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Ż Y C Z E N I A    Ś W I Ą T E C Z N E 
 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę Mieszkańcom, 

Pracownikom i Przyjaciołom Gminy Szczytniki smacznego tradycyjnego 

śniadania, spokojnego wypoczynku,, dużo zdrowia, a także przywrócenia 

pokoju i bezpieczeństwa na świecie, abyśmy  nigdy nie musieli żyć w obliczu 

ciągłego zagrożenia i ludzkich dramatów, jakie niesie ze sobą każda wojna.  

Niech Cud Wielkiej Nocy umocni naszą wiarę w to, że warto pomagać innym 

i podejmować takie decyzje, aby nie krzywdzić drugiego człowieka, ponieważ 

tylko dobre czyny przynoszą prawdziwą radość, mieniąc się  niczym  piękne 

kwiaty w blasku wiosennego słońca.   

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

Gminy Szczytniki 
 

 

BUDŻET GMINY SZCZYTNIKI 

NA ROK 2022 UCHWALONY 

Założenia budżetowe na 2022 rok zdają się 

potwierdzać, że Gminę Szczytniki czekają 

w najbliższym czasie kolejne inwestycje. 

Wśród nich między innymi nowe sieci 

kanalizacyjne oraz  budowa nowych dróg 

i remonty już istniejących. 

 
Czytaj s. 10 

OBCHODY 77. ROCZNICY 

POMORDOWANIA MIESZKAŃCÓW 

MARCHWACZA  

22 stycznia, w tak samo mroźny i śnieżny 

dzień, upamiętniono ofiary niemieckiej 

zbrodni w Marchwaczu sprzed 77 lat. 

 
Czytaj s. 17 

LAUREACI GMINNEGO KONKURSU 

PATRIOTYCZNEGO „MISJA 

OCHRONY POLSKICH GRANIC”  

Uczestnicy Gminnego Konkursu 

Patriotycznego trafnie argumentowali 

w swych pracach potrzebę ochrony 

polskich  granic. Laureatów osobiście 

nagrodził Wójt Gminy Szczytniki Pan 

Marek Albrecht. 
Czytaj s. 24  

 POMOC DLA UKRAINY  

24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę. 

Rozpoczął się masowy napływ uchodźców 

z ogarniętego wojną kraju. Już pierwsze 

dni zbiórek pokazały nasze otwarte serca 

i solidarność z sąsiadami w potrzebie. 

 
Czytaj s. 14  

BEZPŁATNY INFORMATOR GMINY SZCZYTNIKI 
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SPRAWY GMINNE 

 

 

 

Szanowni Państwo! 

     Bardzo dziękuję za wywieszenie flagi państwowej przy Zespołach Szkół 

Gminy Szczytniki, a także przy innych jednostkach gminnych oraz domach 

– w dniu 27 grudnia jako wyraz uczczenia Narodowego Dnia Zwycięskiego 

Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i zgodnie z preambułą tegorocznej 

nowej ustawy: „W hołdzie bohaterom - uczestnikom narodowego zrywu 

z lat 1918-1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania 

niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej".  

     Włączenie się we wspólną akcję to symbol naszej narodowej 

solidarności i hołd dla tych, którzy walczyli oraz ginęli w imię wolności 

i najważniejszych ideałów jakimi są „Bóg, Honor, Ojczyzna”.    

 

Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht 
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KALENDARIUM WÓJTA  

 

1. W dniu  09.11.2021 r. dokonałem  odbioru drogi  w mc.  Popów.  

2. W dniu  24.11.2021 r.  - trzech odcinków dróg w mc Radliczyce i Szczytnikach.  

3. W dniu 09.12.2021 r. -  w Szczytnikach. 

   Na tym realizacja inwestycji drogowych w 2021 r.  została zakończona   

1 Szczytniki pod lasem  ASFALT                           320     

2 Popów centrum   ASFALT                           342     

3 Szczytniki - osiedle   NAKŁADKA                            252     

4 Popów     NAKŁADKA                            610     

5 Główczyn - Chojno KAMIEŃ                          817     

6 Korzekwin  - Popów  NAKŁADKA                        2 940     

7 Trzęsów  KAMIEŃ                          450     

9 Radliczyce  ASFALT                           340     

10 Radliczyce k. szkoły  ASFALT                           254     

Łącznie przebudowano 6,32 km dróg za łączną kwotę 3.693 tys. zł.  

4. Na drogi Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500 tys. zł, natomiast 

na przebudowę drogi Korzekwin - Popów ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 100 000,00 

zł oraz  853 033,26 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  

5. W dniu 01.12.2021 r.   zawarłem  umowę dotacji w wysokości 105 tys. zł na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych 

z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy 

Szczytniki”. Mieszkańcy złożyli  94 wnioski o usunięcie azbestu o łącznej masie  300  ton.  

6. Rozstrzygnięty został przetarg na wywóz odpadów komunalnych na rok 2022, firma EKO sp. z o.o. złożyła ofertę 

na szacunkową kwotę 971.186,76 zł.   

7. Dokonaliśmy cięcia pielęgnacyjnego drzew w parku w Iwanowicach - koszt 20.200 zł. Pracownicy Urzędu zamontowali także 

nowe ogrodzenie kapliczki,  stare zostało zniszczone przez złamane drzewo koszt  - 4 tys. zł. W parku został także 

zainstalowany monitoring wizyjny - koszt  8.936 zł.  

8. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w grudniu szkoły otrzymały dotacje w łącznej kwocie 270 tys. zł  na realizację zadania 

„Laboratoria przyszłości” w kwotach po 60 tys. zł Iwanowice, Radliczyce, Szczytniki i Staw i w kwocie 30 tys. zł Marchwacz.  

9. Na oddanej nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popów – liczba planowanych przyłączy 

kanalizacyjnych 6 – zostały udzielone pierwsze zgody.  

10. Złożyłem wniosek o dotację do Urzędu Marszałkowskiego na budowę bieżni przy Zespole Szkół w Szczytnikach, 

wnioskowana kwota dotacji 90.000 zł, wartość całego projektu 188.570 zł.  

11. Trwa przekazywanie mieszkańcom przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na 137 PBOŚ  (w tym jest 10, które 

podlegają pod UG) do  25.01.2022 r.  zostało formalnie przekazanych 117 PBOŚ.  

12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił  następujące świadczenia: 

 

Rodzaj Świadczenia od 09.11.21 r. 

do 10.12.21 r 

od 11.12.21 r.  

do 31.12.21 r. 

od 01.01.22 r.   

do 24.01.22 r. 

zasiłki stałe 
21 117,68 21 117,68 2 3540,85 

39 39 37 

Zasiłki okresowe 7006,98 8050,50 6 557,00 
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Z programu ,,Posiłek w szkole i w domu” przyznano  pomoc  w formie dożywiania  103 dzieciom. W okresie od 03.01.2022 r. do 

24.01.2022 r. pracownicy socjalni przeprowadzali  w trybie ciągłym wywiady środowiskowe  dotyczące ubiegających się o pomoc.   

Asystent Rodziny ma stały kontakt telefoniczny z rodzinami objętymi współpracą lub   osobisty w miejscu zamieszkania. Wszystkie 

osoby zgłaszające się o pomoc do GOPS zostały objęte wsparciem.  Od momentu wdrożenia przyjęto 290 wniosków na dodatek 

osłonowy. 

13. Realizacja Uchwał Rady Gminy Szczytniki:  

• Uchwała Nr XLII / 227/ 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków 

budżetowych, które nie wygasają z upływem 2021 roku -  w trakcie realizacji; 

• Uchwała Nr XLII / 226/ 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany WPF - w trakcie 

realizacji; 

• Uchwała Nr XLII / 225 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 

Szczytniki na 2021 rok - w trakcie realizacji; 

• Uchwała Nr XLII / 224 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. „Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z punktami 

przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną 

infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4629P na odcinku Iwanowice – Szczytniki” -  

zrealizowana; 

• Uchwała Nr XLII / 223 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zgłoszenia sołectwa 

Krowica Zawodnia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”  - zrealizowana;  

• Uchwała Nr XLII / 222 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Szczytniki na lata 2022 – 2025 - w trakcie realizacji; 

• Uchwała Nr XLII / 221 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Marchwacz” -  zrealizowana; 

18 19 16 

Zasiłki celowe 
12 820,02 19 827,61 17 100,00 

29 32 32 

Świadczenia rodzinne 
242 380,46 311 285,82 280 937,88 

341 429 419 

Świadczenie 

za życiem 

0 0 0 

0 0 0 

Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 

11 463,12 12 763,12 12 302,65 

17 19 20 

Świadczenie 

500+ 

761 251,90 718 275,49 0 

854 856 0 

Dodatki mieszkaniowe 
3 477,36 0 1 518,32 

6 0 5 

Dodatek energetyczny 
90,67 0 0 

3 0 0 

Stypendia   i  zasiłki szkolne 
0 46 524,80 0 

0 60 0 

KDR 16 10 0 

WKR 0 0 0 

FEAD 0 0 0 
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• Uchwała Nr XLII / 220 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie stwierdzenia, że projekt 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Marchwacz” nie narusza 

ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytniki” – zrealizowana;  

• Uchwała Nr XII / 218 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany WPF - w trakcie 

realizacji;  

• Uchwała Nr XII / 218 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zmian budżetowych – 

w trakcie realizacji;  

• Uchwała Nr XII / 217 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów 

-  uchwała została wdrożona;  

• Uchwała Nr XII / 216 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych -  

uchwała została wdrożona;  

• Uchwała Nr XII / 215 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Wójta Gminy Szczytniki -  uchwała została wdrożona;  

• Uchwała Nr XII / 214 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 

na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy -  uchwała w trakcie realizacji;  

• Stanowisko nr 2/2021 Rady Gminy Szczytniki zajęte na sesji w dniu 16 grudnia 2021 roku  w sprawie bezpieczeństwa 

i obrony granic naszego kraju.  

 

14. Zarządzenia:   

 

• Zarządzenie nr 11 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczytniki;  

• Zarządzenie nr 9 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku w Gminie Szczytniki;  

• Zarządzenie nr 8 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych do otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku;  

• Zarządzenie nr 7 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2022 rok; 

• Zarządzenie nr 6 w sprawie: ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego oraz części nieruchomości ze stacją paliw, 

przeznaczonych do dzierżawy oraz najmu w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat;  

• Zarządzenie nr 5 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku 

zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;  

• Zarządzenie nr 4 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach 

podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki;  

• Zarządzenie nr 2 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego wnioski  o najem lokali mieszkalnych; 

• Zarządzenie nr 1 w sprawie: przyjęcia regulaminu wykonania i finansowania przedsięwzięcia usuwania wyrobów 

zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Szczytniki Załącznik nr 1 – Regulamin; 

• Zarządzenie nr 63 w sprawie zmian budżetowych;   

• Zarządzenie nr 62 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Szczytnikach w 2022 r;  

• Zarządzenie nr 61 w sprawie zmian budżetowych.  

 

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

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

 

15. Składam swoje podziękowanie za upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych i rocznic  na terenie naszej Gminy, w tym 

za uczczenie w dniu 22 stycznia br.  77. Rocznicy Pomordowania Mieszkańców Marchwacza w czasie II wojny światowej, 

z udziałem niezawodnych biegaczy, którzy pokonali w zimowej aurze odległą trasę z Kalisza do Marchwacza.  

