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

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Mieszkańcom, Pracownikom 

i Przyjaciołom Gminy Szczytniki  wielu rodzinnych chwil spędzonych przy 

wspólnym śpiewie polskich kolęd, dużo radości wypływającej z dzielenia się 

symbolicznym białym opłatkiem,  zdrowia i wymarzonych upominków pod 

tradycyjną pachnącą lasem choinką, a także szczęśliwego Nowego Roku 2023. 

Niech  wszechmocna Maleńka Miłość przychodząca na świat  w lichej  stajence   

przepełni nasze serca nadzieją i wiarą, iż warto bronić niepodważalnych 

wartości i autorytetów oraz troszczyć się o nasz wspólny dom, 

jakim jest ukochana Polska.  

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

i Radnymi Gminy Szczytniki 
 
 

 
 

WYWIAD Z PANIĄ MINISTER RODZINY 

I  POLITYKI SPOŁECZNEJ  MARLENĄ  MALĄG  

Nie tylko o polityce rozmawiała z Panią 

Minister Marleną Maląg - Pani Honorata 
Szymańska. 
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SZCZYTNIKI DOTYCZĄCE NALEŻNEJ CZCI 

DLA JANA PAWŁA II  

Rada Gminy Szczytniki kolejny raz bierze 

w obronę tradycyjne wartości i przeciwstawia 
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Czytaj s. 12 

GMINNE OBCHODY 25. ROCZNICY 

WIZYTY JANA PAWŁA II W KALISZU 
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PAŃSTWA PODZIEMNEGO  

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu 

kolejny raz był gospodarzem ważnych 
uroczystości gminnych o charakterze 

patriotycznym. 
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LAUREACI GMINNEGO KONKURSU 

PLASTYCZNEGO „WIZYTA JANA PAWŁA II 
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Mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele władz 

samorządowych wzięli udział w uroczystościach 

uświetniających kolejną rocznicę odzyskania 

przez Polskę niepodległości. 
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WYWIAD Z PANIĄ MINISTER RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MARLENĄ MALĄG  

 

1/ Jakie cechy charakteru 

ceni Pani najbardziej? 

-  Przede wszystkim 

uczciwość, empatię, 

wrażliwość, pracowitość, 

wytrwałość i odwagę, 

a także umiejętność bycia 

sobą w każdych 

okolicznościach.  

2/ Czy ma Pani ulubione 

święto patriotyczne, spośród bogatego kalendarza 

obchodzonych w Polsce rocznic wydarzeń historycznych? 

- Każde patriotyczne święto, rocznice są ważne, ale dla mnie 

osobiście dwa są ulubione – 11 listopada, czyli Święto 

Odzyskania Niepodległości i niedawno wprowadzone do 

kalendarza – wybuchu zwycięskiego Powstania 

Wielkopolskiego. Te święta są dla mnie, jako Polki 

i Wielkopolanki najważniejsze. Te dwa święta łączą się ze 

sobą. Polska odzyskała niepodległość po stu dwudziestu trzech 

latach niewoli i rozdarta przez trzech zaborców wróciła na 

mapy Europy. Wrodzy jej politycy mówili z pogardą: „bękart 

traktatu wersalskiego”, „młode państwo”, a przecież Polska od 

wieków budowała swoją potęgę, była niegdyś przedmurzem 

chrześcijaństwa, obrońcą Europy, jednym z najpotężniejszych 

państw w czasach panowania Jagiellonów. A potem, nawet, 

gdy starto ją z map Europy – z milczącą zgodą zachodniego 

świata - jej synowie umierali na polach bitew za wolność 

własną i innych narodów w myśl Mickiewiczowskiej idei: 

Polska Chrystusem narodów. Płacono jej za to 

niewdzięcznością, pogardą i obmową, a przecież w potrzebie 

wzywano na pomoc polskich wygnańców, wiedząc jak bitny 

jest polski żołnierz i do jakich poświęceń zdolny. Gdy 

odzyskaliśmy niepodległość Polska była słaba, bez ustalonych 

granic, wyniszczona gospodarczo, zagrożona od zachodu 

i wschodu, od wschodu zagrażała nam czerwona Rosja, a na 

zachodzie ważyły się losy Wielkopolski i Śląska, których 

Niemcy, mimo przegranej wojny, nie zamierzali oddać. 

Dlatego tak ważne było Powstanie Wielkopolskie, które 

zadecydowało o powrocie do macierzy prastarych 

piastowskich ziem, będących zaczątkiem naszej Ojczyzny – 

jako państwa. Powstanie Wielkopolskie, jako zwycięskie było 

ukoronowaniem wszystkich powstańczych zrywów. W moim 

rodzinnym mieście na cmentarzach są mogiły powstańców 

wielkopolskich, ale również – na Starym Cmentarzu 

powstańców listopadowych i styczniowych, przy okazji 

rocznic powstań, również staram się o nich pamiętać. 

W styczniu przypadnie 160 rocznica powstania styczniowego, 

w którym mieszkańcy ziemi ostrowskiej brali aktywny udział, 

składając również daninę krwi i młodego życia – jak uczniowie 

z Królewskiego Gimnazjum – obecne I Liceum. 

3/ Niejednokrotnie przechodząc obok pomnika św. Jana 

Pawła II w Kaliszu można zauważyć złożone przez Panią 

piękne kwiaty w tonacji biało – czerwonej. W związku z tym 

nurtuje mnie pytanie – jaką rolę w Pani życiu osobistym 

i zawodowym odgrywa nauczanie Papieża Polaka?  

- Odgrywa ono istotna rolę, należę do pokolenia, które było 

świadkiem jego wyboru na stolicę Piotrową. Św. Jan Paweł II 

nauczał miłości Ojczyzny, wierności wartościom 

chrześcijańskim, uczył jak ważna jest rodzina i życie ludzkie 

na każdym jego etapie. Jego słowa: Wszystko, co przeżywa mój 

naród, wszystko to głęboko noszę w sercu. Dobro Ojczyzny 

uważam za moje dobro. Potrzeba dzisiaj bardzo światu, 

a także naszej Ojczyźnie ludzi dojrzałej wiary, którzy z odwagą 

wyznają Chrystusa w każdym miejscu i w każdej sytuacji. 

Naród zaś jest bogaty przede wszystkim ludźmi. Są one dla 

mnie, jako człowieka i ministra ważnym drogowskazem. 

Dodam jeszcze, że bardzo cenię literacką twórczość Karola 

Wojtyły – Jana Pawła II – i często sięgam po jego wiersze, 

trudne w odbiorze, ale mądre, głębokie i refleksyjne. Żałuję, 

że na scenach teatralnych nie możemy obecnie oglądać jego 

dramatów, takich jak Brat naszego Boga czy Przed sklepem 

jubilera, poruszające tak ważne kwestie pomocy bliźnim, 

miłosierdzia, małżeństwa i rodziny. Jego słowa: 

Musicie od siebie wymagać,  nawet gdyby inni od Was nie 

wymagali są moim życiowym mottem, które staram się 

realizować.  

4/ Wiemy, że dla swojej pracy poświęca Pani bardzo dużo 

czasu. A jaką preferuje Pani formę relaksu? 

- Wolny czas – a mam go bardzo mało - lubię spędzać z rodziną, 

z moimi córkami, ale przede wszystkim z wnukami, bawić się 

z nimi, wychodzić na spacery, czytać im bajki. Formą relaksu 

jest dla mnie książka – dodam mądra książka, a takich jest 

w literaturze polskiej i światowej wiele. Często dla odpoczynku 

sięgam po wielokroć już czytane, ale bardzo lubiane lektury. 

Są to zarówno powieści jak i tomiki poezji, niestety chroniczny 

brak czasu nie pozwala mi na zapoznanie się ze wszystkimi 

nowościami, po które chciałabym sięgnąć. 

5/ Który z realizowanych prorodzinnych programów 

rządowych uważa Pani za najważniejszy? 

- Wszystkie programy są bardzo ważne, ponieważ każdy z nich 

służy Polakom na każdym etapie ich życia, a łącznie stanowią 

kompleksową politykę dynamicznego i zrównoważonego 

rozwoju kraju. Realizowane przez nasz rząd programy stawiają 

rodzinę w centrum uwagi, bowiem jest ona wielką wartością, 

gwarantem trwania naszej Ojczyzny, która przecież składa się  

właśnie z rodzin i tworzących je pokoleń – od dziadków 

i rodziców, młodzieży, dzieci, po nowonarodzone maluchy, 

które są naszą wielką radością i nadzieją na przyszłość.  
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- Na zakończenie życzę Czytelnikom i ich rodzinom 

wszystkiego dobrego, a władzom Gminy Szczytniki dalszej 

wzorowej pracy na rzecz lokalnej społeczności. 
- Pani Minister, bardzo dziękuję za rozmowę  i poświęcony 

czas oraz życzę Pani i całemu Rządowi RP dalszych sukcesów 

w życiu społecznym i zawodowym! – Honorata Szymańska 

 

PANI MINISTER MARLENA MALĄG – 

DLA CZYTELNIKÓW 

O REALIZOWANYCH PROGRAMACH 

PRORODZINNYCH 

By rodzina była stabilnym fundamentem naszego państwa – 

należy ją wspierać. Obecny Rząd Premiera Mateusza 

Morawieckiego czyni to realnie m.in. poprzez programy takie 

jak: Rodzina 500 plus, Dobry Start, Mama 4 Plus, Maluch Plus 

czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Jestem szczęśliwa i dumna, 

ze mogę w tych pracach aktywnie uczestniczyć jako minister 

w Jego Rządzie. Konsekwentnie wdrażamy i realizujemy 

programy społeczne, które zwłaszcza w ostatnich latach, 

najpierw epidemii koronawirusa, czy też teraz podczas 

trwającej wojnie na Ukrainie i negatywnymi skutkami 

gospodarczymi z tym związanymi, przekładają się na realną 

pomoc rodzinom, stając się swoistymi tarczami 

antykryzysowymi. Pragnę zauważyć, że dzięki sztandarowemu 

programowi Rodzina 500 plus bieda nie ma już twarzy dziecka. 

Było to możliwe dzięki inwestowaniu w przyszłość, w kapitał 

ludzki, na program Rodzina 500 plus wydaliśmy już przeszło 

200 miliardów, które regularnie każdego miesiąca trafia do 

6,5 mln dzieci w całym kraju. To najlepsza inwestycja 

w dzieci, w przyszłe społeczeństwo – w Polskę. W tym 

trudnym czasie jestem szczególnie dumna z nowych 

prorodzinnych programów, które wprowadziliśmy w tym roku 

– to właśnie wspomniany Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czy 

też dofinansowanie do pobytu w żłobku. W pierwszym 

przypadku jest to dodatkowe wsparcie rodziców poprzez 

świadczenie w łącznej wysokości 12 tys. zł na drugie i kolejne 

dziecko w wieku od ukończenia przez nie 12 miesiąca do 35 

miesiąca życia, wypłacane w miesięcznych transzach po 500 zł 

przez dwa lata, lub po 1 tys. zł przez rok – o formie wypłaty 

oczywiście decydują rodzice. Z kolei dofinasowanie do pobytu 

w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna 

to kolejny instrument wsparcia rodzin sprzyjający łączeniu 

obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Co do zasady 

dofinansowanie to przysługuje na te dzieci, które nie są objęte 

rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Jest to kwota nawet 400 zł 

miesięcznie, która trafia bezpośrednio do placówki – żłobka 

czy klubu. Tylko z tytułu tych dwóch programów do polskich 

rodzin trafi w roku bieżącym wsparcie w łącznej kwocie 

3 mld zł. Warto zwrócić uwagę na fakt, że obecnie nasz rząd 

oferuje rodzicom tylko z tytułu Rodzina 500 Plus i Rodzinnego 

Kapitału Opiekuńczego łączne wsparcie w wychowaniu 

każdego dziecka w wysokości 120 tys. zł. A jeszcze nie tak 

dawno temu tych form wsparcia nie było. Nie mniej istotnym 

od wspomnianych programów jest „Maluch Plus”, którego 

celem jest finansowe wsparcie samorządów tak, aby mogły 

tworzyć nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Są to takie placówki jak żłobki czy kluby dziecięce, ale także 

indywidualna opieka nad dzieckiem sprawowana przez 

dziennego opiekuna. Dążymy do tego, aby w stosunkowo 

niedługiej perspektywie czasu w każdej gminie – o ile będzie 

taka potrzeba – mógł powstać żłobek. Dotychczasowy roczny 

budżet w ramach programu „Maluch Plus” wynosił 450 mln zł. 

Od przyszłego roku będzie to 3- krotnie więcej. Są to ważne 

działania, gdyż programy te mają umożliwić młodym mamom 

powrót do pracy zawodowej, ułatwić im rozwijanie własnej 

kariery zawodowej, naukowej w harmonii z macierzyństwem. 

Kobiety nie muszą już stawać przed alternatywą: 

macierzyństwo czy praca. Jest to również bardzo ważne dla 

współczesnych kobiet, które chcą być matkami, ale 

równocześnie chcą się rozwijać zawodowo, pracować, czuć się 

potrzebne w społeczeństwie. Jakie to ważne wiem sama, 

opieram się na własnym doświadczeniu, jestem mamą dwóch 

już dorosłych córek i dumną babcią pięciorga wnucząt, ale 

doskonale wiem, że nie jest łatwo pogodzić pracę zawodową 

z opieką nad małymi dziećmi.  

Przy okazji nadmienię tylko, że przygotowaliśmy również 

przyjazne dla rodziców z małymi dziećmi modyfikacje 

w kodeksie pracy, wprowadzające liczne ułatwienia dla 

aktywnych zawodowo rodziców, zarówno dla matek jak 

i ojców.  

Troszcząc się o rodziny, oferujemy również realną pomoc 

młodym, którym na przeszkodzie do jej założenia stoi brak 

mieszkania i niezbędnych środków na jego zakup. Trudno 

myśleć o rodzinie, o potomstwie, gdy nie ma się własnego 

dachu nad głową – nawet najskromniejszego. Tu również 

oferujemy konkretną pomoc w formie naszego programu 

z zagwarantowanym wkładem własnym na mieszkanie. 

