników 
i sadowników już od wczesnych godzin porannych zgromadziło 
przedstawicieli sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich 
przygotowujących stoły, barwne dekoracje, ustawiających 
własne namioty i miejsca do siedzenia dla gości. 

 

O godzinie  14.00, gdy stoły już były przygotowane na wizyty 
gości i biesiadników, pod scenę uroczyście zajechał konny 
korowód dożynkowy przywożąc gospodarzy uroczystości Wójta 
Gminy Szczytniki Marka Albrechta i Proboszcza Parafii 
w Szczytnikach ks. Kanonika Grzegorza Modrzyńskiego, dla 
którego były to jednocześnie pierwsze Dożynki Gminno-
Parafialne w naszej gminie. Nie zabrakło także w korowodzie 
Starościny i Starosty Dożynek z chlebami dożynkowymi. A byli 
nimi w tym roku Kamila Leszka prowadząca rodzinne 

gospodarstwo rolne w Chojnie oraz  Krzysztof Leszka 
prowadzący wspólnie z żoną gospodarstwo rolno-ogrodnicze 
w Szczytnikach. 

Część obrzędową Dożynek rozpoczęła tradycyjnie już Kapela 
Złote Kłosy, a delegacje gminne złożyły na specjalnych stogach 
ze słomy sołeckie chleby oraz wieńce dożynkowe do 
poświęcenia podczas Mszy św. Dożynkowej, która właśnie się 
rozpoczynała. W trakcie Mszy św. swoje dary dożynkowe 
złożyły także sołectwa będące bezpośrednio w  Parafii 
w Szczytnikach. 

 

Po Mszy św.  powróciliśmy do ludowego obrzędu 
dożynkowego,w który doskonale wprowadziła nas muzycznie 
Kapela Złote Kłosy, odpowiednio dobierając repertuar  pieśni 
i piosenek o tematyce dożynkowej. W trakcie obrzędu 
dożynkowego, gdzie jak nakazuje  tradycja  częstowano 
wszystkich zgromadzonych chlebem dożynkowym i obtańczono 
dożynkowe wieńce, był także czas na przemówienia gości 
i gospodarzy, które rozpoczął Wójt Gminy Szczytniki Marek 
Albrecht mówiąc o trudzie i dumie pracy polskiego  rolnika, ale 
także dziękując wszystkim, którzy organizacyjnie bądź też 
finansowo pomogli w organizacji tegorocznych dożynek. 
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Na scenie pojawiła się także Pani Minister Rodziny i Polityki 
Społecznej Marlena Maląg odczytując specjalny list jaki do 
rolników naszej gminy z okazji tak ważnego święta rolniczego 
wystosował Premier Mateusz Morawiecki. Należy nadmienić, 
że to już kolejna wizyta Pani Minister w naszej gminie w ciągu 
trzech miesięcy, co niewątpliwie świadczy o sympatii, jaką Pani 
Minister Marlena Maląg obdarzyła nasz region i gminę 
Szczytniki. 

Wśród gości Dożynek, którzy także  skierowali ze sceny swoje 
słowa do mieszkańców gminy byli również Poseł Tomasz 
Ławniczak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 
Krzysztof Grabowski wraz z radnym Sejmiku Andrzejem Plichtą, 
Wicestarosta Powiatu Kaliskiego Zbigniew Słodowy wraz 
z radnymi powiatowymi Benedyktem Owczarkiem, Alicją 
Skrzybalską, Krzysztofem Dziedzicem i Henrykiem Kurkiem. 
Specjalne dożynkowe listy nadesłali także Posłowie Piotr Kaleta, 
Jan Mosiński i Jan Dziedziczak oraz Burmistrzowie Opatówka, 
Koźminka i Stawiszyna i Wójt Gminy Lisków. 

 

Po zakończeniu części obrzędowej poprzedzonej częścią 
religijną, przyszedł czas na część biesiadną dożynek, gdzie 
o „jadło” zadbały KGW Sobiesęki Drugie, KGW Szczytniki, 
Popów, KGW Kuczewola, KGW Staw wraz z sołectwami 
Kościany-Lipka i Cieszyków, KGW Tymieniec, KGW Mroczki 
Wielkie, KGW Niemiecka Wieś, KGW Marcjanów, KGW 
Iwanowice oraz KGW Krowiczanki. 

Goście tłumnie ruszyli na stoły biesiadne, a muzycznie na scenie 
swoje koncerty prezentowali Kapela Złote Kłosy, Orkiestra Dęta 
OSP w Iwanowicach pod batutą nowego, niezwykle 
energicznego kapelmistrza Adriana Militowskiego, a także 
muzyczna gwiazda wieczoru After Party, którego znane 
przeboje śpiewano tłumnie pod sceną skacząc, tańcząc i polując 
na płyty wykonawcy rzucane w stronę publiczności, na których 
po koncercie można było zdobyć autografy gwiazdy. 

Muzycznej całości tegorocznych Dożynek dopełniła biesiada 
muzyczna w wykonaniu Kapeli Dysonans, jak zwykle 
niezawodnej muzycznie i doskonale trafiającej w  gusta 

bawiącej się pod sceną publiczności, o czym najlepiej świadczy 
fakt, że z planowanych 1,5 godziny występu Kapeli zrobiło się 
2,5 godziny grania i zabawy. Reszta zabawy nocnej już pozostała 
w rękach i głosie DJ Artura, także doskonale bawiącego znanymi 
przebojami  wszystkich tańczących do pólnocy. 

Tegorocznym Dożynkom Gminno-Parafialnym towarzyszyły 
także dwie dodatkowe akcje gminne; pierwsza związana była 
z ogólnopolską akcją szczepienia przeciw COVID-19 , z której 
podczas dożynek skorzystało ponad 40 osób. Natomiast druga 
akcja dotyczyła zbierania funduszy na leczenie kilkumiesięcznej 
Jagódki, mieszkanki naszej gminy, chorej na SMA. Podczas 
całego dnia dożynkowego zbierano datki do puszek, podczas 
korzystania z dmuchańców i malowania twarzy, które były 
darmowe dla dzieci, także każdy był zobowiązany do 
symbolicznej wpłaty na pomoc dla Jagódki, można było 
skosztować pysznych wypieków, nabyć śliczne pluszaki. 
Wszystko to pozwoliło na zgromadzenie dla Jagódki na jej 
leczenie kwoty ponad 18.700 zł. Za tę pomoc rodzice 
dziewczynki i organizatorzy akcji wszystkim bardzo dziękują.  
Już teraz także możemy poinformować, że 25 września na 
zakończenie lata i jednocześnie w pobliżu urodzin Jagódki 
odbędzie się w Szczytnikach jeszcze jeden Festyn charytatywny,  
w którym swój udział zapowiedziała także jedna z gwiazd 
discopolo. 

Uroczystości dożynkowe nie mogłyby się odbyć, gdyby nie 
praca i zaangażowanie kilkudziesięciu osób, o których w swoim 
przemówieniu wspominał Wójt Gminy  - Strażaków OSP ze 
Szczytnik, Kuczewoli i Marcjanowa, pracowników Urzędu 
Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, sołectw, Kół Gospodyń 
Wiejskich, Kapel i Orkiestry oraz sponsorów, którym bardzo za 
zaangażowanie i pomoc dziękują organizatorzy.  