16. Gratuluję laureatom ogłoszonego przeze mnie Gminnego Konkursu Patriotycznego „Misja ochrony polskich granic” i bardzo 

dziękuję za udział. 

17. Bardzo serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy włączyli się i nadal są zaangażowani w pomoc dla Ukrainy jako wyraz  naszej 

wielkiej życzliwości i ludzkiej solidarności z ofiarami brutalnej wojny.    

 

 

 

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

1/ Jakie działania zostały podjęte na terenie Gminy Szczytniki w celu pomocy Ukrainie? 

- Kiedy w dniu 24 lutego wybuchła ta przerażająca wojna, pragnęliśmy, aby ten koszmar skończył się jak najszybciej, 

niestety, minął już miesiąc i wojna nadal trwa. Zgodnie z zaleceniami rządowymi ważne jest, aby pomoc na każdym 

terenie była skoordynowana, gdyż będzie ona potrzebna przez naprawdę dłuższy czas.  

Już w drugim dniu wojny, 25 lutego, skierowałem swój apel o pomoc dla Ukrainy, wyznaczając ze względów 

strategicznych jako miejsca  zbiórki darów - pięć gminnych Zespołów Szkół: w Iwanowicach, Marchwaczu, Radliczycach, 

Stawie i Szczytnikach. Wraz z dyrektorami tych placówek byliśmy naprawdę poruszeni tak ogromnym odzewem 

i  hojnością ze strony ofiarodawców. Zebrane dary były i są stopniowo przekazywane dla potrzebujących, zgodnie 

ze zgłoszeniami. Do naszych gminnych Zespołów Szkół zostały przyjęte dzieci z Ukrainy, których rodzice złożyli stosowne 

wnioski do dyrektorów. Niektóre rodziny przygarnęły uchodźców pod swój dach.  Dokonywane są również wpłaty 

pieniężne dla Ukrainy.  Każdy stara się, aby pomóc w tym, w czym jest w stanie pomóc, i za to przekazuję bardzo  

serdeczne podziękowanie.   

2/ W Gminie Szczytniki wypłacane są stypendia dla uczniów szkół podstawowych z gminnych Zespołów Szkół 

za osiągnięcia w nauce i sporcie za każdy okres danego roku szkolnego,  ale czy planowane jest również 

przyznawanie takich stypendiów dla uczniów z terenu naszej gminy uczęszczających do szkół w innych gminach? 

- Niestety, na razie nie, ze względu na ograniczone środki budżetowe. Jednakże pragnę podkreślić, że w naszych 

szkołach od szeregu lat wszyscy wyróżnieni uczniowie, niezależnie od tego czy mieszkają na terenie naszej gminy, czy 

w innych gminach – otrzymują takie stypendia, i takie rozwiązanie jak w naszej gminie uważam w obecnych warunkach 

za optymalne; chociaż nie jest ono stosowane we wszystkich gminach.  Z pewnością byłoby bardzo przykro naszym 

zdolnym uczniom, którzy nie dostaliby stypendium tylko dlatego, że mieszkają w miejscowościach usytuowanych poza 

naszą gminą.  Poza tym ostatnio stypendia na terenie naszej gminy  zostały podwyższone z kwoty 150 zł do 200 zł, 

dlatego, że  staramy się robić w tym zakresie to, co możliwe – jednakże w ramach gminnych możliwości finansowych.

SESJE RADY GMINY SZCZYTNIKI  

W dniu 16 grudnia  2021  roku odbyła się XLI Sesja Rady Gminy 

Szczytniki. W sesji udział wzięło 14 radnych,  Skarbnik Gminy Pani 

Małgorzata Bloch, Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak, 

inspektor Biura Rady Pan Mirosław Kowalski. Nieobecni 

usprawiedliwieni radni: radny Pan Wiesław Wróbel. Otwarcia sesji 

dokonał Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan Bogdan 

Augustyniak i stwierdził, że na ustawowy ogólny stan 15 radnych 

na sesję przybyło 14, zapewniając tym samym quorum wymagane 

dla prawomocności obradowania oraz podejmowanych uchwał. 

Poinformował, że ze względu na ogłoszony stan epidemii 

i bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników sesji i pracowników 

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

w Szczytnikach. Odstępuje się od podpisywania listy obecności,  

głosowania jawne imienne, ze względu na brak możliwości 

działania urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie 

imiennego wykazu głosowań radnych, będą się odbywały przez 

podniesienie ręki z odnotowaniem w protokole z sesji kto i jak 

głosował, imienne wykazy głosowań radnych sporządzone w wersji 

papierowej będą upubliczniane. Obrady Rady Gminy ze względu na 

brak możliwości technicznych nie będą transmitowane i utrwalane 

za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz z tego 

powodu nie będą  upublicznione w BIP Gminy Szczytniki. 

Przedmiotem obrad było między innymi rozpatrzenie projektów 

uchwał, głosowania, podjęcie  uchwał: 

-  w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego  bezpieczeństwa 

i obrony granic naszego kraju - Przewodniczący Rady  omówił 

projekt stanowiska w powyższej  sprawie, poinformował, że sprawa 

została omówiona i pozytywnie zaopiniowana na wspólnym 



WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 45  

  
 

7 

 

posiedzeniu Komisji Rady 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 powyższej sprawie.  

W wyniku głosowania  Rada jednogłośnie  przyjęła Stanowisko 

(głosowało 14 radnych). 

- w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz 

odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

- Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak  omówił projekt 

uchwały w powyższej  sprawie, poinformował, że sprawa została 

omówiona i 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 głosowania  Rada jednogłośnie  

podjęła Uchwałę Nr XLI/ 214 / 2021 (głosowało 14 radnych). 

- w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

Szczytniki - Przewodniczący Rady  omówił projekt uchwały 

w powyższej  sprawie, poinformował, że sprawa została omówiona 

i 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 głosowania  Rada jednogłośnie  

podjęła Uchwałę Nr XLI/ 215 / 2021 (głosowało 14 radnych). 

- w sprawie w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych - 

Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak  omówił projekt uchwały 

w powyższej  sprawie, poinformował, że sprawa została omówiona 

i 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 głosowania  Rada jednogłośnie  

podjęła Uchwałę Nr XLI / 216 / 2021 (głosowało 14 radnych). 

- w sprawie w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów - 

Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały 

w powyższej sprawie, poinformował, że sprawa została omówiona 

i 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 XLI / 217 / 2021 (głosowało 14 radnych). 

- w sprawie zmian budżetowych -  Skarbnik Gminy Pani Małgorzata 

Bloch omówiła projekt uchwały w powyższej sprawie, 

poinformowała, że sprawa została omówiona i 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 XLI / 218 

/ 2021 (głosowało 14 radnych). 

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - Skarbnik 

Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła projekt uchwały 

w powyższej      sprawie, poinformowała, że sprawa została 

omówiona i 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 XLI 219 / 2021 (głosowało 14 radnych). 

  – zakończenie sesji - w związku z omówieniem wszystkich 

punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.  

W dniu  30 grudnia  2022  roku odbyła się XLII Sesja Rady Gminy 

Szczytniki. W sesji udział wzięło 15 radnych według załączonej listy 

obecności, Wójt Gminy Pan Marek Albrecht,  Skarbnik Gminy Pani 

Małgorzata Bloch, Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak, 

inspektor Biura Rady Pan Mirosław Kowalski. Nieobecny 

usprawiedliwiony: radny Pan Paweł Domagała. Otwarcia sesji 

dokonał Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan Bogdan 

Augustyniak i stwierdził, że na ustawowy ogólny stan 15 radnych 

na sesję przybyło 14, zapewniając tym samym quorum wymagane 

dla prawomocności obradowania oraz podejmowanych uchwał. 

Poinformował, że ze względu na ogłoszony stan epidemii 

i bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników sesji i pracowników 

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

w Szczytnikach. Odstępuje się od podpisywania listy obecności,  

głosowania jawne imienne, ze względu na brak możliwości 

działania urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie 

imiennego wykazu głosowań radnych, będą się odbywały przez 

podniesienie ręki z odnotowaniem w protokole z sesji kto i jak 

głosował, imienne wykazy głosowań radnych sporządzone w wersji 

papierowej będą upubliczniane. Obrady Rady Gminy ze względu na 

brak możliwości technicznych nie będą transmitowane i utrwalane 

za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz z tego 

powodu nie będą  upublicznione w BIP Gminy Szczytniki. 

Przedmiotem obrad było między innymi rozpatrzenie projektów 

uchwał, głosowania, podjęcie  uchwał: 

- w sprawie stwierdzenia, że projekt „Miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w miejscowości Marchwacz” nie narusza ustaleń „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Szczytniki” - Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak  

omówił projekt uchwały w powyższej  sprawie, poinformował, 

że sprawa została omówiona i pozytywnie zaopiniowana na 

wspólnym posiedzeniu Komisji. 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 głosowania  

Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XLII/ 220 / 2021 

(głosowało 14 radnych). 

- w sprawie  „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości 

Marchwacz” - Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak  omówił 

projekt uchwały w powyższej  sprawie, poinformował, że sprawa 

została omówiona i pozytywnie zaopiniowana na wspólnym 

posiedzeniu Komisji. 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 głosowania  Rada jednogłośnie  

podjęła Uchwałę Nr XLII/ 221 / 2021 (głosowało 14 radnych). 

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

dla Gminy Szczytniki na lata 2022 – 2025 - Sekretarz Gminy Pan 

Dariusz Wawrzyniak  omówił projekt uchwały w powyższej  

sprawie, poinformował, że sprawa została omówiona i pozytywnie 

zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji. 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 głosowania  Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę 

Nr XLII/ 222 / 2021 (głosowało 14 radnych). 

- w sprawie zgłoszenia sołectwa Krowica Zawodnia do Programu 

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” - Sekretarz Gminy Pan Dariusz 

Wawrzyniak  omówił projekt uchwały w powyższej  sprawie, 

poinformował, że sprawa została omówiona i pozytywnie 

zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji. 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 

głosowania  Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XLII / 223 / 

2021 (głosowało 14 radnych). 

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu 

na realizację zadania pn. „Budowa dróg dla rowerów/ścieżek 

rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, 

samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz 

niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy 

drogi powiatowej nr 4629P na odcinku Iwanowice-Szczytniki” - 

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła projekt uchwały 

w powyższej sprawie. Przewodniczący Rady  zwrócił się o zgłaszanie 

ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej 

uchwały i otworzył dyskusję. Wobec braku  uwag i propozycji  

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały 

w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła 

Uchwałę Nr XLII / 224 / 2021 (głosowało 14 radnych). 

- w sprawie zmian budżetowych - Skarbnik Gminy Pani Małgorzata 

Bloch omówiła projekt uchwały w powyższej sprawie. 

Przewodniczący Rady  zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył 

dyskusję. Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XLII / 

215 / 2021 (głosowało 14 radnych). 

 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - Skarbnik 

Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła projekt uchwały 

w powyższej sprawie.  Przewodniczący Rady  zwrócił się 

o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu 

przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec braku  uwag 

i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XLII 226 / 2021 (głosowało 

14 radnych). 

- w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego  2021 -  Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch 

omówiła projekt uchwały w powyższej  sprawie. Przewodniczący 

Rady  zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków  

w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. 

Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XLII 227 

/ 2021 (głosowało 14 radnych). 

- zakończenie sesji - w związku z omówieniem wszystkich punktów 

porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.  