Zgodnie z nim Rząd ułatwia młodym rodzinom nabycie 

mieszkania, gwarantując wkład własny nawet do 20% - czyli 

przeliczając na pieniądze jest to kwota do 100 tysięcy zł. 

Nie będzie zatem konieczności odkładania latami środków 

na własny wkład. Co jest istotne w tym programie – to w miarę 

jak rodzina będzie się powiększać – państwo oferuje pomoc 

w spłacie części gwarantowanej w ramach tzw. spłaty 

rodzinnej. Wyniesie ona w przypadku przyjścia na świat 

drugiego dziecka 20 tysięcy zł, a po narodzinach trzeciego 

i kolejnego 60 tysięcy złotych.  

Dla osób aktywnych zawodowo ważna są praca i płaca, środki 

na utrzymanie i godne życie. Dlatego duże znaczenie dla nas 

wszystkich ma zatem kwota wolna od podatku oraz niższa 

stawka podatku PIT w pierwszym podwyższonym do 120 tys. 

zł progu podatkowym. Od tego roku kwota wolna od podatku 
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wynosi 30 000 zł, zatem podatnicy, których dochody nie 

przekroczą kwoty 30 000 zł, są zwolnieni z podatku, z kolei ci, 

którzy uzyskują dochody ponad  30 000 zł, do momentu 

przekroczenia I progu podatkowego - zapłacą podatek 

w wysokości tylko 12%, a więc niższej od uprzedniej, która 

wynosiła 17%.  Z uwagi na inflację będącą konsekwencją 

wojny na Ukrainie dwukrotnie podwyższone zostanie 

minimalne wynagrodzenie w  2023 r. Po drugiej podwyżce 

od lipca przyszłego roku będzie ono nie niższe niż 3.600 zł.  

Bardzo bliską mi grupą społeczną są seniorzy, często spotykam 

się z nimi w czasie swoich wyjazdów. Jestem dumna, że w tym 

trudnym czasie pandemii i kryzysu gospodarczego 

wywołanego przez Putina, udało się wprowadzić na stałe 

do emeryckich portfeli tak ważne programy jak 13. i 14. 

emerytura. Dla zobrazowania skali wsparcia seniorów 

przytoczę kilka danych. Nie tak dawno, bo w roku 2015 

emeryci i renciści mogli liczyć tylko na waloryzację, wyniosła 

ona ok. 3,6 mld  zł. W roku ubiegłym seniorzy poza 

waloryzacją otrzymali 13. i 14. emeryturę, a więc dodatkowo 

34 mld zł, co stanowiło blisko dziesięciokrotnie więcej niż za 

czasów poprzedników z PO. W tym trudnym inflacyjnym roku 

łączne dodatkowe wsparcie dla seniorów zostało zwiększona 

o ponad 9 mld zł, a więc o 1/4, osiągając łączną wartość 43  mld 

zł. W roku przyszłym z tytułu świadczeń gwarantowanych 

ustawowo dla wszystkich emerytów i rencistów z tytułu 

waloryzacji, 13. i 14. emerytury trafi rekordowa kwota prawie 

70 mld zł, a więc o 60% więcej niż w roku bieżącym, i 20 razy 

więcej niż w 2015 r. Gdy mowa o wypłacie świadczeń z tytułu 

wypracowanych emerytur, to należy pamiętać o wprowadzonej 

w roku bieżącym kwocie wolnej od podatku, co oznacza np. dla 

emerytów i rencistów pobierających świadczenia do 2500 zł 

miesięcznie całkowite zwolnienie od podatku dochodowego 

od osób fizycznych. Troszczymy się o to, aby emerytury były 

godnie waloryzowane, przykładowo w tym roku 

na waloryzację emerytur i rent wydano ponad 18 mld zł, 

w nadchodzącym 2023 roku nasz Rząd planuje przeznaczyć 

na waloryzację ok. 42 mld zł, nie mniej niż 250 zł z tytułu 

waloryzowanej minimalnej emerytury. Warto też wspomnieć, 

że zasługą naszego rządu jest przywrócenie wieku 

emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Co nie 

oznacza, że emeryt nie może być nadal czynny zawodowo. 

Jeżeli zdrowie i siły  na to pozwalają, może kontynuować pracę, 

zarazem powiększając swoje świadczenie emerytalne. Dłuższą 

aktywność zawodową seniorów w wieku emerytalnym, 

promuje formuła ustalania wysokości świadczenia w nowym 

systemie emerytalnym. Dłuższej aktywności zawodowej 

sprzyjają także nowe rozwiązania podatkowe między innymi 

ustawa, która wprowadziła PIT-0 dla osób pracujących 

po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ważne jest również, aby 

seniorzy czuli się potrzebni, mogli realizować swoje pasje 

i rozwijać zainteresowania, spotykać się z przyjaciółmi 

i znajomymi. Dlatego cieszy mnie, że przybywa Domów 

Seniora i Klubów „Senior+”, a organizacje pozarządowe 

otrzymują na ten cel środki finansowe w ramach rządowego 

programu „Aktywni+”. Wiele razy mogłam uczestniczyć 

w takich spotkaniach z seniorami w ich Klubach i podziwiać 

zaangażowanie seniorów w życie kulturalne lokalnych 

społeczności. Jak powiedział św. Jan Paweł II: „Starość 

wieńczy życie i jest czasem żniw tego, czego się nauczyliśmy, 

co przeżyliśmy, co zdziałaliśmy i osiągnęliśmy”. Swoją troską 

obejmujemy także seniorów wymagających opieki na co dzień, 

pomocy w funkcjonowaniu, i temu służy program OPIEKA 

75+, którego celem jest rozwój i poprawa dostępności seniorów 

w wieku 75 lat i więcej do usług opiekuńczych. Temat 

seniorów jest bardzo ważny, co czwarty Polak jest  już  w wieku 

senioralnym, to około 10 milionów, a liczba ta z każdym 

rokiem rośnie.  

Pochylamy się również z troską nad sytuacją osób 

z niepełnosprawnościami i ich rodzinami. Realną pomocą jest 

świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych 

do samodzielnej egzystencji (500+ dla niepełnosprawnych). 

Innymi programami skierowanymi do tej grupy beneficjentów 

i ich opiekunów jest Opieka Wytchnieniowa, której celem jest 

odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób 

niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych 

obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Inny 

program to „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 

umożliwiający osobom niepełnosprawnym prowadzenie 

niezależnego życia poprzez wprowadzenie usługi asystenta, 

pomocnego w wykonywaniu codziennych czynności oraz 

funkcjonowaniu w życiu społecznym. Poprawiamy jakość 

życia osobom z niepełnosprawnością umożliwiając im w miarę 

potrzeb samodzielne i godne funkcjonowanie przekazując 

samorządom środki na tworzenie i pokrycie kosztów 

funkcjonowania centr opiekuńczo-mieszkalnych. Ich ideą jest 

łączenie niezależnego zamieszkiwania ze wsparciem 

udzielanym przez wykwalifikowaną kadrę poprzez pomoc 

w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. Cały 

czas trwają dalsze prace nad programami skierowanymi 

do osób z niepełnosprawnościami, mającymi zapewnić 

im niezależność i aktywność zawodową. 

Ważnym rządowym programem, który realnie poprawia jakość 

życia jest Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji 

Strategicznych, polega on na bezzwrotnym dofinansowaniu 

ze środków rządowych inwestycji publicznych realizowanych 

przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. 

Program ten wspiera zrównoważony rozwój i nowe inwestycje 

m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły, 

przedszkola, żłobki, obiekty sportowe np. boisk, słowem 

wszystko, co służy ludziom, a także wspomaga rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości. Przecież każda finansowana przez rząd 

inwestycja to również miejsca pracy i to dzięki temu mamy 

rekordowo niskie bezrobocie – 5,1%, najniższe od ponad 30 lat. 

Jest to również walka z białymi plamami na mapie inwestycji. 

Zależy nam, aby szanse na rozwój miały także te miejscowości, 

które przez wiele lat były zapominane przez kolejne ekipy 

rządowe, w tym dawne popegeerowskie tereny, dotknięte 

dawniej wykluczeniem. Zależy nam na zrównoważonym 

rozwoju całego kraju, nie tylko wielkich aglomeracji, ale też 
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małych ośrodków, bo wszędzie mieszkają Polacy i powinniśmy 

zadbać o to, aby Polska również rozwijała się równomiernie, 

aby wszędzie ludziom dobrze się żyło. Program ten to kolejne 

edycje, w których przeznaczono miliardy na dofinasowanie 

publicznych inwestycji. 

Za nami jest ciężki czas pandemii, w jej czasie, jako Rząd 

chroniliśmy i ratowaliśmy miejsca pracy i wspieraliśmy 

gospodarkę poprzez ogromne transfery środków finansowych. 

W czasie pandemii wprowadziliśmy tzw. Tarcze - czyli pakiety 

rozwiązań, które chroniły firmy i zatrudnionych w nich 

pracowników przed kryzysem wywołanym pandemią 

koronawirusa. Dzięki interwencji państwa na niespotykaną 

dotąd skalę,  250 mld zł,  ochronionych zostało ok. 8 mln miejsc 

pracy. Chroniąc miejsca pracy – tym samym chroniliśmy 

rodziny. Również teraz w okresie walki z inflacją nie 

pozostawiamy Polaków samych sobie, stąd Tarcza 

Antyinflacyjna, obniżka stawek VAT na żywność, paliwa, 

czy dofinansowanie do zakupu węgla, drewna czy gazu 

płynnego, zamrożenie cen energii elektrycznej, a od przyszłego 

roku również cen gazu ziemnego dla odbiorów 

indywidualnych. Nad tymi rozwiązaniami obecnie pracujemy. 

Sytuacja, w jakiej obecnie znajduje się cała Europa to kolejne 

wyzwania. Dbamy o budżet państwa i uszczelniamy go, 

ale przede wszystkim troszczymy się o Polaków i dbamy o to, 

aby Polska była silnym i bezpiecznym państwem. Sytuacja 

przyznaję - jest ciężka, ale właśnie w dobie kryzysu 

energetycznego i działań wojennych za naszą wschodnią 

granicą, które mają wpływ na inflację, rząd uruchomił szereg 

działań wspierających budżety domowe polskich rodzin. 

Polacy muszą mieć poczucie bezpieczeństwa 

i my to zapewniamy przez konkretne rozwiązania, i nadal 

będziemy to robić z myślą o nich. 

Kończąc chcę Państwu przekazać, że wszystkie nasze 

programy społeczne są z jednej strony tarczami 

antykryzysowymi niezbędnymi w tych ekstremalnie trudnych 

warunkach, z jakimi zmagaliśmy się w ostatnich trzech latach, 

a z drugiej strony są kołem zamachowym dla naszej 

gospodarki. Programy te wpływają realnie na jakość życia 

społeczeństwa, podnoszą jego standard. Są już czymś 

oczywistym, na stałe wpisanym w życie nas wszystkich. 

Podsumowując wspomniane programy związane z rodzinami - 

zapewniam, że dla obecnego Rządu polityka prorodzinna ma 

fundamentalne znaczenie i obiecuję, że z tego raz obranego 

kierunku nie ustąpimy! 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg 

 

KALENDARIUM WÓJTA 

1. W dniu 13.09.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie kanalizacji sanitarnej Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków 

z przerzutem do Szczytnik z firmą EKO-KAN-GAZ Sp. z o. o. z Ostrowa Wielkopolskiego. Koszt -  6.000.005,41 zł,  termin 

realizacji  do marca  2024 r. Zadanie zostało dofinansowane z programu  Polski Ład kwotą 3.573.206,-zł, oraz dotacją rządową 

na rozwój infrastruktury kanalizacyjnej.  

1. W dniu 05.10.2022 r. miało miejsce posiedzenie Komisji ds. Rewitalizacji. Komisja pozytywnie zaopiniowała Gminny Program 

Rewitalizacji po dokonanych zmianach wymaganych przez Wody Polskie, Urząd Marszałkowski i Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska.   

2. Do końca października rozpatrzono 8 wniosków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, wydano 

8 pozytywnych decyzji i przekazano dofinansowanie pracodawcom łącznie w kwocie 67.945,04 zł. W listopadzie – 

do rozpatrzenia 5 wniosków.  

3. Został zakończony  projekt „ Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, w sumie 

przekazano: 5 zestawów komputerowych (komputery stacjonarne), 32 laptopy (myszka + torba w zestawie ), i 37 pakietów 

biurowych Microsoft Office. Projekt będzie monitorowany dwa lata. 

4. W dniach 14-17.10.2022 r. pracownicy urzędu dokonali 168 nasadzeń  drzew miododajnych w pasie drogi Korzekwin – 

Kuczewola.  Obowiązek nowych nasadzeń rekompensacyjnych został zlecony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Poznaniu przy uzyskaniu decyzji środowiskowej do przebudowanej w 2021 r. drogi Korzekwin – Popów.  

Na nasadzenia Gmina uzyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20 tys. zł, całkowity koszt zadania 22.271 zł.  

5. Zakończyliśmy także długo oczekiwaną inwestycję zwiększającą retencję wody tj. rewitalizację stawu w Szczytnikach. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 683.000 zł przy dotacji z Polskiego Ładu w kwocie 200.000 zł, czyli około 30%.  Do realizacji 

zadania nie wniesiono uwag. 

6.  Otwarto oferty w przetargu na kolejne odcinki dróg w Gminie Szczytniki, a dotyczy to miejscowości: Tymieniec Kąty, 

Tymieniec Jastrząb, Staw, Sobiesęki Trzeci, Kornelin, Mała Gmina, Szczytniki - Staw o łącznej dł. 8,3 km; na realizację zadania 

otrzymaliśmy dotację w kwocie 4.759.727 zł z Polskiego Ładu. Wstępnie najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę 

Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny, na kwotę  4.976.521,10 zł. Zadanie będzie realizowane w przyszłym roku.  

7. W dniu 15.11.2022 r. zostało odebrane zadanie przebudowana  drogi Popów – Marcjanów w łącznej kwocie  2.905.945,94 zł 

zrealizowane przez firmę Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z Błaszek.  Do prac nie wniesiono uwag. Zadanie otrzymało 
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dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 2.346.409,69 zł.  Środki własne Gminy  to kwota  559.536,55 zł co stanowi 19,25% 

całkowitych kosztów.   