(Mariusz Janiak)  

WYSTĄPIENIE WÓJTA PODCZAS DOŻYNEK  

Szanowni Państwo! Drodzy Rolnicy, Sadownicy, Ogrodnicy, 

Pszczelarze i Hodowcy! Dostojni Goście! 

Witam bardzo serdecznie Wszystkich uczestników na 

dożynkach Gminno – Parafialnych, których gospodarzem jest 

Gmina Szczytniki i Parafia   pw. bł. Bogumiła w Szczytnikach, 

natomiast starostami tegorocznych dożynek są: Pani Kamila 

Leszka z miejscowości Chojno  i  Pan Krzysztof Leszka 

ze Szczytnik.    

Dożynki to jedno z najważniejszych świąt polskiej wsi, to 

prastara kończąca żniwa uroczystość głęboko zakorzeniona 

w naszej kulturze ludowej - wyrażająca radość z plonów – 

owoców ciężkiej pracy rolnika, w Polsce wpisana w sposób 

szczególny w kontekst religijny  - uroczystość Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny, co stanowi ważny element naszej 
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kultury i tożsamości. Pięknym zwyczajem w naszej gminie jest 

korowód dożynkowy, w którym zaraz  po uroczystym 

Nabożeństwie Dziękczynnym biorą udział mieszkańcy Gminy 

i goście.  Dzisiaj na moje ręce został złożony bochen chleba 

wypieczony z tegorocznego ziarna i właśnie tym chlebem 

pragnę podzielić się z mieszkańcami naszej gminy i przybyłymi 

do nas gośćmi.   

Drodzy Rolnicy, Ogrodnicy, Sadownicy, Pszczelarze i Hodowcy  - 

bardzo serdecznie dziękuję Wam za trud waszej pracy. Pragnę 

również serdecznie podziękować mieszkańcom gminy i tym 

wszystkim, którzy zaangażowali się  w organizację dzisiejszego 

święta.  

Dziękuję starostom Pani Kamili Leszka i Panu Krzysztofowi 

Leszka -  za dostojne przeprowadzenie dzisiejszego korowodu.                                                                         

Dziękuję delegacjom które przybyły na Mszę św. z chlebami: 

Państwu Renacie i Krzysztofowi Kaźmierczakom - właścicielom  

piekarni Borek oraz sołectwom: Antonin, Główczyn, Gorzuchy, 

Iwanowice, Iwanowice II, Joanka, Niemiecka Wieś, Sobiesęki I, 

Sobiesęki II, Sobiesęki III, Szczytniki, Trzęsów, Tymieniec, 

Pośrednik, Popów, Marchwacz, Murowaniec, Marchwacz 

Kolonia, Krowica Zawodnia, Krowica Pusta, Korzekwin, 

Kuczewola,   Guzdek – Daniel, Chojno, Mroczki Wielkie, 

Kościany – Lipka, Cieszyków, Radliczyce, Staw, Marcjanów.               

Dziękuję za przygotowanie stołów dożynkowych następującym 

sołectwom:      

 1.  Iwanowice,  Iwanowice II    

2. Kuczewola  

3. Krowica Zawodnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4.  Marcjanów                                                                                                                                                             

5.  Mroczki Wielkie    

6. Niemiecka Wieś                                                                                                                                                                                                                                                                 

7.  Staw,  Cieszyków,  Kościany - Lipka                                                                                                                                                                                                                     

8.  Sobiesęki II                                                                                                                                                                                                                                

9.  Szczytniki,  Popów                                                                                                                                                                                    

10.Tymieniec                                                                                                                    

Dziękuje również Okupniczankom z Sobiesęk III za 

przygotowanie poczęstunku dla gości.                                                                                                                                         

Swoje podziękowanie przekazuję także:  

• ks. Kanonikowi Grzegorzowi Modrzyńskiemu za 

odprawienie Mszy św.    Dziękczynnej, 

• mieszkańcom Popowa, Krowicy Zawodniej, 

Niemieckiej Wsi za przygotowanie wspaniałych 

wieńców dożynkowych,  

• prezesowi gminnemu OSP Panu Zbigniewowi 

Banasiewiczowi, 

• jednostce OSP ze Szczytnik, Kuczewoli i Marcjanowa - 

za zabezpieczenie placu, parkingu i inne prace 

wykonane na rzecz dożynek,  

• Panu Januszowi Jakubkowi -  piekarnia „Sezam” 

z Radliczyc, Panu Krzysztofowi Kaźmierczakowi – 

piekarnia z Borku, Panu Radosławowi Jasińskiemu - 

piekarnia z Aleksandrii i Panu Mariuszowi Boreckiemu 

- piekarnia „Staropolska” z Iwanowic za ofiarowanie 

chlebów dożynkowych,  

• radnym, sołtysom i mieszkańcom za wsparcie i pomoc 

przy organizacji święta,  

• orkiestrze dętej z Iwanowic, kapeli „ Złote Kłosy” 

i kapeli „ Dysonans” za oprawę artystyczną,  

• dyrektorowi  GOK Mariuszowi Janiakowi za 

koordynowanie dzisiejszej   uroczystości.                      

Słowa podziękowania kieruję również do sponsorów, którymi 

są: 

1.  PPHU Konrat  - Karol Drewniak, Chojno       

2.  Ekowiking  -  Bartoszek,  Nowak  Szczytniki 

3.  Lidia Horti Logistic  -   Lidia i Mirosław Gimla, 

Opatówek  

4.  Pan Wiesław Wawrzyniak z Niedźwiad 

5.  PHU Kubiccy  -  Robert Kubicki, Szczytniki 

6.  Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Szczytnikach 

7.  Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej   

8.  Centrum Rolno Ogrodnicze  –  Józef Chojnacki,   

Opatówek             

9.  DROMAX  Usługi Drogowo  –  Budowlane  Wojciech 

Krymarys   

10.  Maximus Broker Sp. z o.o. 

11.  PHU MAJA  -  Zofia i Krzysztof Graczykowscy, Józefów 

12.  Gospodarstwo Rolno – Ogrodnicze  -  Barbara i Roman 

Kopeć,  Trzęsów 

13.  GS „Samopomoc Chłopska”   Szczytniki 

14.  Biuro Rachunkowe  -  Honorata i Piotr Waliś,  Chełmce 
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15.  Agencja Ubezpieczeniowa -  Zbigniew Juszczak, 