W dniu 27 stycznia   2022  roku odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy 

Szczytniki. W sesji udział wzięło 15 radnych według załączonej listy 

obecności, Wójt Gminy Pan Marek Albrecht,  Skarbnik Gminy Pani 

Małgorzata Bloch, Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak, 

Kierownik Referatu Administracyjno-Organizacyjnego Pani 

Grażyna Kuchnicka. Nieobecny radny: Pan Dariusz Spychała. 

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan 

Bogdan Augustyniak i stwierdził, że na ustawowy ogólny stan 15 
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radnych na sesję przybyło 14, zapewniając tym samym quorum 

wymagane dla prawomocności obradowania oraz podejmowanych 

uchwał. Poinformował, że ze względu na ogłoszony stan epidemii 

i bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników sesji i pracowników 

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

w Szczytnikach. Odstępuje się od podpisywania listy obecności,  

głosowania jawne imienne, ze względu na brak możliwości 

działania urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie 

imiennego wykazu głosowań radnych, będą się odbywały przez 

podniesienie ręki z odnotowaniem w protokole z sesji kto i jak 

głosował, imienne wykazy głosowań radnych sporządzone w wersji 

papierowej będą upubliczniane. Obrady Rady Gminy ze względu 

na brak możliwości technicznych nie będą transmitowane 

i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz 

z tego powodu nie będą  upublicznione w BIP Gminy Szczytniki. 

Przedmiotem obrad było między innymi rozpatrzenie projektów 

uchwał, głosowania, podjęcie  uchwał: 

-  w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Szczytniki na lata 2022-2029 - Skarbnik Gminy  Pani Małgorzata 

Bloch   omówiła projekt uchwały w powyższej  sprawie. 

Przewodniczący Rady  poinformował, że sprawa wstępnie była 

omawiana na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 

15 grudnia 2021 roku, zapoznał z treścią opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w powyższej sprawie,  zwrócił się o zgłaszanie 

uwag i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały,  

otworzył dyskusję. Wobec braku  uwag  i propozycji  

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały  

w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła 

Uchwałę Nr XLIII / 228 / 2022 (głosowało 14 radnych). 

- w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2022 rok - 

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch  omówiła projekt uchwały 

w powyższej  sprawie wraz z autopoprawkami. Przewodniczący 

Rady poinformował, że sprawa wstępnie była omawiana 

na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 15 grudnia 2021 

roku, zapoznał z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie uwag i wniosków 

w sprawie projektu przedmiotowej uchwały, otworzył dyskusję. 

Wobec braku  uwag  i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami  

w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła 

Uchwałę Nr XLIII / 229 / 2022 (głosowało 14 radnych). 

- w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. N. Tesli - Sekretarz 

Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak  omówił projekt uchwały 

w powyższej  sprawie, poinformował, że sprawa została omówiona 

na poprzedniej sesji Rady Gminy. 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 głosowania  

Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XLIII 230 / 2022 (głosowało 

14 radnych). 

- w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy 

na 2022 rok -  

Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak  omówił projekt uchwały 

w powyższej  sprawie.  

Przewodniczący Rady  zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i wniosków  w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył 

dyskusję. Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, 

w wyniku głosowania  Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XLIII 

/ 231 / 2022 (głosowało 14 radnych). 

- w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Krowica 

Zawodnia, Grab na lata 2022-2026 -  Sekretarz Gminy Pan Dariusz 

Wawrzyniak  omówił projekt uchwały w powyższej  sprawie. 

Przewodniczący Rady  zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i wniosków  w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył 

dyskusję. Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, 

w wyniku głosowania  Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XLIII 

/ 232 / 2022 (głosowało 14 radnych). 

- w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w zespołach szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Szczytniki - Sekretarz Gminy Pan Dariusz 

Wawrzyniak  omówił projekt uchwały w powyższej sprawie. 

Przewodniczący Rady  zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i wniosków  w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył 

dyskusję. Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XLIII / 

233 / 2022 (głosowało 14 radnych). 

- w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Szczytniki w 2022 roku - Sekretarz Gminy Pan Dariusz 

Wawrzyniak  omówił projekt uchwały w powyższej   sprawie. 

Przewodniczący Rady  zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył 

dyskusję. Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XLIII 234 

/ 2021 (głosowało 14 radnych). 

- zapoznanie ze sprawozdaniem z wysokości średnich 
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wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Szczytniki - 

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią sprawozdania z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Szczytniki. Rada nie zgłosiła uwag. 

- 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/ 

BUDŻET GMINY SZCZYTNIKI 

NA ROK 2022 UCHWALONY 

Na sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2021 r. 

jednogłośnie podjęto Uchwałę w sprawie przyjęcia 

budżetu na rok 2022.   Wójt Gminy Szczytniki Marek 

Albrecht i Skarbnik Gminy Małgorzata  Bloch 

szczegółowo przedstawili projekt budżetu . W dyskusji 

doprecyzowano i omówiono zakres zadań, nowe 

inwestycje oraz strukturę wydatków i dochodów 

budżetowych a także zastanawiano się nad pojawiającymi 

się zagrożenia dla finansów Gminy. Planowane dochody 

wynoszą 39.995.625,21 zł, w tym dochody bieżące 

33.834.878,49 zł i dochody majątkowe 6.160.746,72 zł, 

co stanowi 15% wszystkich dochodów. Natomiast 

wydatki  wyniosą 41.685.197,71 zł,  w tym bieżące 

32.330.209,21 zł  i majątkowe 9.354.988,50 zł. Wydatki 

majątkowe stanowią ponad 22% wszystkich wydatków. 

Budżet przewiduje deficyt w wysokości 1.689.572,50 zł, 

który zostanie sfinansowany z niewykorzystanych 

środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku 

bankowym oraz nadwyżką z lat ubiegłych. Planowany 

stan zadłużenia Gminy na koniec 2022 roku wynosić 

będzie 11.644.000,00 zł, tj. 29,11% planowanych 

dochodów. Najważniejsze wydatki majątkowe ujęte 

w budżecie to: poprawa stanu gospodarki wodno–

ściekowej na terenie gminy poprzez budowę kanalizacji 

sanitarnej w m. Marchwacz, Krowica Zawodnia, 

Cieszyków z przerzutem do Szczytnik;  przebudowa dróg 

gminnych: Krowica Pusta – Radliczyce, Staw – 

Tymieniec, Tymieniec Kąty, Tymieniec Jastrząb, Staw, 

Sobiesęki Trzecie, Pieńki, Kornelin, Mała Gmina. 

W budżecie przewidziano także środki na remonty 

w świetlicach wiejskich w Joance, Krowicy Zawodniej 

i Marcjanowie.  Natomiast przy szkołach w Marchwaczu, 

Iwanowicach i Szczytnikach powstaną bieżnie ze sztuczną 

nawierzchnią.  Planowany budżet nadal utrzymuje 

wysokie zaangażowanie inwestycyjne z naciskiem 

na zadania drogowe. (Dariusz Wawrzyniak)  

STANOWISKO RADY GMINY SZCZYTNIKI 

W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY 

GRANIC NASZEGO KRAJU 

 

SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI  
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W dniu 16 grudnia 2021 r. w remizie Ochotniczej Straży 

Pożarnej  w Szczytnikach odbyło się spotkanie Wójta Gminy 

Szczytniki Pana Marka Albrechta z sołtysami - 

przedstawicielami 31 sołectw  Gminy. W spotkaniu udział 

wzięło 16 sołtysów. Na początku spotkania Pan Wójt 

podziękował wszystkim za całoroczną sumienną pracę, 

zaangażowanie w działalność społeczną oraz życzył 

wytrwałości w dalszej pracy dla dobra mieszkańców i Gminy 

Szczytniki. Następnie  Pan Wójt   przedstawił  sprawozdanie 

ze swojej działalności w okresie od poprzedniego spotkania 

i omówił realizację najważniejszych inwestycji gminnych 

w 2021 roku, omówił także planowane działania inwestycyjne 

na rok na 2022.  Zebrani sołtysi w dyskusji  podzielili się 

spostrzeżeniami i uwagami odnośnie swoich miejscowości. 

Na zakończenie spotkania Pan Wójt złożył życzenia 

świąteczno-noworoczne. (Mirosław Kowalski) 

DODATEK OSŁONOWY  

   Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy 

antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny 

energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi 

przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu 

domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie 

przekraczają 2100 zł* netto w gospodarstwie 

jednoosobowym albo 1500 zł* netto na osobę 

w gospodarstwie wieloosobowym. 

   *dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 111 ze zm.). 

 

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku 

osłonowego: 

• jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 

lub 500 zł** przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 

2100 złotych netto, 

• gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł** 

przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych 

netto miesięcznie na osobę, 

• gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł 

lub 1062,50 zł** przy założeniu, że dochód nie 

przekroczy 1500 złotych netto miesięcznie na osobę, 

• gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł 

lub 1437,50 zł** przy założeniu, że dochód nie 

przekroczy 1500 złotych netto miesięcznie na osobę. 

 **podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione 

od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje 

w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania 

gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, 

kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 

piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy 

na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami 

węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji 

emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 

1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 

ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 

554, 1162 i 1243). Informacje jak wpisać budynek 

do centralnej ewidencji emisyjności. 

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy? 

Wnioski można składać:  

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – 

od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. 

- tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. 

do 31 października 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Szczytnikach, Szczytniki 30, 62-865 

Szczytniki: w poniedziałek od 8.00 do 16.00  lub od 

wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, tel. 

62 7625433. Formularz wniosku o dodatek osłonowy 

jest dostępny w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Szczytnikach, Szczytniki 30, 62-865 

Szczytniki (opracowała: Danuta Kupaj)  

ŚWIETLICA WIEJSKA W STAWIE ZYSKAŁA 

NOWE WYPOSAŻENIE  

Zakończyła się realizacja projektu  pod nazwą „Świetlica 

wiejska w Stawie – tu się spotykamy i tu wypoczywamy”. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 10 852,60 zł, z czego dotacja 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego -  7 000,00 zł. 

W ramach projektu zakupiono: krzesła (77 szt.) oraz stoły 

(8 szt.), Zakup wyposażenia poprawi jakość organizacji spotkań 

i imprez kulturalnych, odbywających się w świetlicy wiejskiej. 

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego w ramach IX edycji konkursu „Odnowa 

wsi szansą dla aktywnych sołectw”. (Grażyna Sowa)  
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ŚWIETLICA WIEJSKA W TYMIEŃCU 

ZYSKAŁA NOWE WYPOSAŻENIE  

Zakończyła się realizacja projektu  pod nazwą „Wyposażenie 

kuchni w świetlicy wiejskiej w Tymieńcu”. Całkowity koszt 

zadania wyniósł 10 583,49 zł, z czego dotacja Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego -  7 000,00 zł. W ramach 

projektu zakupiono m.in. zestaw mebli kuchennych, kuchnię 

gazowo-elektryczną, chłodziarkę, zestaw talerzy, zmywarkę do 

naczyń, kuchenkę mikrofalową. Zakupiony sprzęt 

i wyposażenie poprawi jakość organizowanych spotkań, 

warsztatów kulinarnych i szeregu imprez kulturalnych. 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego w ramach IX edycji konkursu „Odnowa 

wsi szansą dla aktywnych sołectw”. (Grażyna Sowa) 

 

NOWA ODSŁONA PROGRAMU „CZYSTE 

POWIETRZE” OD 25 STYCZNIA 2022 ROKU  

W ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze" 

wprowadzona została  część 3, której celem jest przekazywanie 

najwyższego poziomu dofinansowania osobom    o najniższych 

dochodach.  Beneficjentem Części 3 programu może zostać 

osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: 

• jest właścicielem/współwłaścicielem budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego 

w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego 

z wyodrębnioną księgą wieczystą, 

• przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej 

gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu 

wydawanym przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Szczytnikach, nie przekracza kwoty: 

a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 

b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 

lub 

c) ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku 

okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku 

opiekuńczego. 