8. W dniu 16.11.2022 r. podpisałem umowę na realizację zadania: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej GOPS 

w Szczytnikach, wraz z montażem OZE i wymianą oświetlenia oraz dostosowanie budynku dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych”, z firmą Zakład Remontowo - Budowlany „MAXBUD” z Saczyna na kwotę 898.269 zł. Realizacja 

inwestycji planowana jest do lipca 2023 r. W ramach zadania zostanie wykonany nowy ocieplony dach, ściany zostaną 

docieplone styropianem, wymienione zostaną okna i drzwi, zamontowana winda dla osób niepełnosprawnych, ogrzewanie 

zostanie zapewnione przez pompę ciepła, energetycznie budynek zostanie wyposażony w panele fotowoltaiczne. Zadanie jest 

sfinansowane pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  z możliwością częściowego umorzenia oraz dotacją 

z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie 33.426,16 zł.    

9. W dniu 29.11.2022 r.  zostało odebrane zadanie przebudowa drogi Staw – Tymieniec,  w łącznej kwocie 2.071.350 zł  wykonane 

przez  Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego SA z Kalisza.  Do prac nie wniesiono uwag. Zadanie otrzymało 

dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 1.893.791,4 zł. Środki własne Gminy  to kwota  177.558,55 zł, co stanowi 8,57% 

całkowitych kosztów.  

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił  następujące świadczenia: 

Rodzaj świadczenia od 27.08.22 r. 

do 28.09.22 r. 

od 29.09.22 r. 

do 08.11.22 r. 

Zasiłki stałe 22 782,28 22 782,28 

36 36 

Zasiłki okresowe  7 097,50 6 207,00 

18 16 

 

Zasiłki celowe 

4 000,00 7 300,00 

15 22 

Świadczenia rodzinne 317  184,50 288 836,22 

435 436 

Świadczenie za życiem 4 000,00 0 

1 0 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 13 702,65 13 100,98 

21 19 

Dodatki mieszkaniowe 2 185,25 2 278,88 

7 7 

Dodatek osłonowy  0 117 678,63 

0 165 

KDR  10 15 

Pomoc Ukrainie – jednorazowe świadczenie  300 300 

1 1 

Zasiłki rodzinne – pomoc Ukrainie  0 2 755,00 

0 4 

Dożywianie dzieci – pomoc Ukrainie 1 700,00 1 200,00 

5 12 

Świadczenie za  zakwaterowanie i wyżywienie Uchodźców 67 040,00 0 

10 0 

Dodatek węglowy  0 3 123 000 

0 1 041 

FEAD 0 2 497,96 kg  
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     Z programu ,,Posiłek w szkole i w domu” przyznano  pomoc  w formie dożywiania  116 dzieciom. W okresie  od 27.08.2022 r. 

do 08.11.2022 r. pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady środowiskowe  ubiegających się o pomoc.   Obowiązki Asystenta 

Rodziny przejęli pracownicy socjalni zgodnie z rejonem pracy oraz mieli stały kontakt telefoniczny i osobisty  z rodzinami objętymi 

współpracą. Wszystkie osoby zgłaszające się o pomoc do GOPS zostały objęte wsparciem.    

 

11. W dniu 14 października br. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II zorganizowano Gminne obchody 25. rocznicy wizyty Jana Pawła 

II w Kaliszu i 83. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego; natomiast w dniu 11 listopada br. odbyły się obchody 

Narodowego Święta Niepodległości w kościele parafialnym w Iwanowicach. Bardzo dziękuję za pamięć o minionych 

wydarzeniach z dziejów naszej Ojczyzny.  

   

12. Realizacja Uchwał Rady Gminy Szczytniki:  

• Uchwała nr LII / 273 / 2022  RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 

w trakcie realizacji. 

• Oświadczenie nr XLII / 1 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyrażenia 

stanowiska dot. projektu „Budowa linii kolejowej nr 85 Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań” w ramach inwestycji 

Centralnego Portu Komunikacyjnego.  

• Uchwała nr LII/272/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2022-2029 -   w trakcie realizacji.  

• Uchwała nr LII / 271 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

Szczytniki na 2022 rok - w trakcie realizacji.  

• Uchwała nr LI / 270 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej -  w trakcie realizacji.  

• Uchwała nr LI / 269/ 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 

-  w trakcie realizacji.  

• Uchwała nr LI / 268 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie uznania petycji 

za niezasługującą na uwzględnienie. 

• Uchwała nr LI / 267 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w gminie Szczytniki na rok szkolny 2022/2023 - w trakcie realizacji. 

• Uchwała nr LI / 266 / 2022 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 sierpnia 2022 r.    w sprawie udzielania i rozmiaru 

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

oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących 

w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczytniki - wdrożona do realizacji.  

 

FORUM PYTAŃ DO WÓJTA  

1/ Czy popiera Pan wydane Oświadczenie Rady Gminy Szczytniki dotyczące zaplanowanej trasy kolei dużej prędkości?  

- Tak, oczywiście. Wszyscy chcielibyśmy wprawdzie budowy nowych obiektów infrastruktury społecznej, nowych dróg, połączeń 
kolejowych czy lotniczych, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego naszego kraju; jednakże opracowywane plany 
powinny uwzględniać odpowiednie trasy, które omijałyby w  miarę możliwości gospodarstwa domowe, nieruchomości 
zabudowane, a zwłaszcza domy mieszkalne, stanowiące kolebkę życia rodzinnego, czasami nawet od kilku pokoleń.  

2/ Czy uważa Pan za uzasadnione niektóre krytyczne głosy, które pojawiły się w Polsce pod adresem Jana Pawła II? 

- Absolutnie nie. Na opinię pracujemy przez całe życie, i nikt nie może przekreślić tego, co jest oczywiste oraz udokumentowane 
licznymi działaniami i świetlanym przykładem postępowania naszego Papieża Polaka. Dla mnie Jan Paweł II jest największym 
autorytetem współczesnych czasów, który obrócił bieg historii naszej Ojczyzny i całego świata we właściwym dobrym kierunku. 
Próby niszczenia tak wielkiego autorytetu nie zaszkodzą wprawdzie Papieżowi Polakowi, który znajduje się w gronie świętych; ale 
z pewnością Polsce, nam wszystkim, a zwłaszcza młodemu pokoleniu – tak. Jest to cios zadany, zupełnie bezpodstawnie,   prosto 
w serce narodu polskiego.  
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SESJE RADY GMINY SZCZYTNIKI  

W dniu 30 września  2022  roku odbyła się  LII Sesja Rady 

Gminy Szczytniki. W sesji udział wzięło 14 radnych według 

załączonej listy obecności, Wójt Pan Marek Albrecht, Skarbnik 

Gminy Pani Małgorzata Bloch, Sekretarz Gminy Pan Dariusz 

Wawrzyniak, inspektor Biura Rady Gminy Pan Mirosław 

Kowalski. Nieobecny radny Pan Tomasz Leszka. Otwarcia sesji 

dokonał Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan Bogdan 

Augustyniak i stwierdził, że na ustawowy ogólny stan 

15 radnych na sesję przybyło 14, zapewniając tym samym 

quorum wymagane dla prawomocności obradowania oraz 

podejmowanych uchwał. Poinformował, że głosowania jawne 

będą odbywały się za pomocą urządzenia umożliwiającego 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań 

radnych, imienne wykazy głosowań radnych będą 

upubliczniane. Obrady Rady Gminy są transmitowane 

i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk 

oraz podlegają upublicznieniu w BIP Gminy Szczytniki. 

Przewodniczący Rady powitał przybyłe na sesję mieszkanki 

Gminy Panią Marlenę Zimną z m. Kuczewola oraz Panią Martę 

Grudziecką z m. Główczyn. Przedmiotem obrad było między 

innymi rozpatrzenie projektów uchwał, głosowania, podjęcie  

uchwał: 

- omówienie sprawy budowy kolei dużych szybkości – 

wysłuchanie przedstawicieli mieszkańców Gminy, wydanie 

oświadczenia: Przewodniczący Rady udzielił głosu przybyłym 

na sesje Paniom. Pani Marlena Zimna – poinformowała, ze jest 

mieszkanką Kuczewoli i będzie się wypowiadać w imieniu 

mieszkańców Gminy, których interesy narusza inwestycja 

związana z budową kolei dużych prędkości, w imieniu 

mieszkańców Gminy zwróciła się do Rady o wsparcie, 

współpracę, podjęcie działań zmierzających do udzielenia 

pomocy poszkodowanym przez planowaną inwestycję, 

poinformowała, że mieszkańcy Gminy zbierają się 

na spotkaniach w powyższej sprawie,  zwróciła się o pomoc, 

wsparcie i zrozumienie trudnej sytuacji rodzin poszkodowanych 

przez inwestycję, poinformowała, że zamierzają jechać na 

protest do Warszawy i zachęciła do wzięcia udziału 

w wyjeździe.  Przewodniczący Rady Pan Bogdan Augustyniak – 

zapoznał zebranych z treścią pisma mieszkańców Gminy do 

Premiera Pana Mateusza Morawieckiego oraz projektem apelu 

Rady Gminy Szczytniki w sprawie projektowanych tras 

przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez teren Gminy Szczytniki 

popartym setkami podpisów, poinformował, że sprawa była 

omawiana przez radnych na wspólnym posiedzeniu Komisji 

Rady Gminy, na którym opracowano i pozytywnie 

zaopiniowano projekt Oświadczenia Rady Gminy w sprawie 

wyrażenia stanowiska dot. projektu „Budowa linii kolejowej 

nr 85 Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań” w ramach inwestycji 

Centralnego Portu Komunikacyjnego i zapoznał z jego treścią, 

otworzył dyskusję. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie projekt Oświadczenia Rady Gminy 

w sprawie  wyrażenia stanowiska dot. projektu „Budowa linii 

kolejowej nr 85 Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań” w ramach 

inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, w wyniku 

którego Rada jednogłośnie przyjęła Oświadczenie nr LII /1 / 

2022 – głosowało 14 radnych. 

- rozpatrzenie projektów uchwał, głosowania, podjęcie 

uchwał: 

a) w sprawie zmian budżetowych: Skarbnik  Gminy Pani 
Małgorzata Bloch   omówiła projekt uchwały w powyższej  
sprawie. Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa została 
omówiona i  pozytywnie zaopiniowana na wspólnym 
posiedzeniu Komisji, które odbyło się przed sesją, zwrócił się  
o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu 
przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec braku  
uwag i propozycji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 
nad projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego 
Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LII/ 271 / 2022 
(głosowało 14 radnych). 

b)  w sprawie zmiany WPF:  Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch 
omówiła projekt uchwały w powyższej  sprawie. 
Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa została 
omówiona i  pozytywnie zaopiniowana na wspólnym 
posiedzeniu Komisji, które odbyło się przed sesją, zwrócił się  
o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu 
przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec braku uwag 
i propozycji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku, którego 
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LII / 272 / 2022 
(głosowało 14 radnych). 

c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu: Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch 
omówiła projekt uchwały w powyższej  sprawie. 
Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa została 
omówiona i pozytywnie zaopiniowana na wspólnym 
posiedzeniu Komisji, które odbyło się przed sesją, zwrócił się 
o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu 
przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec braku uwag 
i propozycji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku, którego 
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LII / 273 / 2022 
(głosowało 14 radnych) 

- omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy 

za I półrocze 2022 r., informacji o kształtowaniu się 
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wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu 

wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej 

oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach za I półrocze 

2022 roku: Przewodniczący Rady stwierdził, że radni są 

w posiadaniu materiałów w powyższej sprawie, sprawa była 

omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady przed sesją,  

otworzył dyskusję. Rada nie zgłosiła  uwag, Przewodniczący 

zamknął dyskusję i przeszedł do procedowania kolejnego 

punktu porządku obrad. 

zakończenie sesji: W związku z omówieniem wszystkich 

punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.  

W dniu  w dniu 9 listopada   2022 roku odbyła się LIII sesja 

Rady Gminy Szczytniki. W sesji udział wzięło 14 radnych, 

nieobecny 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 głosowania jawne 

będą odbywały się za pomocą urządzenia umożliwiającego 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań 

radnych, imienne wykazy głosowań radnych będą 

upubliczniane. Obrady Rady Gminy są transmitowane 

i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk 

oraz podlegają upublicznieniu w BIP Gminy Szczytniki.  

Przedmiotem obrad było między innymi rozpatrzenie 

projektów uchwał, głosowania, podjęcie  uchwał: 

- w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów stanowiących 

własność Skarbu Państwa za lasy ochronne:  Sekretarz Gminy 

Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały w powyższej 

sprawie.  Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa 

została omówiona i  pozytywnie zaopiniowana na wspólnym 

posiedzeniu Komisji, które odbyło się przed sesją, zwrócił się 

o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu 

przedmiotowej uchwały  i otworzył dyskusję. Wobec braku  

uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku, 

którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LIII/ 274 / 2022 

(głosowało 14 radnych). 

- uchwała intencyjna w sprawie wyrażenia woli utworzenia 

Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą: „Komunalny 

Związek Transportu Publicznego”: Sekretarz Gminy Pan 

Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały w powyższej 

sprawie. Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa została 

omówiona i  pozytywnie zaopiniowana na wspólnym 

posiedzeniu Komisji, które odbyło się przed sesją, zwrócił się 

o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu 

przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec braku  

uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego 

Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LIII/ 275 / 2022 

(głosowało 14 radnych). 

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/66/2019 Rady Gminy 

Szczytniki z dnia 12 września 2019 r. w sprawie Regulaminu 

określającego wysokość dodatków i innych składników 

wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich 

obliczania i wypłacania: Sekretarz Gminy Pan Dariusz 

Wawrzyniak omówił projekt uchwały w powyższej sprawie.  

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa została 

omówiona i pozytywnie zaopiniowana na wspólnym 

posiedzeniu Komisji, które odbyło się przed sesją, zwrócił się 

o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu 

przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec braku  

uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego 

Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LIII/ 276/ 2022 

(głosowało 14 radnych). 