Romanów 

16.  Gospodarstwo Rolno – Ogrodnicze Dorota i Krzysztof 

Leszka, Szczytniki                    

17.  Gospodarstwo Rolno -  Ogrodnicze Daria i Dariusz 

Albrecht,  Popów                       

18.  FHU   NIK – Mattrans Adrian Leszka,  Chojno 

19.  Państwo Kamila i Marek Leszka z Chojna     

20.  Handel Art. do Produkcji Rolniczej – Krystyna i Jerzy 

Filipowscy, Brzeziny 

21.  Zakład Budowy Dróg – Henryk Mocny 

22.  Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta - EKO Kalisz    

23.  Państwo Wioleta i Krzysztof Nowak ze Szczytnik   

24.  PPUH Budowlanka  Hilary Paszkowski,  Staw  

25.  Pan Grzegorz Ostrowski z Lipki 

26.  Pan Wiktor Piętka z Rajska 

27.  Skład Opału - Marek Chojnacki,  Marcjanów 

28.  Piano Wera – Arkadiusz Jakubek,  Krowica Zawodnia 

29.  PHU Weterynaria - A. Kupaj i J. Ziółkowski, Szczytniki 

30.  Pokazy Barmańskie  -  Szymon Koszal, Iwanowice 

31.  Pan Stanisław Nowak  ze Szczytnik  i Pan Piotr Raczyk 

z Popowa 

32.  „Rol  Dróg” Roboty Drogowe i Budowlane  – Rafał 

Świątek, Rajsko 

33.  PPHU RECO – Remigiusz Kaźmierczak, Opatówek  

34.  Sklep Wielobranżowy – Andrzej Kliber, Radliczyce 

35.  DOMINO - Agnieszka Skurczak, Chojno 

36.  Pan Józef Biernat z Krowicy Zawodniej                                                                    

W sposób szczególny dziękuję także władzom  krajowym, 

Posłom   RP, władzom wojewódzkim i powiatowym za liczne 

działania, programy i projekty wspierające polskie rolnictwo 

i naszą lokalną społeczność. To właśnie dzięki tym działaniom 

i tej współpracy – w naszej gminie zostało zrealizowanych wiele 

ważnych inwestycji na  kwotę  ponad 10 mln zł w roku ubiegłym 

i 5,7 mln  w roku bieżącym, a uzyskane wsparcie pochodzi 

z dotacji rządowych takich jak   Fundusz Inwestycji Lokalnych 

i  Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg, środków unijnych 

w ramach PROW  i WRPO oraz środków Urzędu 

Marszałkowskiego  w ramach FOGR i programu „Pięknieje 

Wielkopolska Wieś”.    

 2020 rok  - to przebudowa 15 km dróg gminnych za kwotę 

6.632 tys. zł z dotacjami od Wojewody Wielkopolskiego  

z programu Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 

1.061 tys. zł  i 809 tys. zł  z Funduszu Inwestycji Lokalnych w mc. 

Staw – Szczytniki i Lipka,  a z FOGR Urzędu Marszałkowskiego 

w kwocie 135 tys. zł w mc Główczyn. 

W 2021 r. w trakcie jest przebudowa dróg na kwotę 3.691 tys. 

zł z dotacjami Wojewody na drogi Korzekwin – Popów, 

Szczytniki, Radliczyce,     na łączną kwotę 2.530 tys. zł   

i 203 tys. zł z FOGR-u na drogę w Główczynie.                                    

 Gmina Szczytniki sukcesywnie wspiera finansowo powiat 

kaliski w zakresie przebudowy dróg i chodników, kwota 

wsparcia powiatu kaliskiego przez budżet  gminy Szczytniki 

w roku ubiegłym wyniosła 847 tys. zł na drogę  Szczytniki – 

Takomyśle przez Popów i Kuczewolę, a w tym roku 249 tys. zł na 

ścieżkę rowerową Iwanowice – Szczytniki.  

 Miniony  i obecny rok to także szereg inwestycji w oświacie – 

zakończono  dostosowanie pomieszczeń na przedszkole 

w Sobiesękach Drugich w kwocie 200 tys. zł i oddano do użytku 

Klub Dziecięcy w Marchwaczu za kwotę 533 tys. zł, na który 

otrzymaliśmy dotację od Wojewody z programu „Maluch +” 

i WRPO z projektu „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na 

zatrudnienie rodziców”.   

Kolejnym obszarem inwestycyjnym jest kontynuacja remontów 

świetlic wiejskich: w  Iwanowicach, Joance, Kuczewoli,  Krowicy 

Zawodniej i Tymieńcu przy wsparciu z programu „Pięknieje 

Wielkopolska Wieś” UM. W tym roku  z budżetu gminy 

realizowane będą dalsze działania w tym zakresie 

w Szczytnikach, Radliczycach, Sobiesękach Trzecich 

i  Iwanowicach.   

Zakończono  już budowę kanalizacji w Korzekwinie  

z dofinansowaniem z WRPO,  a   w tym  roku nadal realizowana 

jest inwestycja wodociągowa w Główczynie  i kanalizacyjna 

w Popowie na kwotę 642 tys. zł z dofinasowaniem z PROW 

w wysokości 441 tys. zł.  

W ubiegłym roku do użytkowania został  oddany także Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych za kwotę 702 tys. zł 

z dotacją z WRPO  w wysokości 420 tys. zł.  

Szanowni Państwo! W czasach pandemii jeszcze bardziej 

doceniliśmy jak ważne jest wspieranie polskiej wsi, dzięki której 

na naszych stołach nie brakuje tradycyjnego pachnącego 

zbożami chleba, nie brakuje produktów rolnych i hodowlanych.  

Tylko polska wieś może zagwarantować nam bezpieczeństwo 

żywieniowe i dlatego zawsze powinniśmy promować nasze 

rodzime produkty. Polska wieś uczy nas wiernej miłości do 

Matki Ziemi oraz narodowych tradycji, i pomimo licznych 

problemów i trudności – nie ustaje w swojej misji; wypełniając 

słowa Jana Pawła II „Czuwam – to znaczy także: czuję się 

odpowiedzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na 
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imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas 

wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje. (…) 

Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. 

Natomiast czuwajmy przy wszystkim, co stanowi autentyczne 

dziedzictwo pokoleń…” Bądźmy mądrym i solidarnym 

narodem! Szczęść Boże! 

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht 

LIST OD PREMIERA RP Z OKAZJI DOŻYNEK  

 

UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELI GMINY SZCZYTNIKI 

W DOŻYNKACH POWIATOWYCH  

Przedstawiciele gminy Szczytniki w dniu 5 września 2021 r. 
uczestniczyli w dożynkach powiatowych, które odbyły się  
w Słuszkowie w gminie Mycielin.  Gminę godnie reprezentowali 
przede wszystkim starościna dożynek gminno – parafialnych 
w Szczytnikach Pani Kamila Leszka wraz z małżonkiem, którzy 
ofiarowali  gospodarzom dożynek powiatowych – tradycyjny 
bochen chleb.  Dożynki przebiegły w miłej i spokojnej 
atmosferze. (UG) 

 

HISTORIA I KULTURA 

82.ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY 

ŚWIATOWEJ 

 

W dniu 1 września 1939 roku niemieckie siły zbrojne 

przekroczyły na całej długości granice Polski. Rozpoczęły 

się bombardowania polskich miast. Z głośników 

radiowych w świat popłynął komunikat o wybuchu wojny. 

Od samego początku konfliktu przerażała postawa 

najeźdźcy, który w żaden sposób nie miał zamiaru 

przestrzegać reguł prawa wojennego. Atakowano 

kolumny cywilnych uchodźców, mordowano jeńców, 

zastraszano podbitą ludność. Armia polska rozciągnięta na 

rozległych, nieosłoniętych granicach stawiła zacięty opór, 

jednak w obliczu ogromnej przewagi sprzętowej wroga, 

zmuszona została do odwrotu. Co istotne - polskie plany 

obronne nie zakładały prowadzenia wojny w pojedynkę. 

W myśl podpisanych umów dwustronnych z Anglią 

i Francją sojusznicy mieli nam na wypadek konfliktu 

przyjść z pomocą. Niestety, rządy państw zachodnich nie 

spełniły swoich zobowiązań. Polska została osamotniona, 

a niemieckie zagony pancerne parły na Warszawę. Od 

9 września niezwiązany dotąd większymi walkami generał 

Kutrzeba zaatakował siłami Armii Poznań skrzydło 

nacierającej na stolicę niemieckiej 8 armii. Polski 

kontratak zaskoczył Niemców. Polacy odbili m. in. 