W ramach Części 3 Programu istnieje możliwość finansowania 

przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Nabór nie dotyczy 

budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych. 

Od 2022 roku nie ma dofinansowania do kotła na węgiel. 

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy Szczytnikach 

funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 

Programu „Czyste Powietrze”, który zapewnia bezpłatną pomoc 

w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie. Więcej 

informacji można uzyskać pod numerami telefonu: 62 597 17 

32,  62 762 54 33 lub osobiście w Urzędzie Gminy oraz 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. (Donata Kowalska)  

ORKIESTRA OSP IWANOWICE WZBOGACIŁA  

SIĘ O NOWE INSTRUMENTY MUZYCZNE  

 

Zakończyła się realizacja projektu  pod nazwą „Jest w orkiestrze 

OSP w Iwanowicach jakaś siła !!!”. Całkowity koszt zadania 

wyniósł 10 879,00 zł, z czego dotacja Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego -  7 000,00 zł. W ramach projektu zakupiono: 

saksofon altowy, flet poprzeczny (2 szt.), klarnet (2 szt.), trąbkę, 

spirometr kulkowy (2 szt.).  Zakup instrumentów umożliwi 

dzieciom i dorosłym rozwijanie pasji gry na instrumentach oraz 

wzmocni integrację mieszkańców podczas wspólnych spotkań. 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego w ramach IX edycji konkursu „Odnowa 

wsi szansą dla aktywnych sołectw”. (Grażyna Sowa) 

PODZIĘKOWANIA DLA STRAŻAKÓW 

Z JEDNOSTKI OSP W MARCJANOWIE 

ZA UDZIAŁ W AKCJI PROMUJĄCEJ 

SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 
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31 grudnia 2021 roku w siedzibie Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu odbyło się spotkanie, na 
którym wręczono podziękowanie dla druhów Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Marcjanowie. 

 

 Podczas spotkania w imieniu Wielkopolskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Dariusza 
Matczaka Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Kaliszu kpt. Damian Knop wręczył dla Przemysława 
Bednarka Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcjanowie 
podziękowania za zaangażowanie w programie 
#SZCZEPIMYSIĘZOSP. Wielkopolski Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej skierował słowa podziękowania 
i uznania dla wszystkich druhen i druhów z powyższej jednostki, 
którzy bardzo mocno zaangażowali się w program szczepień 
zajmując 80 miejsce na 680 w rankingu krajowym. (informację 
przekazał – Tadeusz Buchwald)  

       GMINA SZCZYTNIKI WSPIERA POLICJĘ  

Gmina Szczytniki wspiera działania jakie policjanci podejmują 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. W ramach 
tych działań Wójt Gminy  Marek Albrecht przekazał na ręce 
Kierownika Komisariatu Policji w Koźminku  Hieronima Górala 
urządzenie „ iBlow” do badania stanu trzeźwości. 

 

Komisariat Policji w Koźminku, w którego zasięgu działania jest 
nasza Gmina od dawna współpracuje z Urzędem Gminy 
w Szczytnikach  na rzecz   poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców. W tym celu podejmowane są działania oraz 
kampanie społeczne mające na celu podniesienie świadomości 
np. uczestników ruchu drogowego, kampania „Zatrzymaj 
pijanego kierowcę”. W przedszkolach i młodszych klasach szkół 
podstawowych policjanci realizowali program „Bezpieczna 
droga do szkoły”, przedstawiali uczestnikom podstawowe 
zasady ruchu drogowego i rozdawali odblaski.   

Przekazane funkcjonariuszom w Koźminku urządzenie, 
to nowoczesny aparat który nie tylko wskazuje, że osoba 
badana jest pod wpływem alkoholu, ale także pokazuje jakie 
jest jego stężenie w organizmie, co w dobie pandemii COVID-19  
jest tym bardziej pożądane, gdyż nie wymaga używania 
i wymiany ustnika, jest na tzw. „świeczkę”. Zakupiono również 
i przekazano policji testy do wykrywania narkotyków w moczu 
i ślinie. Każdy rodzic obawiający się o swoje dziecko może 
zwrócić się  o taki nieodpłatny test do dzielnicowego. Alkomat 
będzie wykorzystywany przez policjantów podczas działań 
prowadzonych na drogach.  
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Przekazane urządzenie oraz odblaski z logo gminy zostały 

zakupione ze środków za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych w ramach realizacji zadań z Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.  Łączny koszt 

zakupu w/w środków to kwota około 4 tys. złotych.     

(Maria Wiączek-Hendler)    

ZBIÓRKA KRWI W GMINIE SZCZYTNIKI  

 

W dniu 20 lutego br. odbyła się zbiórka krwi w szkole 
w Szczytnikach. Udało się uzbierać 6,30 litrów bezcennego leku. 
Wydarzenie zorganizowała: Gmina Szczytniki, OSP Szczytniki, 
Zespół Szkół w Szczytnikach, PCK oraz Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Serdeczne 
dziękujemy honorowym dawcom, którzy oddali krew. Następne 
zbiórki krwi na terenie gminy odbędą się: 5 czerwca 2022 r., 
11 września 2022 r. oraz 4 grudnia 2022 r.  (Magdalena 
Ziółkowska)  

PSY DO ADOPCJI  

 

Pokochaj Cztery Łapy  

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

Znajdź wiernego przyjaciela! 

Nie kupuj, adoptuj! 

 

POMOC DLA UKRAINY 

APEL O POMOC DLA OFIAR WOJNY 

NA UKRAINIE 

 

Szczytniki, 25 lutego 2022 r. 

APEL O POMOC DLA OFIAR WOJNY NA UKRAINIE 

Szanowni Mieszkańcy! Zwracam się z apelem o pomoc dla 
ofiar wojny na Ukrainie, ponieważ w tak tragicznej sytuacji 
nasza ludzka solidarność  i każdy dar są bezcenne. 

W związku z tym Gmina Szczytniki od dnia 28 lutego br. 
organizuje zbiórkę produktów żywnościowych, środków 
czystości i koców dla potrzebujących. Ze względu na 
ograniczone warunki lokalowe w Urzędzie Gminy – dary 
należy przekazywać do gminnych Zespołów Szkół – 
tj. w Iwanowicach, w Marchwaczu, w Radliczycach, w Stawie 
lub w Szczytnikach. 

Zebrane produkty i koce zostaną odebrane ze szkół oraz 
przewiezione zorganizowanym transportem gminnym do 
najbardziej potrzebujących punktów w Polsce, 
przyjmujących i udzielających pomocy osobom 
poszkodowanym w wyniku działań wojennych na Ukrainie. 
W tak dramatycznej sytuacji, nie może zabraknąć solidarnej 
pomocy również z terenu naszej Gminy Szczytniki. 

 

Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht 

 

http://pokochajczterylapy.pl/category/gmina-szczytniki/
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INFORMACJE GMINNE DOTYCZĄCE 

POMOCY DLA UKRAINY 

1/ Zgodnie z apelem Wójta Gminy Szczytniki z dnia 25 lutego 

br., w gminnych zespołach szkół  zbierane są artykuły 

żywnościowe, środki czystości i koce –  w celu pomocy Ukrainie.  

2/ Na podstawie deklaracji Pani Prezes z dnia 28 lutego, dary te 

można również składać w sklepach Gminnej Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska”, funkcjonujących na terenie Gminy 

Szczytniki.  

3/ Urząd Gminy w Szczytnikach pod numerem telefonu 

62/7625015 - przyjmuje wstępne zgłoszenia osób chętnych 

do przyjęcia w swoim domu i udzielenia schronienia 

poszkodowanym rodzinom z Ukrainy.  

PRZEKAZANIE DARÓW Z GMINY SZCZYTNIKI 

DLA RODZIN Z UKRAINY 

W dniu 25 lutego 
Wójt Gminy 
Szczytniki Pan Marek 
Albrecht zwrócił się 
z apelem o pomoc 
dla ofiar wojny na 
Ukrainie i włączenie 
się w zbiórkę 

produktów 
żywnościowych, 

środków czystości 
i koców dla 

potrzebujących. 
Punkty zbiórki 
zostały wyznaczone 
w gminnych 
Zespołach Szkół: 

w Iwanowicach, 
Marchwaczu, Radliczycach, Stawie i Szczytnikach. W dniu 
28 lutego Pani Prezes Irena Ludwiczak zadeklarowała 
możliwość zbierania darów również w sklepach Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, funkcjonujących 
na terenie Gminy Szczytniki.     Zgodnie z prośbą skierowaną do 
Pana Wójta, w dniu 1 marca przekazano  część zebranych darów 
-  dla matek z dziećmi z Ukrainy, które zostały zakwaterowane 
w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu 
przy ulicy Wrocławskiej 193/195. Dary, które zostały 
przewiezione do Kalisza transportem gminnym,  naszykowano 
na podstawie przesłanej z ośrodka listy z zapotrzebowaniem. 
Według informacji uzyskanej od Pani Magdaleny Kranc - 
Kierownika Biura Powiatowego w Kaliszu Wielkopolskiego 
Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa – w ośrodku przebywa 70 osób, natomiast  

zaplanowano przyjęcie 
jeszcze 50 osób.   
Zbiórka darów trwa 
nadal, a kolejna pomoc 
dla Ukrainy zostanie 
przekazana w ramach 
akcji „Powiat Kaliski 
solidarnie z Ukrainą”, 
organizowanej przez 

Fundację 
„Superbohaterowie”, 

Biuro Poselskie 
Ministra Jana 
Dziedziczaka oraz 
gminy: Szczytniki, 
Brzeziny, Koźminek, 
Lisków, Stawiszyn 
i Żelazków. Wykaz 

potrzebnych towarów: medykamenty, suchy prowiant, 
wartościowe słodycze dla dzieci, koce, karimaty, ubrania dla 
dzieci (z opisem rozmiarów), pampersy, termosy,  środki 
czystości i artykuły higieniczne. Podane przez fundację konto do 
wpłat darowizn -  Fundacja „Superbohaterowie”, numer konta 
bankowego: 33 1600 1462 1897 0965 3000 0001; w tytule 
„Darowizna Ukraina”.  

     Bardzo dziękujemy za tak licznie podarowane produkty 
żywnościowe, środki czystości, koce i inne artykuły, stanowiące 
wyraz wsparcia i solidarności z Ukrainą, która przeżywa obecnie 
gehennę straszliwej i bezlitosnej wojny.  (Honorata Szymańska)  

PRZEKAZANIE DARÓW Z GMINY SZCZYTNIKI 

DO POWIATOWEGO PUNKTU ZBIÓRKI 

DLA UKRAINY 

  W dniu 4 marca, 

na prośbę władz 

samorządowych 

w Opatówku,  

przekazano część darów  

z Gminy Szczytniki, 

zebranych w gminnych 

zespołach szkół, 

do jednego 

z powiatowych punktów 

zbiórki dla Ukrainy, 

znajdującego się 

w Opatówku.  