- w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Szczytniki na 

lata 2021-2030: Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak 

omówił projekt uchwały w powyższej sprawie.  Przewodniczący 

Rady poinformował, że sprawa została omówiona i  pozytywnie 

zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji, które odbyło 

się przed sesją, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały  

i otworzył dyskusję. Wobec braku  uwag i propozycji  

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w powyższej sprawie, w wyniku, którego Rada 

jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LIII/ 277/ 2022 (głosowało 

14 radnych). 

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na obszarze Gminy Szczytniki na 2023 rok: 

Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt 

uchwały w powyższej sprawie. Przewodniczący Rady 

poinformował, że sprawa została omówiona i  pozytywnie 

zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji, które odbyło 

się przed sesją, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały 

i otworzył dyskusję. Wobec braku  uwag i propozycji  

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w powyższej sprawie, w wyniku, którego Rada 
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jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LIII/ 278 / 2022 (głosowało 

14 radnych). 

- w sprawie określenia wysokości rocznych stawek 

podatkowych od środków transportowych na 2023 rok: 

Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt 

uchwały w powyższej sprawie.  Przewodniczący Rady 

poinformował, że sprawa została omówiona i  pozytywnie 

zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji, które odbyło 

się przed sesją, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały 

i otworzył dyskusję. Wobec braku  uwag i propozycji  

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LIII/ 279 / 2022 (głosowało 

14 radnych). 

- w sprawie zmian budżetowych: Skarbnik  Gminy Pani 

Małgorzata Bloch   omówiła projekt uchwały w powyższej  

sprawie.  Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa 

została omówiona i  pozytywnie zaopiniowana na wspólnym 

posiedzeniu Komisji, które odbyło się przed sesją, zwrócił się  

o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu 

przedmiotowej uchwały  i otworzył dyskusję. Wobec braku  

uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego 

Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LIII / 280 / 2022 

(głosowało 14 radnych). 

- w sprawie zmiany WPF: Skarbnik Gminy Pani Małgorzata 

Bloch omówiła projekt uchwały w powyższej  sprawie. 

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa została 

omówiona i  pozytywnie zaopiniowana na wspólnym 

posiedzeniu Komisji, które odbyło się przed sesją, zwrócił się  

o zgłaszanie ewentualnych uwagi 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 LIII / 281 / 2022 

(głosowało 14 radnych). 

- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 

roku: Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła projekt 

uchwały w powyższej  sprawie. Przewodniczący Rady 

poinformował, że sprawa została omówiona i  pozytywnie 

zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji, które odbyło 

się przed sesją, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały 

i otworzył dyskusję. Wobec braku uwag i propozycji 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LIII/ 282 / 2022 (głosowało 

14 radnych). 

– zakończenie sesji: W związku z omówieniem wszystkich 

punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję. 

W dniu 22 listopada  2022  roku odbyła się  LIV Sesja Rady 

Gminy Szczytniki. W sesji udział wzięło 13 radnych według 

załączonej listy obecności,  Sekretarz Gminy Pan Dariusz 

Wawrzyniak, inspektor Biura Rady Gminy Pan Mirosław 

Kowalski. Nieobecny radny Pan Tomasz Leszka, radna Pani 

Urszula Młynek. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady 

Gminy Szczytniki Pan Bogdan Augustyniak i stwierdził, że na 

ustawowy ogólny stan 15 radnych na sesję przybyło 13, 

zapewniając tym samym quorum wymagane dla 

prawomocności obradowania oraz podejmowanych uchwał, 

sesja jest zwołana na wniosek Wójta Gminy Szczytniki. 

Poinformował, że głosowania jawne będą odbywały się 

za pomocą urządzenia umożliwiającego sporządzenie 

i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, imienne 

wykazy głosowań radnych będą upubliczniane. Obrady Rady 

Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk oraz podlegają upublicznieniu 

w BIP Gminy Szczytniki. Przedmiotem obrad było między 

innymi rozpatrzenie projektu uchwały, głosowanie, podjęcie  

uchwały: 

-   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego pomiędzy Gminą Szczytniki a Gminą 

Opatówek, w sprawie powierzenia zadań z zakresu organizacji 

publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach 

pasażerskich Gminie Opatówek: 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. Po dyskusji  Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LIV/ 

283 / 2022 (głosowało 12 radnych, nie głosował radny Pan 

Kazimierz Lewandowski).  

- zakończenie sesji: W związku z omówieniem wszystkich 

punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.  

/Opracowano na podstawie   protokołów sesji,  podjętych przez 

Radę Gminy uchwał – Mirosław Kowalski/  
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OŚWIADCZENIE RADY GMINY SZCZYTNIKI 

DOTYCZĄCE NALEŻNEJ CZCI DLA JANA PAWŁA  II                                                                                                                         

OŚWIADCZENIE RADY GMINY SZCZYTNIKI 

 z dnia 1 grudnia 2022 r.  

DOTYCZĄCE NALEŻNEJ CZCI DLA JANA PAWŁA II 

     W ostatnim czasie pojawiają się próby, aby odebrać należną 
cześć Janowi Pawłowi II poprzez przytaczanie zupełnie 
nieuzasadnionych zarzutów.  

     Jan Paweł II to największy autorytet współczesnych czasów, 
chluba narodu polskiego i wzór do naśladowania. Papież Polak 
podczas swojego pontyfikatu odbył aż 104 pielgrzymki 
międzynarodowe, w tym 8 do Ojczyzny, spotykając się 
z milionami ludzi i stając w obronie uciśnionych. Zawsze 
podkreślał, że zło należy zwyciężać dobrem i sam dawał 
przykład wielkiej prawości moralnej.  Często powtarzał 
„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie 
wymagali”.  Jego mądrość, odwaga, zasługi dla Polski i świata są 
nieocenione oraz powszechnie znane.  

     Nazywanie Jego imieniem ulic, szkół czy innych instytucji 
to wyraz naszej ogromnej wdzięczności dla tego wyjątkowego 
Polaka. Chlubimy się, że w naszej gminie również jeden 
z Zespołów Szkół – w Marchwaczu - nosi to zaszczytne imię.  

     Próby odbierania czci Janowi Pawłowi II uznajemy 
za karygodne i  niedorzeczne, które można porównać 
do niesłusznego przekreślania najpiękniejszych kart w naszej 
współczesnej historii  i godzące boleśnie w serce narodu 
polskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki 

Bogdan Augustyniak 

SOLIDARNOŚĆ WÓJTA Z OŚWIADCZENIEM 

RADY GMINY SZCZYTNIKI DOTYCZĄCYM 

NALEŻNEJ CZCI DLA JANA PAWŁA II  

   Wyrażam swoją całkowitą solidarność z oświadczeniem Rady 

Gminy Szczytniki z dnia 1 grudnia 2022 r. dotyczącym należnej 

czci dla Jana Pawła II i pragnę podkreślić, że  dla mnie Papież 

Polak był, jest i będzie  największym autorytetem 

współczesnych czasów, który obrócił bieg historii naszej 

Ojczyzny i całego świata we właściwym dobrym kierunku. 

Krzywdząca krytyka  osoby Jana Pawła II to cios zadany, 

zupełnie bezpodstawnie,   prosto w serce narodu polskiego oraz 

wszystkich ludzi sumienia.  

   Jednocześnie pragnę wyrazić swoje wielkie uznanie dla 

Radnych Rady Gminy Szczytniki, którzy niejednokrotnie stają po 

stronie wartości, prawdy i sprawiedliwości, dając tak potrzebny 

przykład - zwłaszcza młodemu pokoleniu.  

Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht 

PODZIĘKOWANIE WÓJTOWI GMINY SZCZYTNIKI 

I RADZIE GMINY SZCZYTNIKI ZA OBRONĘ CZCI 

JANA PAWŁA II- OD DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ 

IM. JANA PAWŁA II W MARCHWACZU  

   W imieniu społeczności Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Marchwaczu z serca dziękuję Radzie Gminy Szczytniki 
za wydane oświadczenie dotyczące należnej  czci dla Jana 
Pawła II, a także Panu Wójtowi Gminy Szczytniki za wyrażenie 
całkowitej solidarności z wydanym oświadczeniem przez Radę 
Gminy Szczytniki w dniu 1 grudnia 2022 r.  

   Jan Paweł II  w czasie całego swojego pontyfikatu w sposób 
szczególny bronił rodzin, afirmował każde ludzkie życie, walczył 
o prawdę, sprawiedliwość i godność każdego człowieka, 
o autentyczny pokój na świecie; pozostawiając po sobie wiele 
pięknych dzieł i wskazówek zawartych w swoim wyjątkowym 
nauczaniu. Papież Polak jest dla nas wspaniałym Przyjacielem, 
opiekunem i duchowym przewodnikiem po meandrach 
ludzkiego istnienia. Pragniemy słuchać Jego nauczania 
i jesteśmy dumni, że mamy tak wspaniałego orędownika 
w walce z siłami zła, który uczy nas budować pokój, zaczynając 
od własnego serca, a także wspiera nas we wszystkich naszych 
sprawach.  

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu 

Honorata Szymańska 

PODATKI                                                                                          

   W dniu 9 listopada 2022 r. na Sesji Rady Gminy zostały 

podjęte Uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych 

stawek podatku od środków transportowych oraz określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.  

Stawki podatkowe wzrosły o 10% w stosunku do stawek 

obowiązujących w 2022 roku.  

Podatek od nieruchomości 

1. Od gruntów: 

1/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 

i budynków -  0,76zł   od 1 m²  powierzchni, 
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2/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 

pożytku publicznego – 0,36 zł od 1 m²  powierzchni. 

 

2. Od budynków lub ich części: 

1/ mieszkalnych – 0,57 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

2/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 

na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,93 zł od 1 m² 

powierzchni użytkowej, 

3/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 

pożytku publicznego –  5,39 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. 

Podatek rolny 

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego na 2023 rok została podjęta na sesji 

Rady Gminy w dniu 01.12.2022 r.  

 Średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów określoną 

w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. 

będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 

podatkowy 2023 ustalono w wysokości 74,05 zł za 1 dt.  

Rada Gminy zaproponowała obniżenie ceny żyta  z kwoty 

74,05 zł do kwoty 60,00 zł. W związku z tym stawka podatku 

rolnego wyniesie 150,00 za 1 ha przeliczeniowy (2,5 krotność 

ceny 1dt żyta), z kolei podatek za pozostałe grunty rolne, które 

podlegają podatkowi rolnemu to równowartość 5 kwintali żyta, 

czyli w 2023 roku to 300,00 zł za 1 ha.  

Podatek leśny 

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość 

pieniężną 0,220 m3 drewna,  obliczoną według średniej ceny 

sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 

trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Cena 

drewna została ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 

19 października 2022 r. i wyniosła 323,18 zł za 1 m3.   Stawka 

podatku leśnego na rok 2023 z 1ha – 71,0996 zł.     

(Ilona Czarnecka)  

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 

KROWICA PUSTA- RADLICZYCE 

W dniu 22 sierpnia 2022 r. dokonano odbioru prac, 
polegających na przebudowie drogi gminnej nr 675703P 
Krowica Pusta – Radliczyce o długości 2,31 km. W ramach 
inwestycji wykonano cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia 
zastępcze, roboty rozbiórkowe i ziemne, regulację 
pionową urządzeń, remont przepustów drogowych, 
poszerzenie jezdni, jezdnię o nawierzchni asfaltowej, 
chodnik, perony autobusowe, wyniesione przejście dla 
pieszych, elementy bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie 
pionowe i poziome oraz bariery ochronne. Wykonawcą 
robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego SA 

ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz. Całkowita wartość robót 
budowlanych wyniosła 2 333 113,62 zł. Gmina Szczytniki 
na realizację inwestycji  otrzymała pomoc finansową ze 
środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości 
2 216 457,94 zł.   (Grażyna Sowa)  

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 

POPÓW- MARCJANÓW  

 

W dniu 15 listopada 2022 r. dokonano odbioru prac, 
polegających na przebudowie drogi gminnej nr 675712P 
Popów - Marcjanów o długości 2,79 km. W ramach 
inwestycji wykonano cięcia pielęgnacyjne, roboty 
rozbiórkowe i ziemne, regulację pionową urządzeń, 
remont przepustów drogowych, poszerzenia drogi 
na łukach, poszerzenie jezdni, jezdnię o nawierzchni 
asfaltowej oraz oznakowanie pionowe i poziome. 
Wykonawcą robót był Zakład Budowy Dróg Henryk 
Mocny ul. Polna 29, 98-235 Błaszki. Całkowita wartość 
robót budowlanych wyniosła  2 876 183,46 zł. Gmina 
Szczytniki na realizację inwestycji  otrzymała pomoc 
finansową ze środków Programu Rządowy Fundusz 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 
w wysokości 2 346 409,69 zł.   (Grażyna Sowa)  
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MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ZBIORNIKA 

WODNEGO W SZCZYTNIKACH 

W dniu 19 października 2022 r. dokonano odbioru prac, 
polegających na modernizacji i przebudowie zbiornika 
wodnego w mc. Szczytniki. W ramach inwestycji 
odmulono czaszę zbiornika, umocniono skarpy, 
wyremontowano urządzenie spustowe – zastawkę oraz 
rozbudowano istniejący przepust zlokalizowany na rowie 
R-C doprowadzającym wodę do zbiornika. Wykonawcą 
robót był Zakład Budowlany EKOBUDOWA s.c. 
ul. Nowowiejskiego 7, 98-200 Sieradz. Całkowita wartość 
robót budowlanych wyniosła  671 477,37 zł. Gmina 
Szczytniki na realizację inwestycji  otrzymała pomoc 
finansową ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w wysokości 200 000,00 zł. (Grażyna Sowa) 

 

WYJAZD RADNYCH I SOŁTYSÓW 

DO ORLEGO STAWU  

 

 
 

W dniu 21 września 2022 roku w Zakładzie 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 

gościli Radni, Sołtysi, Wójt i Sekretarz Gminy Szczytniki. 

Radnych powitał Pan Jan Adam Kłysz – Przewodniczący 

Zarządu Związku, prezentując na wstępie wizyty 

powstanie i działalność Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowę 

i modernizację Zakładu w „Orlim Stawie”.  ZUOK „Orli 

Staw” to nowoczesny zakład, wykorzystujący 

innowacyjne technologie przetwarzania odpadów. 