Łęczycę i Uniejów. Niestety, zmotoryzowany przeciwnik 

w kilka dni ściągnął w rejon walk olbrzymie siły. 

Niemieckie lotnictwo wciąż nękało nasze oddziały nad 

Bzurą. Impet polskiego kontrataku osłabł. Na domiar 

złego 17 września na wszystkich runęła informacja 

o radzieckiej agresji na wschodzie, co było konsekwencją 

podpisanego 23 sierpnia 1939 roku paktu Ribbentrop- 

Mołotow. Sytuacja strategiczna stała się bardzo ciężka. 

Wojsko Polskie wzięte w kleszcze zaczęło się wycofywać 

na tzw. przedmoście rumuńskie. Tam ocalałe polskie 

dywizje miały przetrwać na oczekiwaną ofensywę 

francuską. Ta jednak nie nadeszła. 28 września w trosce 
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o los mieszkańców stolicy poddano Warszawę. 

2 października skapitulował Hel. Cztery dni później 

odbyła się ostatnia bitwa kampanii wrześniowej pod 

Kockiem. 

    Polska bijąca się w osamotnieniu przeciwko dwóm 

mocarstwom poniosła klęskę. Doświadczenia następnego 

roku pokazały jednak, że naporowi Niemiec nie sprostała 

także  znacznie potężniejsza od naszego kraju Francja. 

Przegrana kampania wrześniowa nie spacyfikowała 

naszego narodu. Społeczeństwo podjęło trud heroicznej 

walki z najeźdźcami. W konspiracji powstało Polskie 

Państwo Podziemne dysponujące najliczniejszą armią 

podziemnej Europy. (Krzysztof Pietrzykowski) 
 

STEFAN JUSZCZAK- UCZESTNIK WOJNY 

OBRONNEJ 1939 ROKU 

 

 
 

Stefan Juszczak urodził się 11 lutego 1916 roku 

w Iwanowicach, gdzie do dnia dzisiejszego mieszkają jego 

dzieci, wnuki i prawnuki. 22 marca 1939 roku został 

wcielony do ósmej kompanii 29. pułku piechoty 

w charakterze strzelca. Pułk pana Stefana wchodził 

w skład 25. Dywizji Piechoty pod dowództwem gen. bryg. 

Franciszka Altera. Podczas kampanii wrześniowej 

Dywizja była częścią Armii Poznań generała Tadeusza 

Kutrzeby. Jako żołnierz 29. Pułk Strzelców Kaniowskich 

pan Stefan przeszedł cały szlak bojowy, uczestnicząc 

w bitwie nad Bzurą oraz obronie stolicy. W oblężonej 

Warszawie został ciężko ranny (postrzał prawego płuca), 

a następnie wzięty do niemieckiej niewoli. Zwolniony 

został dopiero w listopadzie 1940 roku. Jak zaświadczyli 

członkowie rodziny „rana postrzałowa i jej skutki były 

odczuwalne całe życie”. W dowód męstwa i zasług na polu 

bitwy Stefan Juszczak odznaczony został Medalem 

za udział w wojnie obronnej 1939 r., Medalem 

za Warszawę 1939 r. oraz Odznaką Grunwaldzką.  

 

 
 

(Redakcja bardzo dziękuje Pani Elżbiecie Trzęsowskiej 

za przesłane materiały informacyjne i zdjęcia, które 

publikujemy w niniejszym wydaniu gazetki. Planowane 

było wprawdzie wydanie albumu o bohaterach gminy, 

jednakże z powodu zbyt małej ilości materiałów – jak na 

razie wszystkie otrzymane materiały publikujemy 

sukcesywnie w gazetce gminnej.) 

NAUCZANIE JANA PAWŁA II W CYTATACH  

„Za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio 
wywołują, ale również ci, którzy nie czynią wszystkiego, co leży 
w ich mocy, aby jej przeszkodzić.” 

 „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość.” 

„Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest 
Twoje.” 

„Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb”. 

„Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości 
bez przebaczenia.” 

„Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. 
Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.” 

„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby 
przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, 
szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie 
o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.” 
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PLANOWANE ZAWIERZENIE ŚW. JÓZEFOWI  

W czwartek 7 października br. podczas 
Mszy św. o godzinie 18.00, 
w Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa 
w Jego Narodowym Sanktuarium w Kaliszu, 
zaplanowane zostało zawierzenie Narodu 
i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi. 
Mszy św. przewodniczyć będzie ks. abp 

Stanisław Gądecki, natomiast to niezwykle ważne wydarzenie 
poprzedzone zostanie Narodowymi Rekolekcjami trwającymi 
od niedzieli do środy. Będzie to wyjątkowy dzień w Kaliszu 
i w całej Polsce, a także w Gminie Szczytniki, ponieważ postać 
Świętego Józefa wpisuje się trwale już od wielu lat również 
w dzieje Gminy Szczytniki. Włączmy się więc, przynajmniej 
duchowo,  w to wielkie święto; a  Święty Józef – wzór wiary, 
pracowitości i uczciwości,  najlepszy opiekun Świętej Rodziny -  
niech stanie się najlepszym obrońcą również dla każdego z nas.  
(Honorata Szymańska) 

TRAKTAT O ZDROWYM STYLU ŻYCIA  

    Paradoksalnie, im więcej mówimy o zdrowym stylu życia, tym 
bardziej wszyscy mamy coraz większe problemy ze zdrowiem, 
a zwłaszcza z odpornością naszego organizmu, która pozwala 
zwalczać niepożądane przez nas choroby. Przyczyn takiej 
sytuacji jest bardzo wiele; przede wszystkim tzw. siedzący tryb 
życia, a więc zbyt mało ruchu fizycznego, duża ilość żywności 
z toksynami, zanieczyszczone powietrze i środowisko. 
Specjaliści, którzy nam dobrze życzą - alarmują, aby spożywać 
odpowiednie ilości naturalnych witamin i minerałów, a więc 
elementy, których potrzebuje nasz organizm i z których jest 
zbudowany; przekonują nas, jak ważna w budowaniu 
odporności jest np. witamina C czy witamina D3; przestrzegają 
przez nadmiernym spożywaniem cukru, który jest przyczyną 
wielu chorób i przyczynia się do spadku naszej odporności. 
I faktycznie, patrząc na etykiety wielu spożywczych produktów, 
zauważamy, że cukier jest wszechobecny w naszej żywności – 
nie tylko w cukierkach i innych słodyczach, ale także w wielu 
innych produktach, do których jest dodawany, aby polepszyć 
smak i popyt na dany produkt (np. w chrzanie, musztardzie, 
ketchupie, niektórych wędlinach; nie wspominając o sokach, 
nawet tych  ekologicznych, czy pieczywie). Badania naukowe 
wykazują, że aż 95% osób uzależnionych jest właśnie od cukru. 
Warto więc zapoznać się z obiektywnymi badaniami na ten 
temat i rozważyć przynajmniej ograniczenie tego „słodkiego 
przysmaku”. 