     Oprócz bowiem 

punktów zbiórki darów dla Ukrainy, które powstały w Gminie 

Szczytniki oraz innych gminach powiatu kaliskiego, zostały 

uruchomione również  trzy punkty zbiórki dla Ukrainy, 

koordynowane przez powiat: w Kaliszu w Starostwie 
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Powiatowym, w Opatówku w  Zespole Szkół 

im. S. Mikołajczyka i  w Liskowie w Zespole Szkół nr 1.  

     Z Gminy Szczytniki 

w dniu 4 marca 

przekazano, zgodnie ze 

złożonym 

zapotrzebowaniem, 

między innymi takie 

dary jak: leki 

i materiały 

opatrunkowe, środki 

higieniczne, artykuły 

kosmetyczne, produkty 

żywnościowe z długim 

terminem przydatności, 

pożywienie 

wysokoenergetyczne, 

koce, ręczniki, pieluchy 

oraz inne akcesoria dla 

dzieci.   

Bardzo dziękujemy za tak duży odzew na apel Wójta Gminy 

Szczytniki Pana Marka Albrechta z dnia 25 lutego o pomoc dla 

ofiar wojny na Ukrainie i przekazanie tak licznych darów dla 

Ukrainy, jako wyraz solidarności i wsparcia dla bohaterskiej 

postawy tego narodu w walce z bestialskim wrogiem. 

(Honorata Szymańska) 

PRZEKAZANIE KOLEJNYCH DARÓW W CELU 

POMOCY UKRAINIE  

W dniach 8 marca 

i 11 marca 

z Zespołu Szkół 

im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu 

zostały przekazane 

kolejne dary 

z gminnej zbiórki  

dla Ukrainy, tym 

razem dla rodzin 

przybyłych, po 

wybuchu wojny na 

Ukrainie, do Gminy 

Szczytniki. 

Podobnie 

w pozostałych 

Zespołach Szkół 

dary wydawane są 

zgodnie 

z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez ukraińskie rodziny. 

Bardzo serdecznie dziękujemy za Państwa hojną pomoc 

i życzliwość. (Redakcja) 

NOWI UCZNIOWIE Z UKRAINY 

Do Zespołów Szkół na terenie Gminy Szczytniki 

przyjmowani są sukcesywnie uczniowie pochodzenia 

ukraińskiego, którzy będą uczyć się na innych zasadach 

ze względu na konieczność doskonalenia języka 

polskiego, a także będą korzystać ze swoich ukraińskich 

lekcji online.  

Nasi uczniowie i cała społeczność szkolna w każdym 

Zespole Szkół przyjęła nowych uczniów z wielką 

życzliwością i sympatią. Bardzo dziękujemy!  (Redakcja) 

STANOWISKO RADY GMINY SZCZYTNIKI 

W SPRAWIE SOLIDARNOŚCI Z UKRAINĄ  
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PODZIĘKOWANIE ZA POMOC DLA OFIAR 

WOJNY NA UKRAINIE 

Szczytniki, 18 marca 2022 r. 

  

PODZIĘKOWANIE ZA POMOC DLA OFIAR WOJNY 
NA UKRAINIE 

 

     Szanowni Mieszkańcy! Bardzo dziękuję za wszelką pomoc 
dla ofiar wojny na Ukrainie, świadczącej o naszej wielkiej 
życzliwości i ludzkiej solidarności.   

     Pragnę wyrazić swoją wdzięczność m. in. za włączenie się 
w zbiórkę darów dla Ukrainy, za gościnność wobec  
uchodźców, za życzliwe przyjęcie nowych uczniów 
w gminnych zespołach szkół.  

     Zbierane nadal dary są sukcesywnie odbierane ze szkół 
i przekazywane osobom poszkodowanym w wyniku działań 
wojennych na Ukrainie. W tak dramatycznej sytuacji, nie 
może zabraknąć bowiem solidarnej pomocy również 
z terenu naszej Gminy Szczytniki. 

 

Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht 

WYDARZENIA 

UDZIAŁ W AKCJI SPOŁECZNEJ 

„ZAPAL ŚWIATŁO WOLNOŚCI”  

Wiele osób i instytucji, w tym także gminne zespoły szkół 

w grudniu włączyły się w akcję społeczną „Zapal Światło 

Wolności”, która została zainicjowana kilka lat temu przez 

Instytut Pamięci Narodowej. Do udziału w ostatniej edycji 

organizowanej z okazji 40. rocznicy wybuchu stanu 

wojennego zapraszał również Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej Pan Andrzej Duda. Znakiem pamięci o ofiarach 

i osobach prześladowanych brutalnie przez reżim 

komunistyczny było m. in. zapalenie symbolicznych świec 

w oknach w dniu 13 grudnia 2021 r. o godzinie  19.30. 

Bardzo dziękujemy za włączenie się we wspólną akcję 

społeczną i wyrażenie solidarności z osobami 

represjonowanymi w czasach komunizmu.                      

                                                              (Honorata Szymańska)  

PAMIĘCI POMORDOWANYCH 

MIESZKAŃCÓW  MARCHWACZA 

 

W sobotę 22 stycznia 2022 r. dotarła do Marchwacza grupa 

14 biegaczek i biegaczy dla  upamiętnienia 77. Rocznicy 

Pomordowania Mieszkańców tej miejscowości pod koniec 

II wojny światowej. 

 

 Każdego roku przypominamy historię tamtych wydarzeń, aby 

były przestrogą, do czego prowadzi ideologia nienawiści. Do 

wyzwolonej wcześniej przez armię radziecką miejscowości 

niespodziewanie weszły niedobitki wojsk niemieckich. Nie są 

do końca znane okoliczności, dla jakich Niemcy postanowili 

dokonać kolejnego mordu, ale pod błahym pretekstem pomocy 

przy wyciąganiu samochodów z zasp śnieżnych zmusili ponad 

60 mężczyzn powyżej 16. roku życia do zgromadzenia się 

w centrum wioski. Następnie po kilku zaczęli ich rozstrzeliwać 

pod stogiem słomy. Spośród uwięzionych udało się uratować 

tylko dwóm. Zamordowanych zostało  wówczas 

62 mieszkańców Marchwacza oraz 6 Polaków i 12 żołnierzy 

radzieckich o nieznanych nazwiskach. Miejsce mordu uznano 

z czasem za miejsce pamięci narodowej. Doczesne szczątki 

niektórych z pomordowanych rodziny ekshumowały 

i pochowały na innych cmentarzach. Ostatecznie miejsce to jest 

miejscem pochówku dla 75 osób: 57 mieszkańców Marchwacza 



WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 45  

  
 

18 

 

oraz 6 Polaków i 12 żołnierzy radzieckich o nieznanych  

nazwiskach. Dzień 22 stycznia 1945 r. stał się 

najtragiczniejszym w całej historii Marchwacza. Nie było 

praktycznie rodziny, której by ta tragedia nie dotknęła, 

a w wielu domach zginęli wówczas dziadkowie, ojcowie 

i synowie. 

 

   Podobnie jak w roku ubiegłym - zagrożenie koronawirusem 

nie pozwoliło organizatorom tych uroczystości zaprosić rodziny 

pomordowanych, władze państwowe, samorządowe, ochotnicze 

straże pożarne, orkiestrę, czy młodzież szkolną na obchody 

związane z tymi wydarzeniami.  

 

Niemniej grupa kilkunastu biegaczy z Supermaratonu Kalisz 

i ich przyjaciół postanowiła przebiec trasę z Kalisza 

do Marchwacza. To już 23 raz, kiedy przy zachowaniu 

podstawowych wymogów sanitarnych, wyruszyli spod 

kaliskiego teatru, aby przed godziną 11:00 dotrzeć do 

Marchwacza. W biegu uczestniczyło 14 biegaczy: Piotr 

Maciejewski (organizator biegania do Marchwacza od 2000 

roku), Łukasz Maciejewski, Kamilla Birecka, Maciej Krystek, 

Andrzej Wolniak, Konrad Pawlak, Katarzyna Antkowiak, 

Sebastian Antkowiak, Witold Sitek, Marek Kobyłka, Adam 

Boguś, Rafał Pokora, Zdzisław Druciarek i Czesław Fabiański. 

Przy zbiorowej Mogile pomordowanych, obok biegaczy, 

spotkali się:  Pan Bogdan Augustyniak – Przewodniczący Rady 

Gminy Szczytniki, Pani Danuta Świątek – Radna Gminy 

Szczytniki, reprezentująca również  Wójta Gminy p. Marka 

Albrechta, Delegacja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

Marchwaczu z Panią Dyrektor Honoratą Szymańską w asyście 

przedstawicieli społeczności nauczycieli i uczniów, rodziny 

pomordowanych, mieszkańcy Marchwacza z panią sołtys Janiną 

Kwaśniewską. Odczytano apel pomordowanych,  odmówiono 

w ich intencji modlitwę, złożono wieńce i zapalono znicze. 

Następnie w szkole miało miejsce spotkanie uczestników biegu 

z organizatorami uroczystości i dyrekcją szkoły.  

   Mieszkańcy Marchwacza pragną wyrazić wdzięczność 

wszystkim uczestnikom Biegu do Marchwacza za podjęty trud 

sportowy w zimowych warunkach i wszystkim obecnym przy 

Mogile oraz osobom, które w tym czasie duchowo były w tym 

miejscu ze swoją modlitwą.  

   Dzień później w niedzielę 23 stycznia w kościele parafialnym 

w Rajsku, z intencji całej miejscowej społeczności, celebrowana 

była Msza św. o godz. 12:00 za pomordowanych mieszkańców 

Marchwacza i inne osoby, które pochowane są w Mogile.                   

(tekst - Robert Lis, zdjęcia – Dorota Lis i Robert Lis) 

 

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA KOBIET  

   Z okazji Dnia Kobiet - wszystkim Paniom życzę dużo 

zdrowia, radości i spełnienia najskrytszych marzeń. 

Niech codziennie otacza Was należny szacunek 

i życzliwość, abyście zawsze czuły się potrzebne 

i doceniane, a każdy dzień w Waszym życiu był pełen 

szczęścia, uśmiechu, nadziei i wiary.  

   Jednocześnie przekazuję wyrazy szczególnego 

uznania dla Pań za ofiarne wypełnianie obowiązków 

w życiu codziennym i zawodowym oraz troskę  

o innych, sprawy społeczne i Ojczyznę, zgodnie z misją 

pozostawioną nam przez Jana Pawła II  „Potrzeba 

nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała 
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je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, 

szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, 

szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.” 

Serdecznie dziękujemy! 

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht z Przewodniczącym 

Rady Gminy Szczytniki Bogdanem Augustyniakiem

 

HISTORIA I KULTURA 

NAUCZANIE JANA PAWŁA II  W CYTATACH 

„Człowiek, nie uznając wartości i wielkości osoby w sobie 

i bliźnim, pozbawia się możliwości przeżycia w pełni własnego 

człowieczeństwa i nawiązania tej relacji solidarności 

i wspólnoty z innymi ludźmi, dla której został stworzony przez 

Boga.” 

„Człowiek jest przede wszystkim istotą, która szuka prawdy, 

usiłuje nią żyć i pogłębiać ją w dialogu, który obejmuje dawne 

i przyszłe pokolenia.” 

„Być wolnym to znaczy spełniać owoce prawdy, działać 

w prawdzie. Być wolnym to znaczy umieć siebie poddać, 

podporządkować prawdzie – a nie: podporządkować prawdę 

sobie, swoim zachciankom, interesom, koniunkturom.” 