Szczególne znaczenie w pracy ZUOK „Orli Staw” ma 

maksymalizacja odzysku odpadów oraz dbałość o to, by 

przeprowadzane procesy ich zagospodarowywania jak 

najmniej obciążały środowisko naturalne. Integralną 

częścią „Orlego Stawu” jest  Stacja Przeładunkowa 

Odpadów Komunalnych w Sieradzu. Obsługuje ona pięć 

gmin z terenu województwa łódzkiego i stanowi punkt 

przeładunkowy dla całego strumienia odpadów 

komunalnych z tego rejonu, które następnie przewożone 

są do ZUOK „Orli Staw”. Na Stacji znajduje się punkt 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). 

W ramach projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw 

jako Regionalnego Centrum Recyklingu” powstała, 

wyposażona w nowoczesne urządzenia technologiczne, 

instalacja do sortowania odpadów. Nowa, w pełni 

zautomatyzowana linia technologiczna sortowania 

odpadów, połączona ze starą, zmodernizowaną linią, 

pozwoli na zwiększenie przepustowości całej instalacji, 

w odpowiedzi na rosnący strumień odpadów z terenu gmin 

należących do Związku Komunalnego Gmin „Czyste 

Miasto, Czysta Gmina”. Dzięki modernizacji możliwe jest 

dokładniejsze sortowanie odpadów i wydzielanie bardziej 

jednorodnych oraz liczniejszych frakcji odpadów o lepszej 

jakości, co umożliwia ich sprzedaż jako 

wysokogatunkowych surowców wtórnych.  Budowa 

instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów 

ulegających biodegradacji (fermentacji) jest największym 

z przedsięwzięć realizowanych w ramach modernizacji 

Zakładu. W „Orlim Stawie” powstanie jedna 

z najnowocześniejszych i jednocześnie pierwsza w Polsce 

tego typu instalacja fermentacji, przetwarzająca 

selektywnie zbierane odpady biodegradowalne na biogaz, 

służący do produkcji zielonej energii elektrycznej 

i cieplnej, wykorzystywanej na potrzeby Zakładu. 

W wyniku modernizacji, ZUOK „Orli Staw” stanie się 

nowoczesnym centrum recyklingu o dużym poziomie 

automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. 

Dzięki tym inwestycjom zostanie stworzona infrastruktura 

techniczna pozwalająca na poprawę efektywności 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

w sposób zgodny z hierarchią postępowania z nimi oraz 

z krajowymi i unijnymi wymaganiami w tym zakresie. 

Przewodniczący Pan Kłysz poinformował, że trwa 
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postepowanie w sprawie przystąpienia Gminy Błaszki do 

Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta 

Gmina” oraz opracowania projektu uchwały w sprawie   

ustalenia wysokości cen i opłat za usługi 

zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, 

instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” od 1 stycznia 2023 roku. 

W powyższej sprawie odbyła się dyskusja, podczas 

której uczestnicy spotkania kwestionowali projekt 

podwyższenia cen i opłat za usługi zagospodarowania 

odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń 

Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta 

Gmina” od 1 stycznia 2023 roku ze względu na dobre 

wyniki finansowe. Na zakończenie spotkania  odbyło się  

zwiedzanie terenu Zakładu. Uczestnicy spotkania  

zapoznali się z informacjami dotyczącymi  pracy Zakładu 

i prowadzonych prac modernizacyjnych. W trakcie 

zwiedzania padło wiele pytań dotyczących 

gospodarowania odpadami oraz dalszych planów rozwoju 

Zakładu „Orli Staw”, odbyła się dyskusja na temat 

konieczności prowadzenia edukacji dzieci, młodzieży oraz 

mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji 

odpadów. (Mirosław Kowalski)  

 

SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA DZIECI  

W RAMACH PROJEKTU CYFROWA POLSKA  

Sprzęt komputerowy dla dzieci w ramach 

projektu  Cyfrowa Polska – „Wsparcie dzieci 

z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - 

Granty PPGR” 

Przekazanie sprzętu odbyło się na podstawie umów darowizn 

zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do 

przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków 

określonych w regulaminie w/w konkursu grantowego, którego 

nabór wniosków odbył się w październiku ubiegłego roku. 

Do Gminy Szczytniki wpłynęło 37 wniosków, spełniających 

wymagane warunki i zostały zakwalifikowane do objęcia 

wsparciem. 

Organizator Konkursu – Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

(CPPC) przez kilka miesięcy weryfikował wnioski złożone 

przez gminy z całej Polski. Wniosek Gminy Szczytniki został 

oceniony pozytywnie, w wyniku czego Gminie został przyznany 

grant w wysokości 131 350,00 zł na zakup 5 zestawów 

komputerowych, 32 laptopów i 37 pakietów biurowych. 

Wykonawcę wyłoniono w drodze zapytania ofertowego. 

Całkowity koszt sprzętów to 131 435,00 zł. Sprzęt został 

dostarczony przez firmę SOFTON FIS Sp. z o. o., ul. Św. 

Stanisława 9, 62-800 Kalisz. Gmina Szczytniki, jako Darczyńca 

zobligowana została do opracowania procedury monitorowania 

utrzymania efektów projektu grantowego, zgodnie z którą 

Obdarowany zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Gminy 

Szczytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki, oświadczenia 

o utrzymaniu sprzętu w należytym stanie technicznym oraz 

użytkowaniu zgodnie z założeniami projektu. Darczyńca ma 

również możliwość żądania przez okres 2 lat od daty 

zakończenia projektu, okazania przekazanego sprzętu 

komputerowego do oględzin (również w formie zdjęć) – m.in. 

w celu oceny jego stanu technicznego oraz sprawdzenia jego 

faktycznego dysponowania i użytkowania przez osobę 

uprawnioną.  (Aleksandra Cebulska)  

PODPISANIE UMÓW Z WFOŚIGW W  POZNANIU 

W dniu 3 października 2022 r. w siedzibie Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu miało miejsce uroczyste 

podpisanie umów na realizację przedsięwzięć związanych 

z zakupem sprzętu oraz modernizacją strażnic. W ramach 

środków finansowych przyznanych przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

wsparcie otrzymały jednostki z terenu Gminy Szczytniki. 

Organizatorem uroczystości był Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowany 

przez Prezesa WFOŚiGW w Poznaniu Panią Jolantę Ratajczak 

wraz z Zastępcą Prezesa WFOŚiGW Panią Aleksandrą 

Durkowską. Wśród przybyłych znaleźli się m. in.: Minister 

Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Przedstawiciele 

biur poselskich: Posła na Sejm RP Jana Dziedziczaka Pan 

Wincenty Nowak – dyrektor biura, Posła na Sejm RP Jana 

Mosińskiego Pan Łukasz Wolski – dyrektor biura, Pani Anna 

Lis - dyrektor biura Posła do Parlamentu Europejskiego Pani 

Andżeliki Możdżanowskiej, która podczas uroczystości 

reprezentowała również Posła na Sejm RP Panią Katarzynę 

Sójkę, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego 

PSP bryg. Tomasz Grelak, Komendant Miejski Państwowej 

Straży Pożarnej w Kaliszu st. bryg. Tomasz Polak wraz 

z Zastępcą Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Kaliszu st. kpt. Damianem Knopem. W ramach 

„Programu z zakresu ochrony powietrza wspierającego 

działalność straży pożarnych” umowę podpisały nasze 

jednostki: Ochotnicza Straż Pożarna w Marcjanowie 

z WFOŚiGW dofinansowanie 70 000, z Urzędu Gminy 8 000 zł; 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kuczewoli, z WFOŚiGW 

dofinansowanie 70 000, z Urzędu Gminy 50 000 zł. Z listy 

rezerwowej w dniu 21.11.2022 r. umowę również podpisała 

jednostka:  Ochotnicza Straż Pożarna w Radliczycach 

z WFOŚiGW dofinansowanie 70 000 zł,  z Urzędu Gminy 

15 000 zł.  Natomiast w ramach „Ogólnopolskiego programu 

finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie 

zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych” umowy podpisały: Ochotnicza Straż Pożarna 

w Stawie z WFOŚiGW dofinansowanie 20 000 zł.  (Magdalena 

Leszka)  
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PROMESY DLA MŁODZIEŻOWYCH 

DRUŻYN POŻARNICZYCH  
 

W dniu 5 listopada 2022 r. w strażnicy OSP Koźminek 

odbyła się uroczystość wręczenia promes dla 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, z terenu miasta 

Kalisza oraz terenu Powiatu Kaliskiego. W tym 

wyjątkowym wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście 

w osobach: Pani Marlena Maląg – Minister Rodziny 

i Polityki Społecznej, Pani Katarzyna Sójka – Posłanka na 

Sejm RP IX Kadencji, Pan Jan Mosiński – Poseł na Sejm 

RP IX Kadencji, Pan Tomasz Ławniczak – Poseł na Sejm 

RP IX Kadencji, Pan Wincenty Nowak – Dyrektor Biura 

Poselskiego Ministra Jana Dziedziczaka Sekretarza Stanu 

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pani Anna Lis – 

Dyrektor Biura Poseł do Parlamentu Europejskiego IX 

Kadencji Pani Andżeliki Możdżanowskiej, Bryg. Robert 

Natunewicz – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta 

Wojewódzkiego PSP, St. bryg. Tomasz Polak – 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 

w Kaliszu, St. kpt. Damian Knop – Zastępca Komendanta 

Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, Pani 

Iwona Michniewicz – Burmistrz Gminy Koźminek, Pan 

Marek Albrecht – Wójt Gminy Szczytniki.  

 

Z terenu Gminy Szczytniki promesy otrzymały 

następujące jednostki OSP: Szczytniki 7 500 zł, 

Kuczewola 7 500 zł, Mroczki Wielkie 2 500 zł,  Główczyn 

3 250zł, Iwanowice 5 000 zł, Marcjanów 2 700 zł; 

z przeznaczeniem  środków na zakupy dla MDP,  m.in. 

umundurowanie, sprzęt, wyposażenie osobiste oraz sprzęt 

teleinformatyczny wykorzystywane w procesie szkolenia 

młodych druhów. (Klaudia Roszczyk) 

100- LECIE URODZIN MIESZKANKI 

GMINY SZCZYTNIKI 

W dniu 8 października 2022 roku jubileusz swoich setnych 
urodzin świętowała Pani Marianna Galiderowicz mieszkanka 
naszej gminy. To wyjątkowa i piękna uroczystość, 100 lat życia 
to piękny wiek i tylko nielicznym dane jest doczekać tak zacnego 
jubileuszu. 

  Z tej okazji dostojną Jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Szczytniki 
Pan Marek Albrecht, który w imieniu własnym i całej 
społeczności gminy złożył najserdeczniejsze życzenia oraz 
wręczył list gratulacyjny, kwiaty i prezent. Pan Wójt przekazał 
zacnej jubilatce życzenia i gratulacje przekazane przez Prezesa 
Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego. W uroczystości 
wzięła udział Radna Gminy Szczytniki Pani Angelika Kaczmarek. 
Dopełnieniem uroczystości było wzniesienie toastu za zdrowie 
Jubilatki.   (Dorota Marucha) 

 

ZŁOTE GODY W GMINIE SZCZYTNIKI  

 

Dnia 8 listopada i 24 listopada 2022 roku odbyły się uroczystości 
z okazji Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. Każdy 
jubileusz  jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” 
to rocznica niezwykła,  świętują bowiem ludzie, którzy przeżyli 
razem pół wieku. Podczas uroczystości wręczone zostały 
medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Panna Andrzeja Dudę, 
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na wniosek Wójta gminy,  parom małżeńskim z terenu gminy 
Szczytniki. Życzenia parom złożył i dekoracji dostojnych 
Jubilatów dokonał Wójt Marek Albrecht. 

Odznaczenia w dniu 8 listopada 2022 roku otrzymali: Czesława 
i Wojciech Baranowski, Grażyna i Ryszard Górski, Cecylia 
i Wacław Gralak, Zofia i Andrzej Ignasiak, Teresa i Lech Janiak, 
Zofia i Czesław Kidoń, Marianna i Jerzy Kurczewski, Halina 
i Czesław Militowski, Anna i Andrzej Niziołek, Krystyna i Jan 
Pakuła, Grażyna i Andrzej Tomaszewski, Halina i Józef Tylski, 
Zofia i Mieczysław  Walczykiewicz, Teresa i Stanisław 
Wawrzyniak. 

W dniu 24 listopada 2022 roku życzenia otrzymali: Maria i Jan 
Bakliński, Anna i Antoni Banasiak, Barbara i Sylwester Graczyk, 
Helena i Kazimierz Jakubowski, Teresa i Henryk Kmieć, Krystyna 
i  Zygmunt Leszka, Maria i Józef Matusiak, Maria i Marian 
Rektor, Bożena i Stanisław Rzeźniczak, Henryka i Zenon 
Skonieczny, Janina i Jerzy Staszak, Danuta i Edward Świątek, 
Maria i Edward Wewiórowski.  Wszystkim parom składamy 
serdeczne gratulacje oraz życzymy kolejnych lat pełnych 
szczęścia, radości, zdrowia i miłości.  (Dorota Marucha)  

 

SENIORALNE SPOTKANIE PATRIOTYCZNE 

W dniu 19 listopada br. w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się 

Senioralne spotkanie patriotyczne, zainicjowane 

i zainaugurowane przez Panią Minister Rodziny i Polityki 

Społecznej Marlenę Maląg, w którym uczestniczyli również 

Posłowie na Sejm RP – Pan Tomasz Ławniczak i Pan Jan  

Mosiński, zaproszeni przedstawiciele samorządów 

powiatowych oraz gminnych, i oczywiście seniorzy. Naszą 

gminę reprezentowali:  Koło Emerytów i Rencistów 

w Szczytnikach z przewodniczącą Panią Marią Rosiak oraz 

Klub Seniora w Marchwaczu na czele z przewodniczącą Panią 

Danutą Świątek. Uroczystość została zorganizowana 

na najwyższym poziomie i przyniosła wszystkim uczestnikom 

wiele radości i satysfakcji. (Redakcja)  

WYDARZENIA 

GMINNE OBCHODY 25. ROCZNICY WIZYTY 

JANA PAWŁA II W KALISZU I 83. ROCZNICY 

POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA 

PODZIEMNEGO 

  W dniu 14 października 2022 r. w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Marchwaczu zostały zorganizowane Gminne 
obchody  25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Kaliszu 
i 83. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.  