    Kolejnym istotnym aspektem, aby zdrowo żyć, bez 
nadmiernego stresu -  są zasady dotyczące relacji społecznych 
i oczywiście ich przestrzeganie, a więc: wzajemny szacunek, 
zrozumienie, życzliwość – co w dużym stopniu pomaga nam 
budować odporność psychiczną i poczucie własnej wartości. 
I znowu napotykamy kolejny paradoks, im więcej bowiem 
mówimy o kulturze, o poszanowaniu godności ludzkiej, 

o tolerancji, tym  bardziej zauważamy łamanie tych 
podstawowych społecznych zasad. Przykładem jest chociażby 
aspekt kultury słowa, ma się wrażenie, iż niektórzy chcieliby 
nam wmówić, że wulgaryzmy mieszczą się w naszych 
społecznych normach, a może nawet okaże się niedługo, że są 
one według nich wyrazem kultury – i tu rodzi się pytanie - jakiej 
kultury, ponieważ używanie wulgarnych słów to całkowity brak 
kultury i jej zaprzeczenie. Poza tym wiele osób doświadcza 
hejtu tylko dlatego, że osoby te mają odwagę wyrażać na forum 
swoje opinie, używając merytorycznych argumentów  
w przeciwieństwie do hejtu, który opiera się wyłącznie 
na obrzucaniu kogoś nieuzasadnionymi wulgarnymi epitetami 
oraz oszczerstwami. A przecież kultura w dyskusji, pomimo 
różnicy poglądów, może wnieść w nasze życie ciekawe pomysły 
na nowe korzystne dla wszystkich pomysły i rozwiązania. 
Problemów nigdy nie unikniemy, jednakże rozważne próby ich 
rozwiązania wskazują na kulturę naszych rozmówców.  

    Często zastanawiam się, jak chcemy wychować przyszłe 
pokolenia, fundując dzieciom i młodzieży taki mix pojęć. Wielu 
psychologów ostrzega przed upadkiem autorytetów, m. in. 
rodziców, nauczycieli; cóż wtedy bowiem młodemu pokoleniu 
pozostanie? Dobra materialne są ważnym dodatkiem w życiu, 
ale bez wartości żadna cywilizacja nie jest w stanie przetrwać, 
o czym świadczy niejeden przykład w dziejach ludzkości 
od zarania wieków.  Czy faktycznie znane powiedzenie 
„Człowiek człowiekowi wilkiem” nie można zamienić w słowach 
i czynach na sytuację, w której  człowiek dla człowieka powinien 
być przyjacielem? Jednak, aby tak się stało, trzeba i warto 
podjąć trud, aby w naszym sercu każdy człowiek mógł czuć się 
bezpiecznie, ponieważ, tak jak nauczał Jan Paweł II „…wartość 
osoby ludzkiej zależy nie od tego, co dana osoba posiada, ale 
od tego, jaka jest.”  (Honorata Szymańska) 

KĄCIK CZYTELNICZY  

 

KSIĄŻKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Operacja Burzowa Chmura 

Hans Jorgen Sandnes, Jorn Lier 
Horst 

Bohaterowie Operacji Burzowa 
Chmura mają nosa 
do wyjaśniania zagadek! 
W małym, miłym miasteczku 
Elvestad czasami dzieją się 
dziwne rzeczy. Dwoje młodych 
detektywów, Tiril i Oliver, zawsze 
są na posterunku i razem ze 
swoim psem rozwiązują zagadki, 

z którymi nie mogą poradzić sobie dorośli policjanci. 

http://www.toya.net.pl/~jmj/sw_jozef_kalisz_duzy.jpg


WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 43 2021-09-22 

  
  
 

26 

 

Już, już! 

Katarzyna Wasilkowska 

Już, już! Już idę, no… – powtarza 
nieustannie Lula. Po co tyle 
niecierpliwości! Pies, lekcje, kolacja, 
a nikogo nie obchodzi, ile ma jeszcze do 
zrobienia w Kryształowym Zamku. Lula to 
prawdziwa prymuska, świetnie się uczy, 

nie zaniedbuje obowiązków, a przy tym jest miła, życzliwa i ma 
tak sprytne palce, że chyba zostanie rzeźbiarką. Miejmy 
nadzieję, że tak właśnie będzie, bo na razie coś stanęło jej na 
drodze. Coś, co obudziło w niej bestię… Myślisz, że to nie może 
przebiegać tak szybko? Cóż, to tak się właśnie przebiega. 
Normalni rodzice od razu by coś zauważyli? Przykro mi, nie 
zauważają. Zareagowalibyście natychmiast? Na pewno? 
Najstraszniejsze w tej historii jest to, że dzieje się naprawdę. 
Znakomity, zaangażowany tekst o problemach ludzi bardzo 
młodych i wrażliwych, którzy zanurzeni w świecie 
cyberprzestrzeni, najnowszych technologii, powszechnej 
komputeryzacji – rujnują swoje życie psychiczne i osobowość. 

 

KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH 

Blizny przeszłości 

Krystyna Mirek 

Świetny thriller psychologiczny 
o strasznych tajemnicach, które kryją małe 
miasteczka. Kto jest przyjacielem, a kto 
może okazać się potworem? Stare zbrodnie 
rzucają długie cienie… Wiele lat temu 
w małej miejscowości Borki zamordowano 

komendanta policji, Aleksandra Sokołowskiego. Szybko złapano 
sprawcę, który przyznał się do winy i został skazany. Piętnaście 
lat później do miasteczka wraca córka komendanta, Maja. Gdy 
zginął ojciec miała siedem lat i jako jedyna widziała na własne 
oczy, co się wtedy stało. Tylko ona zna prawdę. Wiele osób 
w miasteczku zaczyna się bać i robić życiowe rozrachunki. Kto 
jest tak naprawdę odpowiedzialny za zbrodnię sprzed lat? 

 

Pomiędzy siostrami 

Kristin Hannah 

Nowa powieść Kristin Hannah, autorki 
bestsellerów Słowik, Wielka samotność 
oraz Zimowy ogród. Wzruszająca, chwilami 
zabawna, momentami dramatyczna i pełna 
goryczy opowieść o życiu. Czy może być coś 
wspanialszego niż miłość? A coś gorszego 

niż samotność? Dramatyczne losy dwóch sióstr, które po latach 

odnajdują łączącą je niegdyś więź, są jeszcze jednym tego 
przykładem. Claire kocha i jest kochana; Meghann boi się 
bliskości, nie pozwala, by jej życiem rządziły emocje. Claire żyje 
skromnie, otoczona rodziną i przyjaciółmi; Meghann zajmuje 
luksusowy apartament, ale czuje się w nim obco i samotnie. 
Nieoczekiwane wydarzenia w życiu Claire radykalnie zmieniają 
skalę wartości Meghann i ułatwiają jej rozliczenie się 
z przeszłością. 

 

KSIĄŻKI NIEBELETRYSTYCZNE 

Skazane na poniewierkę 

Diney Costeloe 

Historia dwóch sióstr, których losy 
podzieliły tysiące dzieci ocalałych 
z horroru II wojny światowej. Wojna się 
skończyła, ale koszmar nadal trwa… Rita 
Stevens ma dziewięć lat, a jej 
siostrzyczka Rosie zaledwie pięć, gdy ich 
matka, wdowa po lotniku poległym 

w czasie II wojny światowej, wychodzi ponownie za mąż. Jej 
nowy partner okazuje się tyranem, który tylko szuka okazji, by 
pozbyć się pasierbic. Pod wpływem presji kobieta decyduje się 
oddać dziewczynki do sierocińca - nie jest jednak świadoma, że 
dokumenty, które podpisała, pozostawiają placówce całkowitą 
swobodę decydowania o losie jej córek. Wkrótce zapada wyrok: 
grupa sierot ma zostać odesłana do siostrzanej instytucji 
w Australii. A wśród nich znaleźć się mają również Rita i Rosie… 
Poruszająca opowieść o dramacie odrzucenia. 