„Człowiek powinien uświadomić sobie, że jego życie przebiega 

na świecie między dobrem i złem. Pokusa nie jest niczym innym, 

jak skierowaniem ku złu wszystkiego, z czego człowiek może 

i powinien zrobić dobry użytek.” 

„Wraz ze słuszną ideą przegrywa człowiek.” 

TRAKTAT O BEZPIECZEŃSTWIE  

Każda wojna napawa grozą, niszcząc ludzkie życie, plany 
i marzenia. Zbudowana cywilizacja wydaje się być bardzo 
krucha, skoro bestialskie działania wojenne nie oszczędzają 

nawet dzieci i kobiet, a zaplanowane bombardowania dotykają 
przede wszystkim domów, szpitali, szkół czy przedszkoli.  

Z pewnością zastanawiamy się dlaczego we współczesnych 
czasach doszło do aż tak strasznego dramatu, który trudno 
opisać słowami. Czy można tego było uniknąć? Niestety, każdy 
człowiek, który  pragnie zająć miejsce należne wyłącznie Bogu, 
nie mając żadnych hamulców, niszczy bezlitośnie  wszystko 
wokół.  

Z jednej strony w XXI wieku odnotowujemy coraz większy 
dobrobyt materialny, co ma związek z wygodniejszym życiem, 
ale z drugiej strony często obserwujemy lekceważenie i upadek 
wartości.  Historia ludzkości wykazuje niejeden przykład upadku 
cywilizacji, dotyczący potężnych i bogatych mocarstw, właśnie 
ze względu na zupełny rozkład wartości moralnych (czyli 
degrengoladę moralną). Okazuje się, że znana maksyma – nie 
dyskutuj ze złem – ma wymiar uniwersalny, ponadczasowy 
i warto ją stosować również w życiu codziennym. Każde 
ustępstwo i uleganie niegodziwym namowom przynosi 
katastrofalne konsekwencje, również dla innych. Cierpienie 
ludzkie w większości spowodowane jest błędnymi decyzjami 
podejmowanymi na szczeblu zarówno globalnym, 
państwowym jak i w życiu prywatnym.   

Potępianie zła, krytyka – są bardzo ważne, ale to nie wystarczy, 
to za mało. Potrzebne są konkretne działania i ludzka 
solidarność dotycząca fundamentalnych spraw, które 
obejmują: ochronę każdego ludzkiego życia, poszanowanie 
godności każdego człowieka i respektowanie niepodległości 
każdego państwa.  

Złe czyny wypływają z serca karmionego złymi myślami, 
zawiścią, chęcią zemsty -  złymi tekstami, jakie czytamy, złymi 
filmami, jakie oglądamy…  

Co możemy uczynić, aby na świecie było bezpieczniej, skoro nie 
jesteśmy ani  politycznymi decydentami, ani żołnierzami? 
Modlitwa o pokój, niesienie pomocy innym, głosowanie 
w wyborach na właściwe osoby – czy można uczynić więcej? 
Pozostaje jeszcze jeden istotny aspekt pokoju, skoro wszystko 
wypływa z serca, to trzeba starać się zawalczyć o to, aby drugi 
człowiek był w naszym sercu bezpieczny. To naprawdę wymaga 
walki wewnętrznej ze sobą – a więc tej najtrudniejszej walki – 
abyśmy starali się myśleć życzliwie o innych, bez zazdrości, 
oczerniania, osądzania, uprzedzeń. Warto jednak podjąć ten 
trud, ponieważ jeśli w naszym sercu inni będą czuli się 
bezpiecznie, to z pewnością  wiele osób w ten sam sposób też 
nam się odwdzięczy; poszerzając kręgi pokojowej przestrzeni  
społecznej. (Honorata Szymańska) 

STANISŁAW MRUGASIEWICZ- CZŁOWIEK, 

KTÓRY PRZEŻYŁ PIEKŁO AUSCHWITZ  

Stanisław Mrugasiewicz urodził się 6 marca 1921 roku 

w Kamiennej. Przez większą część życia mieszkał jednak 
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w Krowicy Pustej. W czasie wojny zaangażował się 

w kolportaż konspiracyjnych ulotek, za co został 

aresztowany jesienią 1942 roku. Podczas zatrzymania został 

brutalnie pobity i zamknięty w więzieniu w Kaliszu. 

Następnie przewieziono go do aresztu w Łodzi Radogoszczy. 

Stamtąd wywieziony został do Niemieckiego 

Nazistowskiego Obozu Zagłady w Oświęcimiu. Otrzymał 

numer obozowy 115749, wszak w Oświęcimiu więzień 

przestawał być człowiekiem. Pozbawiony tożsamości, odarty 

z resztek człowieczeństwa stawał się bezimiennym 

numerem...  Wspomnienia Stanisława Mrugasiewicza 

potwierdzają ogrom cierpienia i okrucieństwa jakim poddani 

byli osadzeni. Kary cielesne, straszliwy głód, przypadki 

kanibalizmu to tylko nieliczne obrazy, których nie zdołał 

wymazać z pamięci. Pewnego razu na placu obozowym 

oglądał zbiorową egzekucję ludzi polskiego podziemia 

(śmierć przez powieszenie). Kiedy skazani zaczęli 

wykrzykiwać patriotyczne hasła, poirytowani SS-mani 

zaczęli wykopywać stołki spod nóg Polaków, bez 

odczytywania wyroków...  

 

 
 
   O wydarzeniach życia obozowego wspominał rzadko 

i raczej niechętnie. Zdarzały się jednak chwile, kiedy przed 

bliskimi otwierał się i opowiadał. Jak wspominał 

w Oświęcimiu miał tylko dwa marzenia: najeść się i spotkać 

z matką... Owocem tych wojennych doświadczeń był fakt, że 

do końca życia zachował ogromny szacunek do chleba. 

Kiedy obóz w Oświęcimiu został zagrożony nadejściem 

Armii Czerwonej, Niemcy postanowili ewakuować część 

więźniów. Pan Stanisław został przewieziony do 

Buchenwaldu, wyzwolonego kilka miesięcy później przez 

wojska amerykańskie. Powrót do domu też nie należał do 

najlżejszych. Panoszący się radzieccy żołnierze, podróż na 

dachach przepełnionych pociągów sprawiały, że wielu nie 

powracało do macierzy. Po wojnie Stanisław Mrugasiewicz 

wiódł ciche, spokojne życie. Zmarł w 2003 roku i pochowany 

został na cmentarzu parafialnym w Rajsku.  
 

(Krzysztof Pietrzykowski) 
 

 

KĄCIK CZYTELNICZY  

KSIĄŻKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Pax 

Sara Pennypacker 

Pax to wzruszająca i ponadczasowa 
opowieść o chłopcu i jego lisie (lub 
lisie i jego chłopcu), o stracie i miłości, 
dzikiej naturze i wolności oraz wojnie. 
Dynamiczna akcja, głębokie emocje 
i uniwersalne tematy czynią z tej 
książki nowoczesną klasykę na miarę 
Małego Księcia. Odkąd Peter uratował 
osieroconego liska, on i Pax byli 

nierozłączni. Pewnego dnia dzieje się jednak coś, czego Peter 
nigdy by się nie spodziewał: jego ojciec idzie do wojska 
i chłopiec musi się przeprowadzić do dziadka, którego słabo zna 
i raczej nie lubi (ze wzajemnością), a lisa wypuścić do lasu. 
Jednak już pierwszej nocy Peter wymyka się z domu dziadka 
i wyrusza do swojego, oddalonego o 500 kilometrów, gdzie ma 
nadzieję zastać Paxa. Lis w tym czasie musi się nauczyć, jak 
przetrwać w dzikim lesie, i na nowo odkryć świat ludzi 
i zwierząt. Nigdy jednak nie traci nadziei, że jego chłopiec 
po niego wróci. Czy dwunastolatek dotrze sam do domu? I czy 
odnajdzie tam Paxa? Sara Pennypacker oddaje w nasze ręce 
pięknie napisaną, wprost urzekającą opowieść o dorastaniu 
i najistotniejszych prawdach, które decydują o tym, kim 
jesteśmy. 

 

Mamma mia. Włochy dla 

dociekliwych 

Monika Utnik-Strugała 

Dlaczego dla całego świata to Italia, 
a dla nas – Włochy? Jak to się stało, 
że wszystkie drogi prowadzą 
do Rzymu? Czy pizza ma swoją 
królową? Dlaczego wieża w Pizie jest 
krzywa? Czy to prawda, że Włosi 
jeżdżą na osach? Ta książka to podróż 
po kulturze Włoch – tej wysokiej i tej 

najbardziej popularnej. Pełna anegdot i ciekawostek opowieść 
o kraju, który – choć tyle o nim wiemy – potrafi zaskoczyć. 
Mamma mia to pierwszy tom serii „Świat dla Dociekliwych”. 
Prezentuje ona kulturę różnych krajów: opowiada o miejscach, 
postaciach, zabytkach, potrawach i pojęciach, o których prawie 
każdy słyszał, ale mało kto naprawdę zna kryjące się za nimi 
historie – a także o tych mniej znanych, które warto poznać. 
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KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH 

-Sklep z tysiącem cudów 

Agnieszka Krawczyk 

Czy miłość i szczęście można znaleźć 
przypadkiem w niepozornym sklepie 
ze starociami? Juliusz Kulik jest odnoszącym 
sukcesy, bezkompromisowym prawnikiem. 
Eliza Zaniecka – porywczą i ambitną aktorką 
serialową. Tych dwojga nic nie łączy 
i pewnie ich drogi nigdy by się nie zeszły, 
gdyby nie pewien sklep. „Same cuda” 
to miejsce, do którego Juliusz oddaje rzeczy 

po swoich rodzicach. Do tego gestu namawia go wspólnik – 
mecenas Dolęgowski, chodząca encyklopedia ciekawych 
prawniczych przypadków i właściciel obdarzonego niezwykłą 
inteligencją jamnika Kaprysa. W sklepie Kulikowi wpada w ręce 
niepozorny rysunek, który budzi w nim uśpione uczucia. 
Poprzednia właścicielka obrazka pragnie go jednak odzyskać 
i nie spocznie póki nie osiągnie celu. A jest to prawie 
niemożliwe, bo Juliusz nie cierpi sytuacji, nad którymi nie ma 
kontroli, i osób, próbujących wywierać presję. Życie pisze 
scenariusze, których nie powstydziłby się najlepszy serial. Czy 
doświadczona przez życie, zachłannie poszukująca miłości Eliza 
uwierzy, że los może się do niej uśmiechnąć? Czy cyniczny 
i znudzony codziennością Juliusz jest w stanie się zmienić? 
Co może się wydarzyć, gdy dwoje ludzi z różnych światów 
odkryje, jak bardzo są do siebie podobni? 

 

Słodycz zapomnienia 

Kristin Harmel 

Opowieść o miłości i wojnie, ludzkiej 
tragedii i woli przetrwania. Hope ma 
trzydzieści sześć lat, mieszka w niewielkim 
miasteczku letniskowym na Cape Code, 
od niedawna jest rozwódką, ma 
dwunastoletnią córkę Annie i prowadzi 

rodzinną cukiernię, którą założyła jej babcia Rose. Jednak 
z powodu wielu nieszczęśliwych sytuacji życiowych czuje się 
samotna, przegrana i stara. Pewnego wieczoru Rose, która 
przebywa w domu opieki, chwilowo odzyskuje pamięć i prosi 
wnuczkę, żeby dowiedziała się, co się stało z ich krewnymi 
mieszkającymi we Francji, o których nigdy wcześniej 
nie wspominała. Spełniając życzenie babci, pozna dramatyczne 
losy swojej rodziny. Życie Hope zmieni się na zawsze. 