 

 

   Dostojnych uczestników gminnych obchodów serdecznie 
przywitała Pani Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Marchwaczu Honorata Szymańska, a następnie głos zabrał 
Pan Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht, który 
podziękował organizatorom uroczystości oraz przekazał 
swoje refleksje związane z  obchodzonymi rocznicami, 
podkreślając, że: „…obchodzone dzisiaj przez nas rocznice 
związane są z ważnymi wydarzeniami historycznymi 
w naszej Ojczyźnie, która przetrwała dziejowe burze tylko 
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dzięki zachowaniu wierności chrześcijańskim wartościom,  
nieprzemijającym ideałom, jakimi są: Bóg, Honor, Ojczyzna.  
Nasza uroczystość wpisuje się również w obchodzony dzisiaj 
Dzień Edukacji Narodowej, promując wychowanie młodego 
pokolenia do wartości -  i w rodzinach, i w szkołach, 
stanowiących często drugi dom.”  

 

 

   Po wystąpieniu Pana Wójta, uczestnicy gminnych 
obchodów obejrzeli ze wzruszeniem część artystyczną 
w wykonaniu uczniów i przedszkolaków,  przygotowaną pod 
kierunkiem nauczycieli Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Marchwaczu; która składała się z różnorodnych występów 
wokalnych, układów tanecznych, okolicznościowej 

prezentacji multimedialnej wraz z recytacją wiersza Pani 
Dyrektor „Modlitwa”, przedstawienia teatralnego oraz  
nagrania filmowego dotyczącego czasów wojennych.  

 

 

   Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich 
wystąpieniach docenili również wysoki poziom 
przygotowanej części artystycznej.  Nasz honorowy gość - 
Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg - 
w swoim ujmującym wystąpieniu wyraziła swoje duże 
uznanie za promowanie przez Wójta Gminy i szkołę 
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w Marchwaczu wartości patriotycznych oraz za wyjątkowy 
występ uczniów i przedszkolaków; a także obdarowała dzieci 
przywiezionymi upominkami. Z kolei dzieci w dowód 
wdzięczności  wręczyły Pani Minister pamiątkowego 
pluszowego misia.   

 

 

   Dyrektor Biura Poselskiego Pan Wincenty Nowak przekazał 
zgromadzonym okolicznościowe pismo od Posła na Sejm RP 
i Sekretarza Stanu w KPRM Pana Jana Dziedziczaka, 
w którym m. in. zostały zawarte następujące słowa: 
„Dzisiejsza uroczystość przypomina nam, jak ważne dla 
współczesnego pokolenia Polaków jest nasze patriotyczne 
dziedzictwo.”; z kolei Pan Ryszard Pluciński przywiózł 
podarunki i pismo od Posła na Sejm RP Pana Tomasza 
Ławniczaka, nawiązujące m. in. do naszych patriotycznych 
powinności: „Niech wspomnienia o zasługach bohaterów 
tamtych ciężkich wojennych czasów, skłonią uczestników 
uroczystości do zadumy i refleksji nad dziejami walk o Polskę 
wolną, sprawiedliwą i bezpieczną, a także umocnią w nich 
ducha patriotyzmu.” Po wspaniałych wystąpieniach gości, 
swoje podziękowanie za  zorganizowanie gminnych 
obchodów i niezwykły występ uczniów i przedszkolaków 
wraz z życzeniami z okazji Dnia Edukacji Narodowej – złożył 

Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan Bogdan 
Augustyniak.  

   Kolejnym punktem programu było wręczenie dyplomów 
i nagród wszystkim laureatom Gminnego Konkursu 
Plastycznego „Wizyta Jana Pawła II w Kaliszu”, ogłoszonego 
dla uczniów i przedszkolaków przez Wójta Gminy Szczytniki 
Pana Marka Albrechta.  
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   Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości zostali 
zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez rodziców 
przedszkolaków i uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Marchwaczu, który zyskał szczególne uznanie ze strony 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Pana 
Marka Stodolnego, a także stanowił doskonałą okazję 
do podzielenia się swoimi patriotycznymi refleksjami oraz 
artystycznymi wzruszeniami. Godne pochwały jest to, 
iż uczestnicy gminnych obchodów zdali najważniejszy 
egzamin – z dojrzałości do człowieczeństwa, do patriotyzmu, 
dając piękny przykład młodemu pokoleniu, ponieważ jak 
nauczał Jan Paweł II: „Żeby wychowywać, trzeba samemu 
dysponować dojrzałym człowieczeństwem. Wychowanie jest 
trudniejsze od nauczania. Bo prawdę, treść nauczania 
w takiej czy innej dziedzinie, można przekazywać jak gdyby 
nieosobiście. Natomiast wychowywać nie można bez 
wewnętrznej prawdy.” Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za wspólne patriotyczne świętowanie, 
a do naszego wyjątkowego patrona zwracamy się z wielką 
prośbą -  Święty Janie Pawle II pomagaj nam i bądź zawsze 
z nami! (Honorata Szymańska) 

 

 

 

 

WYSTĄPIENIE WÓJTA PODCZAS GMINNYCH 

OBCHODÓW 25. ROCZNICY WIZYTY JANA 

PAWŁA  II  W KALISZU  I 83. ROCZNICY POWSTANIA  

POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO  

   Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie i Przedszkolaki! Witam 
serdecznie wszystkich uczestników Gminnych obchodów  
25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Kaliszu i 83. rocznicy 
powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz jednocześnie 
bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w ich organizację: 
Pani Dyrektor Honoracie Szymańskiej; nauczycielom – Panu 
Krzysztofowi Pietrzykowskiemu, Pani Małgorzacie Gajewskiej, 
Pani Janinie Antczak, Pani Katarzynie Pichiewicz, Pani 
Małgorzacie Pietrzykowskiej i Pani Agnieszce Szczęsnej; a także 
całemu gronu pedagogicznemu, pracownikom, rodzicom 
i uczniom oraz przedszkolakom Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Marchwaczu. Te dwie obchodzone dzisiaj przez nas rocznice 
związane są z ważnymi  wydarzeniami historycznymi w naszej 
Ojczyźnie, która przetrwała dziejowe burze tylko dzięki 
zachowaniu wierności chrześcijańskim wartościom,  
nieprzemijającym ideałom, jakimi są: Bóg, Honor, Ojczyzna.  
Nasza uroczystość wpisuje się również w obchodzony dzisiaj 
Dzień Edukacji Narodowej, promując wychowanie młodego 
pokolenia do wartości -  i w rodzinach, i w szkołach, 
stanowiących często drugi dom.   
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   Jan Paweł II, „Santo Subito”, świetlany obrońca cywilizacji 
życia - stanowi dla mnie największy autorytet współczesnych 
czasów, a nauczanie Papieża Polaka jest niezwykle bliskie 
mojemu sercu. I dlatego tak bardzo ważne są dla mnie również 
słowa i nauka, jaką przekazał nam Jan Paweł II w dniu 4 czerwca 
1997 r. podczas swojej wizyty w Kaliszu - naszym powiatowym 
i jednocześnie najstarszym mieście w Polsce. Obrona prawa 
do życia oraz niezapomniane i zawsze aktualne  słowa Papieża 
„Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest 
tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. 
Najbardziej podstawowym prawem człowieka!” – odwołują 
się do uniwersalnych wartości, które powinny łączyć wszystkich 
ludzi, niezależnie od poglądów. Promowanie wartości życia 
i rodziny nabrało szczególnego znaczenia właśnie w Kaliszu, 
ponieważ  znajduje się tutaj  Narodowe Sanktuarium Św. Józefa 
-  najlepszego opiekuna św. Rodziny i wyjątkowego patrona we 
wszystkich sprawach, któremu zawierzona została również 
Gmina Szczytniki.  

   Dzisiaj oddajemy szczególną cześć tak wielkiemu rodakowi, 
jakim był Jan Paweł II, który uczył nas jak kochać Boga 
i człowieka, uczył nas jak kochać Ojczyznę i troszczyć się o cały 
świat, jak szanować innych i cenić polską szkołę. Dzisiaj 
oddajemy szczególną cześć również żołnierzom Polskiego 
Państwa Podziemnego oraz wszystkim wielkim patriotom 
i bohaterskim obrońcom naszej Ojczyzny, dzięki którym 
możemy żyć w wolnej Polsce - za cenę morza krwi, ich cierpień 
i wyrzeczeń. Ta wolność tak dużo kosztowała i dlatego mamy 
obowiązek o tym pamiętać, mamy obowiązek żyć zgodnie 
ze swoim sumieniem i zachować wierność swojej Ojczyźnie. 
Wszyscy potrzebujemy prawdy i przebudzenia, aby solidarnie 
współpracować i bronić dobra Polski, która tyle wycierpiała. 
Wielu spraw z pewnością nie rozumiemy, ale w sercu czujemy, 
że Polska nas potrzebuje, że raz zmarnowana szansa nigdy 
nie wróci, zgodnie z przestrogą Papieża Polaka: „Nie dajcie się 
zniewolić, nie dajcie się skusić pseudowartościami, 
półprawdami, urokiem miraży, od których później będziecie 
się odwracać z rozczarowaniem, poranieni, a może nawet 
ze złamanym życiem.” 

   Czy warto jednak wierzyć w zwycięstwo dobra i w to,  że zło 
prędzej czy później, ale musi się skończyć, musi przeminąć, czy 
warto cierpieć dla dobra? Jeśli, żyjąc w czasach pokoju, mamy 
tyle wątpliwości, to zadajmy sobie pytanie - dlaczego nasi 
bohaterowie z czasów wojennych, pomimo ludzkiego strachu,  
nigdy się nie poddali, nigdy nie ulegli złu, chociaż mogli 
to przecież uczynić. I to jest dla mnie autentyczny fenomen, 
który bardzo trafnie wyjaśnia w swojej powieści Tolkien 
„Bohaterowie (…) mogli zawrócić, ale nie chcieli. Szli na przód, 
ponieważ mieli wiarę.” I takiej właśnie wiary życzę wszystkim 
moim rodakom, i takiej właśnie wiary życzę mojej ukochanej 
Ojczyźnie – Polsce!   

Wójt Gminy Szczytniki  

Marek Albrecht 

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA 

NIEPODLEGŁOŚCI W IWANOWICACH  

 

W dniu 11 listopada br. w Iwanowicach zostały zorganizowane 
obchody Narodowego Święta Niepodległości, z najważniejszym 
punktem programu, jakim była uroczysta Msza św. odprawiona 
w kościele parafialnym przez Ks. Kanonika Pawła Jabłońskiego. 
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 Tradycyjnie, okolicznościowy montaż słowno – muzyczny 
przedstawili uczniowie Zespołu Szkół w Iwanowicach, pod 
kierunkiem nauczycieli: Pani Emilii Wietrzyk i Pani Justyny 
Kmieć. Nie zabrakło również występu orkiestry OSP 
i chóru parafialnego. W uroczystości oprócz parafian 
i mieszkańców gminy wzięli udział przedstawiciele 
samorządu gminnego, m. in. Pan Wójt Marek Albrecht 
z Radnymi Gminy Szczytniki – Panem Wiesławem 
Wróblem i Panem Dariuszem Spychałą; 

 

przedstawiciele samorządu powiatowego wraz z Panem 
Benedyktem Owczarkiem; a także społeczność szkolna 
Zespołu Szkół w Iwanowicach na czele z Panią Dyrektor 
Janiną Nowak.  Uczestnicy uroczystości wpisali się 

chlubnie w godne uczczenie tak ważnego święta, 
wypełniając wzorowo swój patriotyczny obowiązek. 
(Redakcja)  

SŁOWO WÓJTA Z OKAZJI NARODOWEGO 

ŚWIĘTA  NIEPODLEGŁOŚCI  

Dzisiaj mamy zaszczyt wspólnie świętować 104. rocznicę 

odzyskania przez Polskę niepodległości i  niestety trzeba 

przyznać, że żyjemy w trudnych czasach pełnych światowego 

zamętu oraz medialnego niepokoju; i gdyby nie przyświecały 

nam wartości chrześcijańskie oraz patriotyzm moglibyśmy 

stwierdzić, iż żadne nasze starania nie mają sensu, wpadając 

w pułapkę goryczy i  beznadziei. Czyż jednak odniesione  

zwycięstwo po  123 latach niewoli i narodowej gehenny – nie  

stanowi istotnego zaprzeczenia dla współczesnego 

konformizmu?  Nawet zsyłki na Sybir nazwany „nieludzką 

ziemią”, ciągłe próby wynarodowienia, konfiskaty majątków, 

codzienne dotkliwe represje, okrucieństwo i życie w ciągłym 

strachu – nie zdołały złamać woli walki  i  heroicznego 

poświęcenia naszych rodaków po to, aby ukochana Polska 

odzyskała w końcu upragnioną niepodległość, stanowiąc 

dla wszystkich bezpieczny dom.  