 

Beata. Gorąca krew 

Beata Kozidrak 

Ekspresyjna wokalistka, liderka Bajmu, 
autorka tekstów kultowych piosenek, 
gwiazda. Taką znamy ją wszyscy. Teraz 
Beata Kozidrak odsłania zupełnie nową 
twarz – pisarki, autorki autobiograficznej 
książki Beata. Gorąca krew. To opowieść 

dziewczyny z lubelskiej starówki, która poznaje mroczne strony 
życia, ale dzięki determinacji, wsparciu najbliższych 
i przekonaniu, że spotka ją coś niezwykłego, niemal z dnia na 
dzień zostaje gwiazdą. Gorąca krew opowiada o barwnych 
epizodach kariery Beaty, zdradza kulisy narodzin największych 
przebojów – od „Piechotą do lata”, przez „Białą armię” po 
„Upiłam się tobą” - i ich ukryte znaczenia. Pozwala nam także 
podróżować z Beatą po świecie – od Wietnamu, przez Stany 
Zjednoczone po Związek Radziecki - ale też przyjrzeć się 
codziennemu życiu gwiazdy. To również książka o przemianie: 
dziewczyny w męskim świecie w liderkę rockowej grupy, pełnej 
kompleksów nastolatki w pewną siebie kobietę, córki w matkę, 
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nieśmiałej nastoletniej poetki w autorkę przebojów, które zna 
cała Polska. Ale Beata odważnie odsłania też prywatne życie - 
pod nieustanną obserwacją paparazzich i plotkarskich mediów, 
pod presją sukcesu. Pewien kluczowy i brawurowo opisany 
dzień z życia Beaty jest klamrą jej opowieści. To dzień jej 
rozwodu. Beata, jakiej nie znacie, w ramach prezentu 
urodzinowego, oddaje autobiografię w ręce fanów. 

ZAJĘCIA I WARSZTATY ARTYSTYCZNE 

W GMINNYM OŚRODKU KULTURY  

Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach informuje 

o wznowieniu zajęć i warsztatów artystycznych dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Szczytniki. 

Od połowy września wznawiamy następujące zajęcia 

i warsztaty: 

Zajęcia  dla dzieci i młodzieży w siedzibie GOK 

w Szczytnikach: 

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas    

1-4  - wtorek  16.30- 18.00 

Zajęcia plastyczne dla młodzieży od  5 klasy  –  środa 16.30-

18.00 

Warsztaty fotograficzne dla młodzieży od  5 klasy – czwartek 

16.00-18.00 

Zajęcia Aerobik i Zdrowy Kręgosłup dla dorosłych – piątki 

18.00-20.00 

Zajecia taneczne dla dzieci - przedszkole i klasa 1 - czwartek 

16.30-17.30 

Zajęcia taneczne dla dzieci -  klasa 2-4  - czwartek 15.30-16.30 

Zajęcia taneczne HIP HOP  dla młodzieży od klasy 5 - 

czwartek 17.30-18.30 

Zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży od klasy 3 – termin 

zostanie ustalony 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży w Świetlicy Wiejskiej 

w Stawie: 

Warsztaty teatralne dla młodzieży od 5 klasy – poniedziałki 

17.00-19.00 

Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży – czwartki 16.30-

18.00 

Warsztaty fotograficzne dla młodzieży od 5 klasy – wtorek 

17.00-19.00 

Zapisy na zajęcia i warsztaty w siedzibie GOK-u 

w Szczytnikach. Tel. 627625037, 604724465, mailem: 

gok@szczytnikigok.pl.  Ilość  miejsc  jest ograniczona. 

Wszystkie zajęcia są odpłatne. Kwoty odpłatności w zależności 

od zajęć i ilości uczestników mieszczą się granicach 15-25 zł 

miesięcznie. Organizator zajęć zapewnia wszystkie materiały 

i pomoce. (Mariusz Janiak) 

OŚWIATA  

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE 

I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ZA II OKRES 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

   Realizując postanowienia art. 90g ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1327), w oparciu o decyzje dyrektorów 

zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Szczytniki, 

za II okres w roku szkolnym 2020/2021 do stypendium 

zostało zgłoszonych ogółem 97 uczniów szkół 

podstawowych realizujących obowiązek szkolny w tych 

szkołach.   

 

86 uczniów zgłoszono do stypendium 

motywacyjnego ze średnią ocen nie niższą niż 

5,25. Są nimi następujący uczniowie: 

 

➢ w Zespole Szkół w Iwanowicach: Oliwia 

Michalska, Karolina Mielczarek, Oliwier 

Siciarek, Gabriela Żmuda, Gabriela Frątczak, 

Laura Golanowska, Alan Idzikowski, Aleksandra 

Pospieszyńska, Artur Przepiórka, Zofia Sipka, 

Grzegorz Nieborak, Oliwia Tylska, Alan Kłysz, 

Anna Staszak, Wiktoria Michalska, Jakub 

Jakubowski, Filip Jakóbczak; 

 

➢ w Zespole Szkół w Radliczycach: Wiktor 

Frątczak, Szymon Sotomski, Paweł 

Adamkiewicz, Wojciech Ekiert, Sandra Cieślak, 

Paweł Rutkowski, Tomasz Siwiak, Kacper 

Smolarek, Małgorzata Lazarek, Michał Nawrocki, 

Nadia Olejnik, Kamil Siwiak, Aleksandra 

Matusiak;  

 

➢ w Zespole Szkół w Szczytnikach: Jakub Nijak, 

Maria Nowak, Marcelina Maciaszek, Zuzanna 

Nowak, Wiktor Bednarek, Aleksandra 

Trzęsowska, Tymoteusz Nowak, Szymon 

Przemysław Celer, Miłosz Zmyślony, Oliwia 

Żurawska, Antonina Braszak, Oliwia Leszka, 

Szymon Błasiak, Nikodem Dryka, Krzysztof 

Górski, Martyna Palot, Lena Celer, Sebastian 

Tułacz, Nikola Witkowska, Marcel Martużalski, 

Gabriela Kopacka, Mateusz Pospieszyński, 

Amelia Belińska, Kacper Tułacz, Kajetan 

mailto:gok@szczytnikigok.pl
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Wietrzyk, Maja Zimna, Mikołaj Kiciński, Monika 

Kubiak, Marta Wietrzych, Julia Kasprowicz, 

Katarzyna Łukacka, Agnieszka Majas, Agnieszka 

Kołodziejczyk, Maria Korkosz, Angelika 

Wojtczak, Zuzanna Leszka, Marta Nijak, Jakub 

Górski, Bartosz Bednarek, Monika Wietrzych; 

 

➢ w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu: Lidia Ignasiak, Julia 

Jędrzejewska, Filip Markowski, Katarzyna 

Łatkowska, Hanna Pietrzykowska, Aleksandra 

Łańduch; 

 

➢ w Zespole Szkół w Stawie: Wiktor Nowak, 

Wojciech Skibiński, Gabriela Dorabialska, Maja 

Garncarz, Nikola Krzesińska, Wiktoria Stokłosa, 

Tobiasz Haładyn, Stanisław Ostrowski, Filip 

Bilski, Julia Skibińska; 

 

oraz 11 uczniów zgłoszono do stypendium 

za       osiągnięcia w sporcie co najmniej 

na szczeblu powiatu.  