 

KSIĄŻKI NIEBELETRYSTYCZNE 

TOPR. Tom 1. Żeby inni mogli przeżyć 

Beata Sabała-Zielińska 

Ile trwała najdłuższa reanimacja? Jakie 
szanse na przeżycie ma człowiek 
w lawinie? Dlaczego akcje jaskiniowe 
uważane są za jedne z najtrudniejszych? 
Jaka była najdłuższa wyprawa TOPR? 
Czy śmigłowiec Sokół przyleci po rannego 
zawsze i o każdej porze? Jaką rolę 
w ratowaniu ludzi odgrywają toprowskie 
psy? Jak dalece ratownicy ryzykują własne 
życie? Co ich motywuje? Co denerwuje? 

Jak się szkolą? Co umieją? Ta książka jest pierwszą tego typu 
pozycją w Polsce. Nikomu do tej pory nie udało się skłonić 
ratowników do opowieści o trudach ich pracy. O ich sukcesach, 
porażkach, wątpliwościach oraz bohaterskiej niezłomności. 
TOPR to hermetyczne środowisko ludzi, którzy „robią swoje”, 
nie bardzo o tym rozprawiając. Bo kto zrozumie ich strach, gdy 
zaglądają śmierci w oczy? Kto poczuje to brzemię 
odpowiedzialności za kolegów i ratowanego? Dla kogo te kilka 
słów: uroczyście przysięgam pod słowem honoru będzie 
życiowym mottem? TOPR to instytucja ze 110-letnią tradycją. 
Instytucja, którą tworzą ludzie z krwi i kości. Zwyczajni, a jednak 
– wyjątkowi. Zapraszamy do ich świata. Do historii o życiu, 
determinacji, bólu, nadziei i cudach. TOPR od początku swej 
działalności w 1909 roku skupia w swoich szeregach ludzi 
o różnych poglądach i losach, ale zawsze potrafiących połączyć 
swe siły i umiejętności dla wspólnego celu, jakim jest ratowanie 
ludzi. To największa siła naszego stowarzyszenia. 

                                                                       (Małgorzata Majas) 

 

SPORT  

STANISŁAW KOWALSKI UHONOROWANY 

PRZEZ WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI  

W dniu 4 stycznia w Urzędzie Gminy w Szczytnikach Wójt 

Marek Albrecht spotkał się z zawodnikiem Kaliskiego 

Towarzystwa Kolarskiego Stanisławem Kowalskim i przekazał 

mu profesjonalny sprzęt kolarski: buty, pedały, kask oraz licznik 

wielofunkcyjny. Stanisław Kowalski to mieszkaniec Gminy 

Szczytniki, miejscowości Lipka. W spotkaniu uczestniczył także 

Prezes KTK Kalisz, Jacek Kasprzak. 

   Stanisław Kowalski – uczeń Liceum Ogólnokształcącego 

Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie. 

Jest bardzo dobrze zapowiadającym się sportowcem i świadczą 

o tym jego osiągnięcia: II miejsce w Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Młodzieży w Kolarstwie Torowym w Sprincie 

(Kalisz 30.07-01.08.2021); II miejsce w Pucharze Polski 

w Sprincie Drużynowym (Kalisz 23-25.04.2021);  V miejsce 

w Pucharze Polski w Kolarstwie Torowym w Sprincie (Kalisz 

23-25.04.2021); IV miejsce w Jeździe Indywidualnej na czas na 

Finale Pucharu Polski (14-15.09.2019); I miejsce 

w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików 

w Kolarstwie Torowym w wyścigu drużynowym (Wrocław 

18.08.2019); II miejsce w Wyścigu Punktowym 
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na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików 

w Kolarstwie Torowym (Wrocław 18.08.2019); II miejsce 

w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików 

w Kolarstwie Torowym w 200m ze startu 

zatrzymanego  (Wrocław 18.08.2019); I miejsce 

w Mistrzostwach Wielkopolski w Kolarstwie Torowym 

w wyścigu screch (Kalisz 10-11.08.2019); I miejsce 

w Mistrzostwach Wielkopolski w Kolarstwie Torowym 

w 2000m drużynowo (Kalisz 10-11.08.2019); IV miejsce 

w Mistrzostwach Wielkopolski w Kolarstwie Torowym 

w sprincie (Kalisz 10-11.08.2019); III miejsce w Mistrzostwach 

Wielkopolski w Kolarstwie Torowym w 250m ze startu 

zatrzymanego (Kalisz 10-11.08.2019); Wielka nagroda Kalisza 

III miejsce w wyścigu eliminacyjnym (Kalisz 16.06 2019); 

Wielka nagroda Kalisza I miejsce w wyścigu punktowym 

(Kalisz 16.06.2019). 

 

 Podczas spotkania Pan Wójt serdecznie pogratulował 

dotychczasowych osiągnięć oraz życzył dalszych sukcesów. 

(Magdalena Ziółkowska) 

SPORT SZKOLNY 

Piłka Koszykowa Dziewcząt  kl. IV - VI 

I miejsce  SP Staw 

II miejsce SP Iwanowice  

(Kazimierz Augustyniak) 

SPRZĘT SPORTOWY DLA ZESPOŁÓW SZKÓŁ 

GMINY SZCZYTNIKI 

Za zaoszczędzone pieniądze z przejazdów za rok  2021 

zakupiono i przekazano do zespołów szkół  Gminy Szczytniki 

w bieżącym roku kalendarzowym następujący sprzęt sportowy:  

Radliczyce 

Sprzęt sportowy Ilość 

1.Siatka do piłki ręcznej 

2.Rękawice unihok. 

2  

1  

3.Piłka siatkowa 

4.Gwizdek 

4.Rękawice bramkarskie 

5.Piłka nożna 

6.Piłeczki unihok. 

7.Piłka koszykowa 

4 

1 

1 

2 

4 

3 

 

Marchwacz 

Sprzęt sportowy Ilość 

1.Piłka siatkowa 

2.Piłka koszykowa 

3.Piłeczki unihok. 

4.Lotki 

5.Gwizdek 

6.Rękawice bramkarskie 

7 

3 

16 

1 

2 

1 

 

Szczytniki 

Sprzęt sportowy Ilość 

1.Piłka koszykowa 

2.Piłka siatkowa 

3.Rękawice unihok. 

4.Rękawice bramkarskie 

5.Piłka nożna 

6.Piłeczki tenis. 

4 

5 

1 

1 

5 

2 

 

Iwanowice 

Sprzęt sportowy Ilość 

1.Badminton 

2.Gwizdek  

2.Piłeczki unihok. 

3.Piłka koszykowa 

4.Piłka siatkowa 

5.Rękawice bramkarskie 

6.Piłka nożna 

2 

1 

10 

5 

5 

1 

3 

 

Staw 

Sprzęt sportowy Ilość 

1.Deska gimnastyczna 

2.Gwizdek 

2 

1 



WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 45  

  
 

23 

 

3.Unihokej - kije 

4.Piłeczki unihok. 

5.Rękawice bramkarskie 

6.Piłka siatkowa 

7.Piłka nożna 

8.Piłka koszykowa 

9.Piłeczki tenisowe 

12 

10 

1 

2 

1 

3 

5 

(opracował: Kazimierz Augustyniak) 

OŚWIATA  

UDZIAŁ W AKCJI MEIN 

„RAZEM NA ŚWIĘTA  2021” 

Zespoły Szkół z terenu Gminy Szczytniki kolejny raz wzięły 

udział w grudniowej akcji zainicjowanej przez Ministerstwo 

Edukacji i Nauki „Razem na Święta”. W ramach akcji można 

było podjąć różne działania, między innymi:  zorganizować 

dla osób potrzebujących zbiórkę darów,  samodzielnie 

przygotować upominki oraz ozdoby świąteczne dla takich osób, 

przekazać kartki świąteczne dla kombatantów  i Rodaków 

na Kresach. Ze względu na stan epidemii zaplanowane działania 

uwzględniały obowiązujące zasady bezpieczeństwa i przepisy 

sanitarne.  Bardzo dziękujemy za pomoc i włączenie się ostatnią 

edycję tej świątecznej akcji! (Honorata Szymańska) 

RZĄDOWY PROGRAM 

„LABORATORIA  PRZYSZŁOŚCI”  

W grudniu w ramach 

rządowego programu 

Laboratoria przyszłości 

każdy Zespół Szkół 

z terenu Gminy 

Szczytniki otrzymał 

dofinansowanie 

(w zależności od 

wielkości 30.000 zł lub 

60.000 zł) 

z przeznaczeniem 

na zakup nowoczesnych 

pomocy dydaktycznych 

i wyposażenia dla 

placówki.  Laboratoria 

przyszłości to nowa rządowa inicjatywa, której celem jest 

rozwijanie kreatywnych i technicznych zdolności wśród 

uczniów; kładąca nacisk na rozwój kompetencji w szeroko 

rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, 

sztuka, matematyka).  Dzięki udziałowi w programie nasze 

gminne placówki oświatowe pozyskały atrakcyjne pomoce 

dydaktyczne i  sprzęt komputerowy (np. drukarki 3D 

z laptopami, mikrokontrolery, roboty edukacyjne – Krypton 0,    

Photom, VEX GO).  (Redakcja)  

STYPENDIA DLA UCZNIÓW ZA WYNIKI 

W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

ZA I OKRES ROKU SZKOLNEGO 2021/2022       

 

Realizując postanowienia art. 90g ust. 11 ustawy z dnia 7 

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

poz. 1915), w oparciu o decyzje dyrektorów zespołów 

szkół prowadzonych przez Gminę Szczytniki, za I okres 

w roku szkolnym 2021/2022 do stypendium zostało 

zgłoszonych ogółem 60 uczniów szkół podstawowych 

realizujących obowiązek szkolny w tych szkołach.   

 

36 uczniów zgłoszono do stypendium 

motywacyjnego ze średnią ocen nie niższą niż 

5,25. Są nimi następujący uczniowie: 

 

➢ w Zespole Szkół w Iwanowicach:  Alicja Gaweł, 

Gabriela Banasiak, Bożena Mielczarek, Kacper 

Jakubowski, Oliwia Michalska, Karolina 

Mielczarek, Oliwier Siciarek, Oliwia Tylska, 

Grzegorz Nieborak, Wiktoria Michalska; 

 

➢ w Zespole Szkół w Radliczycach: Kacper 

Wietrzyk, Paulina Brejnak, Wojciech Ekiert, 

Tomasz Siwiak, Małgorzata Lazarek, Michał 

Nawrocki, Nadia Olejnik, Kamil Siwiak;  

 

➢ w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu: Laura Geitus, Kacper Jakubek, 

Nikola Jangas, Antoni Zimny, Filip Markowski, 

Katarzyna Łatkowska; 

 

➢ w Zespole Szkół w Szczytnikach: Patryk 

Gaczyński, Maria Stanecka, Maria Nowak, 

Maciej Wawrzyniak, Antonina Braszak, Oliwia 

Żurawska, Maria Korkosz, Julia Kasprowicz; 

 

➢ w Zespole Szkół w Stawie: Amelia Gaweł, 

Klaudia Pilarczyk, Maja Garncarz, Stanisław 

Ostrowski; 

 

oraz 24 uczniów zgłoszono do stypendium za osiągnięcia 

w sporcie co najmniej na szczeblu powiatu.  