   Święto Niepodległości wiąże się nieodłącznie z wielkim 

imieniem zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność 

Ojczyzny - Józefa Piłsudskiego, a  w niedługim czasie 

po odzyskaniu niepodległości 18 maja 1920 roku przychodzi na 

świat największy z Polaków Jan Paweł II – gorliwy orędownik 

pokoju oraz  iskra nadziei dla naszego znękanego narodu, dając 

nam świetlany przykład jak kochać Boga i Ojczyznę, jak służyć 

innym. W tym samym roku 1920 Cud nad Wisłą pozwala 

na zachowanie przez Polskę niepodległości i zatrzymanie 

rozprzestrzeniania się rewolucji komunistycznej na Europę 

Zachodnią. Nawet bowiem w najtrudniejszych czasach, 

po ludzku beznadziejnych – Bóg daje nam światło, abyśmy nie 

zgubili właściwej drogi. Oczywiście można patrzeć, 

a nie widzieć, można słuchać, a nie słyszeć; jednak brak 

uważności może spowodować, że przegapimy w życiu to, 

co ważne lub nawet to, co najważniejsze.  Korzystajmy więc 

z doświadczenia poprzednich pokoleń, które zmagały  się 

z wieloma przeciwnościami i prześladowaniami, ale przetrwały, 

ponieważ swoją moc czerpały z wiary w Boga, hołdując 

prawdzie i sprawiedliwości; ponieważ jak nauczał Papież Polak 

„Żaden człowiek nie potrafi odebrać wolności drugiemu 

człowiekowi. Może człowieka upokorzyć, zamknąć 

do więzienia, do obozów koncentracyjnych. Jak długo człowiek 

ma świadomość  Boga (…) – nie potrafi godności człowiekowi 

odebrać żaden człowiek i żadna instytucja.” Bohaterowie 

Polskiej Ziemi, Rodacy, którzy polegliście w imię miłości 

do Ojczyzny – chylimy dzisiaj swoje czoła w hołdzie 
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i podziękowaniu za ofiarowany nam dar niepodległości. 

Zobowiązujemy się tego daru strzec i nigdy nie pozwolić, 

aby jakikolwiek wróg złamał ducha narodu polskiego. Tak nam 

dopomóż Bóg!  

Wójt Gminy Szczytniki  

Marek Albrecht 

UCZCZENIE MIEJSC PAMIĘCI 

W IWANOWICACH I STAWIE  

 

Z okazji Święta Niepodległości  w dniu 11 listopada Wójt Gminy 

Pan Marek Albrecht  oraz przedstawiciele Rady Gminy 

Szczytniki: Pan Wiesław Wróbel i Pan Dariusz Spychała -  uczcili 

miejsca pamięci w  Iwanowicach i Stawie, oddając cześć  

poległym za naszą Ojczyznę. Przy pomnikach zostały złożone 

kwiaty oraz zapalono symboliczne znicze. Pamięć 

o wydarzeniach historycznych i tych, którzy ginęli  w imię 

wolności Ojczyzny  – to nasz patriotyczny obowiązek 

i fundament narodowej tożsamości.  (Redakcja) 

 

ÓSMA ROCZNICA ZAWIERZENIA 

ŚW. JÓZEFOWI KALISKIEMU  

W dniu 25 listopada br. minęła ósma rocznica zawierzenia 
Gminy Szczytniki św. Józefowi Kaliskiemu. Z tej okazji 
w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu została 
odprawiona Msza św. dziękczynna, a także zostało przekazane 
okolicznościowe pismo, odczytane w tym samym dniu zaraz 
po zakończonej Mszy św.  Św. Józef to wyjątkowy patron, 
zwłaszcza na trudne czasy,  którego Polski Papież Jan Paweł II 
czcił w sposób szczególny.  Zawierzenie tak  skutecznemu 
patronowi dodaje nam siły i odwagi, zwłaszcza gdy stajemy 
w obliczu kryzysu wartości oraz narastających problemów dnia 
codziennego z powodu panującej w pobliżu naszego kraju 
wojny, a także inflacji i windujących cen. Na szczęście nie 
jesteśmy osamotnieni.  „Święty Józefie, ziemski opiekunie 
Jezusa i Maryi – błogosław mieszkańcom, pracownikom 
i przyjaciołom Gminy Szczytniki każdego dnia, bądź dla nas 
niezawodnym Patronem i orędownikiem we wszystkich 
naszych sprawach. Z ufnością prosimy – racz nas bronić 
od wszelkiego zła, wojen, kataklizmów, zniechęcenia 
i zaniedbań…”   (Honorata Szymańska)  

KONCERT JESIENNY Z PODZIĘKOWANIEM… 

W SZCZYTNIKACH 

Ponad 300 gości szczelnie wypełniło salę szkoły w Szczytnikach 
w ostatnią sobotę listopada, na specjalnym „Koncercie 
Jesiennym z podziękowaniem…”. To już kolejna edycja takiego 
koncertu, który organizatorzy i gospodarze tegorocznych 
Dożynek dedykują i którym  pragną podziękować wszystkim 
sponsorom, pracującym i osobom zaangażowanym 
w przygotowanie i przebieg uroczystości dożynkowych.  

 

W sierpniu wszyscy zaproszeni pracowali, wsparli finansowo 
to najważniejsze gminne wydarzenie, a teraz w listopadzie 
mogli sobie wygodnie zasiąść na widowni i obejrzeć program 
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artystyczny specjalnie dla nich przygotowany. Spotkanie 
rozpoczęło się od koncertu Orkiestry Dętej  OSP w Iwanowicach 
pod dyrekcją kapelmistrza Adriana Militowskiego. I Orkiestra po 
raz kolejny pozytywnie zaskoczyła widownię odmłodzonym 
składem, doborem repertuaru, który nie od razu kojarzy nam 
się z tradycyjną orkiestra dętą, a pozwala nam na przykład 
poznać interpretację muzyczną utworów znanych z rozgłośni 
radiowych, czy list przebojów. Do tego moc, energia i radość 
grania. Po prostu przebojowa Orkiestra z naszej gminy. 
Po pierwszej części muzycznej przyszedł czas na słowne 
podziękowania, jakie skierowali do zgromadzonych gości 
najpierw Starościna i Starosta Dożynek odpowiednio- Kinga 
Piontczak i Marek Chojnacki, a następnie już szczegółowo 
dziękując wszystkim zaangażowanym i wymieniając wszystkich 
tegorocznych sponsorów, swoje podziękowania przekazał Wójt  

 

Gminy Szczytniki Marek Albrecht. Trzeba tutaj przyznać, że ten 
sobotni wieczór był bardzo pracowity dla Wójta Gminy 
i Przewodniczącego Rady Gminy, a to za sprawą trzech 
niesamowitych dziewczyn- animatorek estradowych z grupy 
„Dziołchy z Podhala”, które zaangażowały obu Panów, jak 
i pozostałych gości do wspólnych zabaw, konkursów, ale także 
co wielu mile zaskoczyło do odtańczenia wspólnie na parkiecie 
tradycyjnego polskiego poloneza. A z pewnością wielu 
z tańczących nie miało takiej okazji od czasów własnej matury. 
Wszyscy jednak doskonale pamiętali kroki, tworzyli figury 
i układy taneczne. Brawo dla publiczności. Po niesamowitych 
i owacyjnie żegnanych wspomnianych trzech dziewczynach 
z grupy „Dzołchy z Podhala”, które nikomu nie odpuściły, 
by choć na chwilę zaangażować do wspólnej zabawy, o czym 
przekonał się także jeden z naszych dożynkowych sponsorów – 
współwłaściciel firmy EKO z Kalisza, na scenie zagościła dobrze 
wszystkim znana Kapela Biesiadna Dysonans i także swoim 
muzycznym repertuarem porwała zgromadzonych 
do odłożenia krzeseł na bok i wspólnej zabawy tanecznej. I tutaj 
należą się Kapeli specjalne podziękowania za koncert  bowiem 
jeszcze dwa dni wcześniej muzycy byli zmuszeni odwołać  

 

 

 

występ z powodu licznych przeziębień w grupie, ale czegóż się  
nie robi dla własnej publiczności w Szczytnikach. Muzycy 
zaaplikowali sobie sporą dawkę leków i w sobotę doskonale dali 
radę ku uciesze zgromadzonych. Ukoronowaniem koncertu był 
występ Anny Żebrowskiej, artystki, która od wielu lat 
estradowo przypomina nam największe przeboje Anny Jantar 
i Ireny Jarockiej. I bez wątpienia trzeba przyznać, że robi 
to wyśmienicie, obdarzona pięknym głosem, czystym wokalem, 
w imagu scenicznym do złudzenia przypominającym 
Annę Jantar, artystka przeniosła nas w świat lat 
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siedemdziesiątych i początku osiemdziesiątych, gdy wszyscy 
śpiewaliśmy przeboje obu artystek słysząc je w telewizji, czy też 
w radiu. I także w Szczytnikach 26 listopada 2022 roku cała sala 
śpiewała wspólnie z Anną Żebrowską Motylem jestem, 
Kawiarenki, Staruszek czas, Nic nie może wiecznie trwać itp. 
Piękny koncert i sceniczne przeniesienie w czasie. Ale i takie 
koncerty się kończą, i tak po wspólnym śpiewaniu kilkunastu 
przebojów Anny Jantar i Ireny Jarockiej spełniona duchowo, 
ale spragniona widownia naszych gości została zaproszona 
na poczęstunek przygotowany przez KGW w Niemieckiej Wsi. 
Była więc kawa i herbata, ale przede wszystkim były przepyszne 
wypieki własnoręcznie przygotowane przez Panie z KGW. 
Za te wypieki bardzo dziękują organizatorzy koncertu Wójt 
Gminy Szczytniki Marek Albrecht oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Szczytnikach. Dziękujemy także Dyrekcji i pracownikom 
szkoły w Szczytnikach za użyczenie i przygotowanie sali. 
A kolejne Dożynki Gminno - Parafialne w Szczytnikach już 
20 sierpnia 2023r. Zapraszamy.  (Mariusz Janiak)  

HISTORIA I KULTURA 

NAUCZANIE JANA PAWŁA II W CYTATACH  

„Potrzebna jest wytrwałość oraz cnota długomyślności. 
Najważniejsze jest to, że skoro się raz przyłożyło rękę do pługa, 
to się już nie wolno oglądać wstecz. Jeżeli sprawa, której 
oddało się swoje serce, swoje sumienie, jest sprawą słuszną, 
to nie można zadowalać się jakimiś tylko wybuchami, jakimiś 
tylko doraźnymi przejawami. Trzeba tej sprawie wytrwale 
służyć, spokojnie służyć, wiernie służyć.”  

„Świat może być niekiedy groźnym żywiołem – to prawda – ale 
człowiek żyjący wiarą ma w sobie siłę Ducha, aby stawić czoło 
zagrożeniom tego świata.” 

„Życie chrześcijańskie jest przejściem przez ziemię z sercem 
zwróconym ku górze, ku domowi niebieskiego Ojca.” 

TRAKTAT NA TEMAT JANA PAWŁA II  

   Jeszcze nie tak dawno temu pewnie nie uwierzylibyśmy, 
że w tak cywilizowanym świecie wybuchnie pandemia, będzie 
toczyć się tak blisko nas, w sąsiednim kraju - wojna, będzie 
wylewać się tyle hejtu w życiu społecznym i mediach 
społecznościowych, dotknie nas inflacja; a wśród tych bardzo 
negatywnych zjawisk zapanuje również zgubna „moda” 
na niszczenie wszystkiego, co dobre, wszelkich autorytetów. 

   Zbliżają się powoli kolejne Święta Bożego Narodzenia, 
wyjątkowy czas rodzinny, radość z każdego ludzkiego istnienia, 
i dlatego tym bardziej trudno sobie wyobrazić, dlaczego 
zupełnie nieuzasadniona krytyka spotyka również tak wielkiego 
Polaka, za jakiego uznajemy Jana Pawła II.  Papież Polak w czasie 
całego swojego pontyfikatu w sposób szczególny bronił rodzin, 
afirmował każde ludzkie życie, walczył o prawdę, 

sprawiedliwość i godność każdego człowieka, o autentyczny 
pokój na świecie. Dawał nam nadzieję, uczył jak żyć i jak godnie 
umierać, wybaczać,  jak ważna jest modlitwa. Pozostawił 
po sobie wiele pięknych dzieł i wskazówek zawartych w swoim 
nauczaniu, abyśmy po jego śmierci nie pogubili się, 
jak przysłowiowe owieczki z Ewangelii. Jakże mocno  
przeżywaliśmy Jego odejście do Domu Ojca, potrafiliśmy 
wykazać się nadzwyczajną solidarnością i jednością, wzajemną 
życzliwością niezależnie od swoich poglądów.  A teraz – 
czy wszystko się zmieniło? Na pewno nie, ale kłamcy zawsze 
krzyczą najgłośniej, aby zagłuszyć swoje sumienie, aby nie 
słyszeć swoich myśli i rozumu; a przecież również obecnie 
dzieje się wiele dobrego. 

   Nasza szkoła przez dłuższy czas ubiegała się o upragniony 
patronat Jana Pawła II, dla nas to nie jest więc jakiś symbol, 
to prawdziwe życie prawdziwego człowieka, nasz wspaniały 
Przyjaciel, opiekun i duchowy przewodnik po meandrach 
ludzkiego istnienia. Pragniemy słuchać Jego nauczania 
i jesteśmy dumni, że mamy tak wspaniałego orędownika 
w walce z siłami zła, który uczy nas budować pokój, zaczynając 
od własnego serca, uczy rodziców błogosławić własne dzieci, 
aby czuły się potrzebne i  kochane.  Nie raz, zwłaszcza 
w trudnych sytuacjach, doświadczamy Jego szczególnej 
obecności z nami.  I dlatego nie wolno nam zapomnieć 
nauczania Jana Pawła II o prymacie życia duchowego nad bytem 
materialnym, o słowach „Prawdziwym prawem człowieka jest 
zwycięstwo nad samym sobą, które pozwala żyć w zgodzie 
z sumieniem. Bez podstawowej świadomości norm moralnych 
życiu ludzkiemu i godności człowieka grozi rozkład 
i zniszczenie.”  Niech nasze zawierzenie, nasz głos, który 
zabrzmiał w  ubiegłym roku w Łagiewnikach w dniu 16 listopada  
będzie nadal aktualny: Święty Janie Pawle II – daj nam siłę 
i odwagę, abyśmy nigdy nie utracili daru wiary świętej, 
dopomagaj nam budować pokój w naszych sercach i otoczeniu 
oraz chroń od wszelkich przeciwności i niebezpieczeństw!   
(Honorata Szymańska) 

NIEMOJOWSKICH DROGA DO WOLNEJ 

POLSKI  

       Stary szlachecki ród Niemojowskich, którego genealogia 

sięga czasów piastowskich z dawien dawna wiernie służył 

Rzeczypospolitej. W XVIII wieku Feliks Niemojowski, poseł 

ziemi wieluńskiej głośno sprzeciwiał się zatwierdzeniu 

rozbiorów podczas obrad Sejmu z 1773 roku. Jego syn 

Bonawentura w 1818 nabył wieś Marchwacz i od tego momentu 

historia rodu splotła się z dziejami naszej małej Ojczyzny. 