Wśród uczniów o podwójnych osiągnięciach 

zarówno w nauce jak i w sporcie znalazło się 

2 uczniów Zespołu Szkół w Iwanowicach: 

Oliwier Siciarek, Grzegorz Nieborak oraz 

1 uczennica Zespołu Szkół w Stawie: Gabriela 

Dorabialska.     (Autor: Grażyna Kuchnicka) 

WYJAZD DO WARSZAWY  

 

W dniu 8 września delegacje uczniów ze wszystkich szkół 
w gminie, na zaproszenie Pani Minister Rodziny i Polityki 
Społecznej Marleny Maląg, zgodnie z prośbą  Pana Wójta Gminy 
Szczytniki i Pani Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Marchwaczu,  miały możliwość bezpłatnego wyjazdu 

do Warszawy. W wycieczce wzięło udział 53 uczestników, 
w tym uczniowie, dyrektorzy z trzech szkół i  nauczyciele – 
opiekunowie oraz  jako specjalni goście również nasi 
samorządowcy – Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht 
i Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak. 
Pierwszym punktem naszego programu było odwiedzenie 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, gdzie mogliśmy  

 

zobaczyć gabinet Pani Minister, w którym pracuje na co dzień, 
i do którego mają dostęp tylko niektórzy pracownicy 
ministerstwa; a także specjalną salę, na której odbywają się 
ogólne spotkania i wywiady. W pomieszczeniu tym znajdują się 
portrety wszystkich dotychczasowych ministrów tego resortu, 
a część powierzchni przeznaczona jest na mały poczęstunek, 
z którego też mogliśmy skorzystać.  

 

Na sali tej otrzymaliśmy pozwolenie na robienie zdjęć, 
natomiast przy przechodzeniu przez korytarze wymagana była 
absolutna cisza, aby nie przeszkadzać urzędującym w swoich 
biurach pracownikom. Osoby, które pragną wejść do 
ministerstwa muszą poddać się specjalnej kontroli i przejść 
przez bramkę do wykrywania niebezpiecznych przedmiotów, 
nad czym czuwają strażnicy. W czasie nasilonej pandemii nie 
było w ogóle możliwości wejścia do środka budynku i dlatego 



WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 43 2021-09-22 

  
  
 

29 

 

petenci załatwiali swoje sprawy w wydzielonym miejscu  na 
parterze ministerstwa.   Zostaliśmy naprawdę wyróżnieni,  
ponieważ w drodze wyjątku mogliśmy  dokładnie zobaczyć jak 
pracuje się w ministerstwie, a poza tym odczuliśmy niezwykłą 
życzliwość wobec nas ze strony wszystkich napotkanych 
pracowników ministerstwa. Otrzymaliśmy również upominki 
i gadżety promujące program rządowy Rodzina 500+. 

 

    Następnie mieliśmy okazję, aby przejść ulicami Warszawy do 
Sejmu RP, i po drodze podziwiać okoliczne zabytki. W Sejmie RP 
zwiedziliśmy nie tylko salę obrad posłów, ale również 
zobaczyliśmy, gdzie spotykają się senatorzy, wstąpiliśmy także 
do Kaplicy Bogurodzicy Maryi. Na zakończenie otrzymaliśmy 
okolicznościowe upominki z logo Sejmu RP, a potem zjedliśmy 

smaczny obiad 
w sejmowej 

stołówce. Pani 
przewodnik po 
Sejmie RP spytała mi 
się, czy nasi 
uczniowie zawsze są 
tacy grzeczni, trudno 
byłoby zaprzeczyć, że 
tak jest, zwłaszcza na 
wyjazdach, dlatego 
usłyszeliśmy jej 
życzenie, że takich 
uczniów chciałaby 
oprowadzać po 
Sejmie RP jak 
najczęściej. 

 Znana maksyma głosi, że podróże kształcą, faktycznie – 
zupełnie inne wyobrażenie o danym miejscu można zdobyć 
oglądając je na żywo, zamiast wyłącznie w telewizji. Bardzo się 
cieszymy, że mogliśmy tak wiele dowiedzieć się o pracy 
kluczowych instytucji w państwie i spotkać tak życzliwe osoby, 
które tam pracują. Prestiżu do naszego wyjazdu dodała również 
obecność przedstawicieli naszego samorządu gminnego – Pana 

Wójta i Pana Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki, którzy 
są  bardzo oddani swojej pracy i służbie dla dobra społeczność 
gminnej. Gdy już dojechaliśmy z powrotem do Gminy Szczytniki, 
Pan Wójt żegnając się z uczestnikami – pochwalił uczniów za 
godne reprezentowanie gminnych szkół podczas naszego 
wyjazdu do Warszawy, a wcześniej obdarował uczestników 
słodkimi upominkami.  

    W imieniu uczestników serdecznie dziękujemy Pani Minister 
Marlenie Maląg za zaproszenie i możliwość zwiedzenia 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Sejmu RP; 
a także Panu Dyrektorowi Piotrowi Trybkowi za koordynowanie 
spraw organizacyjnych oraz  naszym przemiłym przewodnikom 
– Pani Ewie Murawskiej i Pani Annie Nowickiej – Jarych, które 
wprowadziły nas w arkana pracy zwiedzanego ministerstwa. 
Szanowni Państwo – przekazujemy  szczere wyrazy 
wdzięczności za poświęcony czas i życzliwość, a najlepszym 
podziękowaniem niech będzie  radosny uśmiech naszych 
uczniów z powodu tak udanego wyjazdu.  (Honorata 
Szymańska) 

ŚWIĘTOWANIE URODZIN W KLUBIE 

DZIECIĘCYM  

 

 
 

W Klubie Dziecięcym w Marchwaczu część dzieci 

pożegnało się już z Klubikiem na dobre, ruszając 

w kolejną przygodę do przedszkola. Dziękujemy 

wszystkim Rodzicom, którzy okazali nam zaufanie 

powierzając naszej opiece swoje dzieci oraz życzymy 

im  licznych powodów do satysfakcji z rozwoju 

i postępów w dalszej edukacji. W naszej placówce zawitali 

nasi nowi podopieczni. Podczas dni adaptacji pod opieką 

Rodziców, dzieci zapoznały się z Ciociami oraz salami, 

w których czeka na nie mnóstwo przygód i zabawy. 

Podczas pobytu w Klubiku, dzieci oprócz wielu różnych 

wydarzeń, poznają również tradycję obchodzenia urodzin. 

Urodziny to szczególny dzień dla każdego dziecka. Z  tego 
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też powodu w Klubiku uroczyście świętujemy urodziny 

naszych wychowanków.  (Joanna Jędrzejewska)  

 

ODKRYWAMY TALENTY NIE TYLKO 

W PRZEDSZKOLU 

 

W bieżącym roku szkolnym dzieci z Zespołu Szkół im. Jana Pawła 
II w Marchwaczu świętowały Międzynarodowy Dzień Kropki. 
Celem tego wydarzenia było odkrywanie swoich mocnych stron 
oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości. W tym dniu 
odbywały się kreatywne zajęcia, które pomagały dzieciom 
odkryć swoje talenty. Warto poznawać zdolności dzieci, aby 

móc rozwijać ich zainteresowania od najmłodszych lat. 
Pochwały i zachęty przyczyniają się do ich rozwoju.         
(Katarzyna Juszczak) 

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 transportowe, pomoc drogowa. 