 

 

(autor: Grażyna Kuchnicka)                               
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LAUREACI GMINNEGO KONKURSU 

PATRIOTYCZNEGO 

„MISJA  OCHRONY POLSKICH GRANIC” 

 

LAUREACI GMINNEGO KONKURSU 
PATRIOTYCZNEGO 

„MISJA OCHRONY POLSKICH GRANIC” 

   W dniu 9 lutego 2022 r. ogłosiłem Gminny Konkurs 
Patriotyczny „Misja ochrony polskich granic” dla 
uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych w celu: 
wspierania działań dotyczących ochrony polskich 
granic, kształtowania u młodzieży szkolnej postaw 
patriotycznych oraz rozwijania umiejętności 
argumentowania. W ramach konkursu należało 
samodzielnie uzasadnić znaczenie ochrony polskich 
granic w obecnych czasach, natomiast prace były 
oceniane na podstawie ustalonych kryteriów takich 
jak: forma przekazu, kreatywność, trafność 
uzasadnienia, poprawność językowa. 
 
   Pragnę podkreślić, że prace konkursowe 
zakwalifikowane do etapu gminnego zostały 
napisane na bardzo dobrym poziomie, a młodzież 
uznała poczucie bezpieczeństwa oraz zachowanie 
pokoju w Polsce i na świecie za niezwykle istotny 
priorytet, i dlatego tak ważna według opinii uczniów 
jest czujność, solidarność i zjednoczenie wszystkich 
Polaków, zwłaszcza w trudnych dla naszej Ojczyzny 
momentach dziejowych.   
 

Tytuł laureata konkursu otrzymali następujący 
uczniowie: 

 
Zuzanna Majdańska i Martyna Miś z Zespołu Szkół 
w Iwanowicach (opiekun: p. Emilia Wietrzyk); 
Natalia Pawlak i Szymon Wójtowicz z Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Marchwaczu (opiekun: 

p. Krzysztof Pietrzykowski); Stanisław Ostrowski 
i Karolina Sobocka z Zespołu Szkół w Stawie 
(opiekun: p. Marzena Łysek); Antonina Braszak 
i Oliwia Leszka z Zespołu Szkół w Szczytnikach 
(opiekun: p. Emilia Chróstek).  
 

SERDECZNIE GRATULUJĘ! 

Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht 

 

Rozdanie dyplomów i nagród w dniu 25 marca w UG 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT: „SZLACHETNIE 

I ZDROWO Z MAŁPKĄ IWONĄ” 

W PRZEDSZKOLU W MARCHWACZU  

 

Projekt  ten uwzględnia podstawowe kierunki 
polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 
2021/2022  
w zakresie: 

-wychowania do wrażliwości na prawdę i dobro, 
kształtowanie właściwych postaw szlachetności, 
zaangażowania społecznego  i dbałości o zdrowie  

-wzmocnienie edukacji ekologicznej oraz rozwijanie 
postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.  
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Dzieci wykonały „Drzewko życzliwości” nazywając 
wartości (takie jak: miłość, dobro, przyjaźń. Na 
gałązkach umieściły także „życzliwe słowa”, którymi 
warto posługiwać się w życiu codziennym. W "Dniu 
bez przekleństw" dzieci odkrywały słowa, którymi 
można posługiwać się w celu trafnego 
wyrażania emocji.  

 

Podczas zajęć dzieci "lądowały" na różnych 
planetach np. planecie życzliwych słów oraz 
dopasowywały obrazki do właściwych "minek". 
Z okazji „Dnia mycia rąk” dzieci kształtowały 
umiejętność dbania o higienę rąk oraz  
o własne zdrowie. Wykonały także doświadczenie  
z użyciem miski z wodą, mydła oraz pieprzu, którego 
celem było przedstawienie tezy, iż woda  
z mydłem potrafi zniszczyć wszystkie bakterie. Uczyły 
się prawidłowego sposobu mycia rąk. Dzieci poznały 
także w jaki sposób dbać o środowisko naturalne 
zastępując foliowe opakowania torbami 
wielokrotnego użytku lub papierowymi. (Katarzyna 
Juszczak i Aneta Nowak) 

 

PODSUMOWANIE ROCZNEJ PRACY 

W KLUBIE DZIECIĘCYM W MARCHWACZU  
 

 
 

Dzieci uczęszczające do naszej placówki mają okazję 

uczestniczyć w licznie organizowanych w ciekawy sposób 

zajęciach: tematycznych, muzyczno-ruchowych, z języka 

angielskiego oraz zajęciach sensorycznych.  

 

 
W poniedziałki, środy i piątki odbywają się zajęcia 

z gimnastyki korekcyjnej oraz logorytmiki. Dzieci 

poznają różnego rodzaju instrumenty oraz dźwięki jakie 
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te instrumenty wydają. We wtorki odbywają się zajęcia 

plastyczne, dzieci podczas tych zajęć  ćwiczą prawidłowy 

chwyt trzymania kredek, a także wyrabiają umiejętność 

malowania pędzlem i farbami. Mali podopieczni chętnie 

biorą udział w zabawach polisensorycznych, czyli 

angażując wszystkie zmysły malucha. Na tych zajęciach 

dzieci uczą się poznawać otaczający świat całym swoim 

ciałem i wszystkimi zmysłami. Słuchają, obserwują, 

badają dotykiem, smakiem i węchem. Organizowane są 

również zajęcia tematyczne związane z nietypowymi 

świętami/dniami w ciągu roku, takich jak: bal 

andrzejkowy, karnawałowy, Mikołajki, Walentynki i wiele  

innych.  

 

 
 

(Joanna Jędrzejewska)  

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  

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

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,  

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

 

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SCH” SZCZYTNIKI 

zaprasza do swoich sklepów na zakupy artykułów spożywczych 

i chemii gospodarstwa domowego.  Oferujemy duży wybór 

i promocyjne ceny. Zapraszamy również do magazynu Artykułów 

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

i materiały budowlane. Workujemy ekogroszek, transport gratis, 

sprzedaż ratalna. 

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

HEBEL USŁUGI STOLARSKIE Chojno 17a Grzegorz Leszczyński 

tel. 603 629 744 

TERMINOWO I SOLIDNIE!  

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

Sprzedam prasę rolującą wysokiego zgniotu „MORRA” – 

tel. 604713610 

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

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

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

samochód KIA RIO i plac manewrowy - taki sam jak na 

egzaminie, profesjonalną, bezstresową naukę z instruktorem 

posiadającym uprawnienia egzaminatora, możliwość wjazdu na plac 

WORD, materiały dydaktyczne gratis, promocyjne ceny, wysoką 

zdawalność,  miłą atmosferę. 

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

A może podchodzisz do egzaminu kilkakrotnie? Cierpliwie pomogę Ci 

odświeżyć umiejętności lub przygotować się do egzaminu! W ofercie 

również Bony Podarunkowe. Serdecznie zapraszam: OSK Iwona 

- Iwona Pilarska, Iwanowice/Kalisz. 

Kontakt pod numerem tel. 501 464 981. 

Znajdziesz nas na FB: Nauka Jazdy Iwona Pilarska 

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

Panie z Zespołów Szkół w Gminie Szczytniki dziękują Panu Wójtowi 

Markowi Albrechtowi oraz  Przewodniczącemu Rady Gminy Panu 

Bogdanowi Augustyniakowi za przekazanie słodkich upominków 

z okazji Dnia Kobiet, a co najważniejsze - za pamięć i  piękne życzenia. 

Serdecznie dziękujemy za tak miły gest! 

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

Rodzice Ksawerego Albrechta serdecznie dziękują za przekazanie 1% 

podatku (OPP: Fundacja Parent Project  Muscular Dystrophy; nr KRS: 

0000325747; cel: 1% dla Ksawerego Albrechta) na – niezwykle 

kosztowne i znacznie przekraczające nasze możliwości finansowe – 

leczenie za granicą naszego syna chorego na postępujący zanik mięśni; 

a także za każde dobre słowo oraz tak wiele zrozumienia i życzliwości 

na co dzień.  

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

SPRAWACH I WYDARZENIACH:  

SPRAWY GMINNE   str. 1  

• Życzenia świąteczne  

• Podziękowanie za wywieszenie flag państwowych 

w dniu 27 grudnia 2021 r. 

• Kalendarium Wójta 

• Forum pytań do Wójta  

• Sesje Rady Gminy Szczytniki 

• Budżet Gminy Szczytniki na rok 2022 uchwalony 

• Stanowisko Rady Gminy Szczytniki w sprawie 

bezpieczeństwa i obrony granic naszego kraju 

• Spotkanie z sołtysami  

• Dodatek osłonowy   

• Świetlica wiejska w Stawie zyskała nowe wyposażenie   

• Świetlica wiejska w Tymieńcu zyskała nowe 

wyposażenie  

• Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze" 

od 25 stycznia 2022 roku  

• Orkiestra OSP Iwanowice wzbogaciła się o nowe 

instrumenty muzyczne   

• Podziękowania dla strażaków z jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Marcjanowie za udział w programie 

promującym szczepienia przeciw COVID-19 

• Gmina Szczytniki wspiera policję   

• Zbiórka krwi w Gminie Szczytniki  

• Psy do adopcji  

POMOC DLA UKRAINY   str. 14 

• Apel o pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie 

• Informacje gminne dotyczące pomocy dla Ukrainy 

• Przekazanie darów z Gminy Szczytniki dla rodzin 

z Ukrainy 

• Przekazanie darów z Gminy Szczytniki do 

Powiatowego Punktu Zbiórki dla Ukrainy  

• Przekazanie kolejnych darów w celu pomocy Ukrainie   

• Nowi uczniowie z Ukrainy 

• Stanowisko Rady Gminy Szczytniki w sprawie 

solidarności z Ukrainą 

• Podziękowanie za pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie  

 

WYDARZENIA   str. 17 

• Udział w akcji społecznej „Zapal Światło Wolności” 

• Pamięci pomordowanych Mieszkańców Marchwacza   

• Życzenia z okazji Dnia Kobiet 

HISTORIA I KULTURA   str. 19 

• Nauczanie Jana Pawła II w cytatach 

• Traktat o bezpieczeństwie 

•  Stanisław Mrugasiewicz- człowiek, który przeżył 

piekło Auschwitz 

• Kącik czytelniczy     

SPORT   str. 21 

• Stanisław Kowalski uhonorowany przez Wójta Gminy 

Szczytniki   

• Sport szkolny 

• Sprzęt sportowy dla Zespołów Szkół Gminy Szczytniki  

OŚWIATA   str. 23 

• Udział w akcji MEiN „Razem na Święta 2021” 

• Rządowy program „Laboratoria przyszłości”  

• Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia 

sportowe za I okres roku szkolnego 2021/2022 

• Laureaci Gminnego Konkursu Patriotycznego „Misja 

ochrony polskich granic” 

• Międzynarodowy projekt: „Szlachetnie i zdrowo 

z małpką Iwoną” w Przedszkolu  w Marchwaczu    

• Podsumowanie rocznej pracy w Klubie Dziecięcym 

w Marchwaczu  

OGŁOSZENIA   str. 26 

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  ŻYCZY SPOKOJNYCH  

ŚWIĄT  WIELKANOCNYCH!

mailto:gminna@gmail.com