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

62-865 Szczytniki  

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

mailto:patryk@net-pat.pl
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Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów BARTEX  zaprasza! 

Wykonujemy przeglądy rejestracyjne pojazdów wszystkich rodzajów 

oraz badania dodatkowe – do każdego przeglądu - niespodzianka.  

Zapraszamy do skorzystania z nowo otwartej myjni samoobsługowej, 

dwustanowiskowej – dla każdego typu samochodów. Stacja czynna: 

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

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

w Marchwaczu) 

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

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

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

zdawalność, miłą i bezstresową atmosferę, komplet materiałów 

dydaktycznych -gratis! Promocyjne ceny. Szczegóły pod numerem tel. 

509057378 lub 62/76 26 623 

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

Barmańska Obsługa Imprez Koszal-bary 

Zapewniamy cały niezbędny sprzęt barmański, mobilne bary, szkło, 

zamrażarki, lodówki itd. Przygotowanie i obsługa słodkich stołów, 

Obsługa Fontann Czekoladowych. Działamy w naszym regionie 

od 2012 r. Kontakt: Szymon Koszal, Facebook: Koszal-BARY, 

tel. 518768552 

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

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE W ZAKRESIE 

OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I 

TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE 

GMINY SZCZYTNIKI 

1. Dec Mirosław Usługi Asenizacyjne,  

Tymianek 21, 62-840 Koźminek, tel. kom. 501188 877, tel. (062) 763-

78-78; 

2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna w Kaliszu,  

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

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

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

602382338; 

4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach, 

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

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

Opatówek,  

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

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

FIRMA MAG – TRANS KARPISIEWICZ 

Oferuje usługi - TRANSPORTOWE: busy, wywrotki, ciągniki 

siodłowe, niskopodwozie; KOPARKO – ŁADOWARKĄ; 

KOMPLEKSOWE USŁUGI PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM: 

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

i czyszczenie rynien, montaż reklam, czyszczenie i malowanie 

elewacji; SPRZĄTANIE placów budowy, porządkowanie terenu po 

prowadzonych pracach budowlanych, wywóz gruzu i odpadów 

komunalnych, nawożenie ziemi;  USŁUGI ASENIZACYJNE  między 

innymi z terenu gminy Szczytniki. Promocyjne ceny. NR TELEFONU 

606 – 254 – 418  

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

USŁUGI KRAWIECKIE z możliwością dojazdu do klienta.  Szycie 

miarowe odzieży damskiej: suknie wizytowe, kostiumy, żakiety, 

spódnice. Przeróbki odzieży: skracanie, zwężanie, poszerzanie, 

wszywanie zamków, tel. 782 659 195 

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

SALON FRYZJERSKO – KOSMETYCZNY SOLARIUM 

,,TATIANA”, OPATÓWEK UL.KALISKA 3 

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

SOBOTA 8 – 15  

Oferuje usługi z zakresu fryzjerstwa damskiego i męskiego, jak również 

usługi kosmetyczne: hennę i regulację brwi oraz rzęs, paznokcie 

hybrydowe, paznokcie akrylowe, paznokcie żelowe, manicure, 

pedicure, peeling dłoni połączony z okładem parafinowym, makijaż 

dzienny i wieczorowy, maseczki na twarz, oczyszczanie twarzy – 

mikrodermabrazję i kwasy oraz solarium z bezpiecznymi lampami 

i nową europejską normą opalania 0,3. 

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

Nowo otwarty sklep KUCHENNE ROZMAITOŚCI  w Opatówku przy 

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

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

wszelkiego rodzaju przyborów kuchennych codziennego użytku. 

W sprzedaży również artykuły BHP,  metalowe, hydrauliczne oraz 

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

– 13.00. Zapraszamy! 

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

AUTOLAWETYKALISZ.PL 

Wynajem: autolawet, lawet, busa 9- cio osobowego, te. 512 349 420 

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

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SCH” SZCZYTNIKI 

zaprasza do swoich sklepów na zakupy artykułów spożywczych 

i chemii gospodarstwa domowego.  Oferujemy duży wybór 

i promocyjne ceny. Zapraszamy również do magazynu Artykułów 

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

i materiały budowlane. Workujemy ekogroszek, transport gratis, 

sprzedaż ratalna. 

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

HEBEL USŁUGI STOLARSKIE Chojno 17a Grzegorz Leszczyński 

tel. 603 629 744 

TERMINOWO I SOLIDNIE!  

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

Sprzedaż choinek do 2,5 m;  Szczytniki 114; tel. 62/7625303,  

694 511 969  

------------------------------------------------------------------------------------- 
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W BIEŻĄCYM WYDANIU GAZETKI GMINNEJ 
MOŻNA  PRZECZYTAĆ O NASTĘPUJĄCYCH  

SPRAWACH I WYDARZENIACH: 

 

SPRAWY GMINNE   str. 2 

• Podziękowania za dożynki 

• Życzenia na nowy rok szkolny  

• Kalendarium Wójta 

• Gratulacje z tytułu uzyskania 

najlepszych wyników egzaminu 

ósmoklasisty w gminie 

• Forum pytań do Wójta 

• Jednogłośne wotum zaufania 

i absolutorium dla Wójta Gminy 

Szczytniki 

• Sesje Rady Gminy Szczytniki 

• Prezentacja Strategii Rozwoju Gminy 

i Gminnego Programu Rewitalizacji 

• Modernizacja i przebudowa stawu 

w miejscowości Szczytniki 

• Montaż elementów nowej linii 

sortowniczej w ZUOK „ORLI STAW” trwa 

• Mieszkańcy Aglomeracji Kalisko- 

Ostrowskiej mogą bezpłatnie zaszczepić 

się przeciwko WZW typu B 

• Spotkanie z Wicemarszałkiem  

Województwa Wielkopolskiego 

 

WYDARZENIA   str. 9 

• Podziękowania od Rodziny Kurczewskich  

• Jubileusz Długoletniego Pożycia 

Małżeńskiego 

• Wycieczka seniorów do teatru 

• Zbiórka krwi i festyn rodzinny 

w Szczytnikach 

• Pierwsze serce z nakrętkami dla Jagody 

• Piknik Rodzinny „Zaczynamy wakacje” 

w Szczytnikach 

• Dożynki Gminno- Parafialne w 

Szczytnikach 

• Wystąpienie Wójta podczas Dożynek 

• List od Premiera RP z okazji Dożynek 

• Udział przedstawicieli gminy Szczytniki 

w dożynkach powiatowych 

 

 

 

HISTORIA I KULTURA   str. 19 

• 82. Rocznica wybuchu II wojny światowej 

• Stefan Juszczak- uczestnik wojny obronnej 1939 roku 

• Nauczania Jana Pawła II w cytatach 

• Zawierzenie św. Józefowi 

• Traktat o zdrowym stylu życia 

• Kącik czytelniczy 

• Zajęcia i warsztaty artystyczne w Gminnym Ośrodku 

Kultury 

OŚWIATA   str. 23 

• Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 

za II okres w roku szkolnym 2020/2021 

• Wyjazd do Warszawy 

• Świętowanie urodzin w Klubie Dziecięcym 

• Odkrywamy talenty nie tylko w przedszkolu 

 

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   
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