Przedstawiciele trzech kolejnych pokoleń właścicieli 

Marchwacza wzorem przodków dobro Ojczyzny zawsze 

traktowali priorytetowo.  

   Bonawentura Niemojowski w krótkim czasie przekształcił 

majątek marchwacki w nowoczesne gospodarstwo rolne, 

działające w oparciu o wzorce zachodnioeuropejskie. Już 

w 1820 roku okoliczna szlachta mogła w Marchwaczu oglądać 

nowoczesne pługi, radła oraz pierwszą w kaliskiem 
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mechaniczną młockarnię, zakupioną w Anglii. Sam pokaz odbił 

się głębokim echem nawet w ówczesnej prasie warszawskiej. 

W ten sposób właściciel Marchwacza inspirował okolicznych 

ziemian do podobnych innowacji. Bonawentura Niemojowski 

nie stronił również od aktywności publicznej. Wielokrotnie 

na sejmach Królestwa Polskiego bronił autonomii Kongresówki 

przed zakusami carskiego despotyzmu. Kiedy w 1830 roku 

wybuchło powstanie listopadowe Bonawentura wraz z bratem 

Wincentym wzięli aktywny udział w jego władzach. 

W końcowym etapie zrywu Bonawentura pełnił nawet funkcję 

prezesa Rządu Narodowego. Po upadku powstania w słusznej 

obawie o własne życie (władze rosyjskie skazały go na karę 

ścięcia) wyemigrował do Francji, a następnie Belgii. Podupadły 

na zdrowiu w malignie zamawiał na łożu śmierci karabiny dla 

walczącej Warszawy...      

   Syn Bonawentury Kazimierz zasłynął w Kaliskiem jako 

zwolennik pracy organicznej. Rozbudowywał i usprawniał  

marchwacką majętność. Ostrożnie korzystał z kredytów, a gra 

w karty na pieniądze, która niejednego ziemianina w XIX wieku 

przyprawiła o upadłość, była poza sferą jego zainteresowań.   

 

 

Wacław Niemojowski (za stolikiem)- II dekada XX wieku 

   Syn Kazimierza- Wacław przeobraził Marchwacz 

w gospodarstwo o charakterze rolno- przemysłowym. We wsi 

funkcjonowała gorzelnia, młyn oraz elektrownia wodna. Wiele 

urządzeń napędzanych było maszynami parowymi. Wacław 

Niemojowski wzorem swojego dziadka nie stronił również 

od działalności publicznej. Kiedy po ogłoszeniu Aktu 

5 listopada przystąpiono do tworzenia cywilnych władz 

Królestwa Polskiego, na przewodniczącego Tymczasowej Rady 

Stanu wybrano właśnie  Niemojowskiego (1917 r.). Pod jego 

przewodnictwem Rada walczyła o przekazanie w ręce polskie 

szkolnictwa i sądownictwa oraz powołanie do życia wojska 

polskiego. W trakcie swojej działalności spisywał pamiętniki 

ze współpracy z ojcami polskiej niepodległości (między innymi 

z Józefem Piłsudskim). W okresie międzywojennym Wacław 

wspierał organizacje monarchistyczne. Po upadku kampanii 

wrześniowej dwukrotnie przewożony był przez okupantów 

na przesłuchania do Kalisza. Ostatni dziedzic Marchwacza 

odmówiwszy jakiejkolwiek współpracy z najeźdźcą zmarł 

w grudniu 1939 roku. 

   Kolejne generacje właścicieli Marchwacza walczyły 

o umacnianie polskości w trudnych czasach zaborów. Dla 

dobra Ojczyzny Niemojowscy rozwijali idee pracy 

organicznej. W chwilach dziejowych zawieruch 

nie wzdrygali się z kolei przed uiszczeniem daniny 

z własnej krwi. (Krzysztof Pietrzykowski)  

NARODOWY PROGRAM 

ROZWOJU CZYTELNICTWA 

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Szczytnikach w 2022 

roku otrzymała kwotę 15000 zł w ramach zadania 

„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup 

nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu 

do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków 

i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek Interwencji 

1.1 w ramach NPRCz 2.0”. 

„Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"  

(Małgorzata Majas) 

KĄCIK CZYTELNICZY  

Wróblewski Jarosław 

„Rotmistrz. Ilustrowana 

biografia Witolda Pileckiego” 

Postać Witolda Pileckiego jest 
fascynująca i barwna. 
To waleczny kawalerzysta, 
kochający mąż i ojciec, pracowity 
ziemianin budujący lokalną 
społeczność, urodzony 
konspirator i ochotnik do KL 
Auschwitz, który niejednokrotnie 
ocierał się o śmierć, aby wykonać 
powierzoną mu misję. 

To również żołnierz Powstania Warszawskiego i  więzień 
komunistycznej katowni na Rakowieckiej. Rysownik, malarz 
i poeta... Jedyny i niepowtarzalny. Niniejsza książka, 
w efektownej formie ukazuje nie tylko jego niezwykłe życie, 
ale również losy jego przodków. Dzięki niej wchodzimy w klimat 
dawnych lat, w świat, który ocalał w rodzinnych 
wspomnieniach, fotografiach, dokumentach, obrazach 
czy listach. Idźmy po śladach Witolda Pileckiego. Dowiedzmy 
się, co chciałby nam dziś powiedzieć… 
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Aneta Lejwoda-Zielińska, Anna Mituła 

„Z pamiętnika misia Porzucka” 

Niezwykła opowieść o przyjaźni między 
pluszowym misiem a dorosłym. Miś, 
porzucony na śmietniku przez 
poprzedniego właściciela, trafia 
do domu dziecka, skąd zostaje 
adoptowany przez panią Anię, którą od 
tej pory nazywa Czarodziejką. To właśnie 
z nią przeżywa mnóstwo przygód, 

poznaje świat i próbuje zrozumieć rządzące nim zasady. U boku 
opiekunki dojrzewa, poznaje emocje oraz odkrywa swoje pasje. 
Wciela się w różne role raz jest misiem motocyklistą, 
detektywem, astronautą, a  innym razem organizatorem akcji 
charytatywnej dla domu dziecka. Z panią Anią wyrusza 
do szkoły, gdzie zaprzyjaźnia się z dziećmi i przeżywa pierwsze 
szkolne przyjaźnie i rozczarowania. Miś Porzucek ma mnóstwo 
zalet, ale i wad, co sprawia, że identyfikuje się z nim czytelnik 
nie tylko ten najmłodszy, lecz również dorosły. W utworze 
nie brakuje humoru. Misiowi w zabawach towarzyszą: mucha 
Bzyczka, psinka Zosia, żółw Hydraulik, żyrafa Basia, a także 
motocykl Czesław. Nad wszystkim zaś unosi się mgiełka magii, 
którą dzieci uwielbiają. Książka została wyróżniona 
w ogólnopolskim konkursie „Książka przyjazna dziecku” 
zorganizowanym przez Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach. 

(opracowała: Alicja Skrzybalska) 

 

SPORT 

HALOWY TURNIEJ W PIŁKĘ NOŻNĄ DRUŻYN 

OSP GMINY SZCZYTNIKI 
 

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-
19, w sobotę   19 listopada w sali sportowej Szkoły 
Podstawowej w Iwanowicach odbył się „Halowy Turniej 
w Piłkę Nożną Drużyn OSP Gminy Szczytniki”. 
Do rywalizacji o Puchar Wójta Gminy Szczytniki Pana 
Marka Albrechta stanęły 4 drużyny,  w sumie 
26 zawodników reprezentujących straże ze: Szczytnik, 
Mroczek Wielkich, Krowicy Zawodniej i Iwanowic. 
Rozgrywki odbywały się systemem „każdy z każdym”. 
Zatem każda drużyna rozegrała 3 spotkania  (w sumie 
odbyło się   6 meczów). Mecz trwał 15 minut, a na boisku 
równocześnie mogło występować czterech zawodników 
w każdej drużynie. Zmiany odbywały się systemem 
hokejowym. Na początku wszystkich przybyłych przywitał 
i rozpoczął  zawody Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek 
Albrecht. Zwyciężyła drużyna ze  Szczytnik  zdobywając 
9 pkt. drugie miejsce z wynikiem 6 pkt. zajęła drużyna 
z Iwanowic,  a trzecie miejsce  z 3 pkt. drużyna z Mroczek 

Wielkich. Na czwartym miejscu uplasowała się drużyna 
z Krowicy Zawodniej. 

 

    Najlepszym zawodnikiem turnieju został Paweł Kusz 
ze Szczytnik, który zdobył rekordową liczbę  21 goli. Sędzią 
głównym był Dariusz Smolarek. Sekretariat zawodów 
profesjonalnie prowadziła: Klaudia Raczyk. Sponsorami nagród 
byli: Pan Marek Albrecht – Wójt Gminy Szczytniki oraz Jerzy 
Majas Komendant Gminny OSP i Arkadiusz Jakubek Członek 
Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP  RP. 
Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP   
w Szczytnikach oraz Komisja  OSP ds. Młodzieży pod 
kierownictwem dh. Henryka Skowrońskiego. Organizatorzy 
składają podziękowanie Pani Janinie Nowak Dyrektor Zespołu 
Szkół w Iwanowicach oraz personelowi szkoły za pomoc 
w organizacji turnieju. (Jerzy Majas) 

 

OŚWIATA  

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI 

GMINY SZCZYTNIKI 

   W roku szkolnym 2021/2022 w miesiącu lipcu i sierpniu 

2022 r. przeprowadzone zostało postępowanie kwalifikacyjne 

i egzaminacyjne dla nauczycieli gminy Szczytniki ubiegających 

się  o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego, 

mianowanego i dyplomowanego. Niżej wymienieni nauczyciele 

przystępujący do awansu otrzymali następujące akty nadania 

stopnia awansu zawodowego:  

1) Nauczyciela Kontraktowego: 

● Ks. Lucjan Kupiec – Zespół Szkół im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu; 

● Pani Karolina Krzywoźniak – Zespół Szkół 

w Iwanowicach; 

● Pani Weronika Wróbel – Zespół Szkół 

w Iwanowicach; 

● Pani Monika Laskowska – Zespół Szkół 

w Szczytnikach; 

● Pani Renata Krysiak – Zespół Szkół w Szczytnikach; 
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● Pani Anna Jung-Serocka – Zespół Szkół 

w Radliczycach 

2) Nauczyciela Mianowanego: 

● Pani Agnieszka Rogozińska – Zespół Szkół w Stawie; 

● Pani Anna Matuszak – Zespół Szkół w Iwanowicach 

3) Nauczyciela Dyplomowanego 

● Pani Agnieszka Rychlik – Zespół Szkół 

w Iwanowicach; 

● Pani Anna Matuszczak – Zespół Szkół 

w Radliczycach 

   Gratulując stopnia awansu zawodowego, nauczycielom 

życzymy satysfakcji  z pełnionej misji kształcenia i wychowania 

młodego pokolenia, pracy w twórczej atmosferze sprzyjającej 

podejmowaniu nowatorskich wyzwań oraz realizacji 

zawodowych planów. (autor: Grażyna Kuchnicka) 

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ  

 

 
 

POCIĄG DO HISTORII- PRZEJAZD KALISKĄ 

WĄSKOTORÓWKĄ  

   Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych ze Zbierska wspólnie 

z Powiatem Kaliskim oraz Gminą i Miastem Stawiszyn 

wystąpiło z zaproszeniem do uczniów szkół z terenu powiatu  

 

kaliskiego na bezpłatne przejazdy edukacyjne kolejką 

wąskotorową. Przejazdy zostały zorganizowane w ramach   

realizowanego projektu pn. „Pociąg do historii. Zajęcia 

edukacyjne dla dzieci i młodzieży - o Wielkopolsce 

w kaliskiej wąskotorówce", który polegał na organizacji 

przejazdów edukacyjnych dla uczniów szkół z terenu 

powiatu kaliskiego w zabytkowej kaliskiej kolejce 

wąskotorowej.  

   Podczas przejazdu w dniu 10 października 2022 r. 

na trasie Zbiersk - Petryki - Zbiersk, trwającego 60 min. 

uczniowie zapoznali się w szczególności z okresem 

związanym z wybuchem i przebiegiem Powstania 

Wielkopolskiego. Uczniowie otrzymali pamiątkowy bilet 

– paszport oraz byli świadkami i jednocześnie 

uczestnikami inscenizacji historycznej zaczynającej się 

w zaborze rosyjskim – Kaliszu (stacja Zbiersk), aby 

następnie przekroczyć granicę zaborów i ostatecznie 

dotrzeć do pruskiego Poznania (stacja Petryki). Była 

to edukacyjna i niezapomniana podróż w czasie 

w specjalnie przygotowanej scenerii i z udziałem grupy 

rekonstrukcyjnej. 

   Z gminy Szczytniki w przejeździe brały udział wszystkie 

szkoły podstawowe, łącznie 50 uczniów z klas IV-VI wraz 
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z opiekunami szkół. Start wyjazdu o godzinie 13:00 

ze STACJI ZBIERSK razem z uczniami z gminy 

Opatówek. 

   Była to dla uczniów ogromna frajda i niezapomniane 

przeżycie. Cała akcja promowała jednocześnie walory 

turystyczno-krajobrazowe powiatu kaliskiego. Przejazd 

uczniów do Zbierska zapewnił samorząd Gminy 

Szczytniki. Dziękujemy! 

   Zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie 

Inicjatyw Lokalnych pn. „Pociąg do historii” – zajęcia 

edukacyjne dla dzieci i młodzieży – o Wielkopolsce 

w kaliskiej wąskotorówce zostało współfinansowane 

ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

(Krzysztof Pietrzykowski) 

 

 

 
                                                   POWIAT KALISKI    GMINA I MIASTO STAWISZYN 

 

 

 

 

LAUREACI GMINNEGO KONKURSU 

PLASTYCZNEGO „WIZYTA JANA PAWŁA II 

W KALISZU”  

 

(miejsca równorzędne)  

w kategorii: Przedszkolaków 

Imię i nazwisko 

przedszkolaka 

Zespół Szkół  Imię i nazwisko 

opiekuna 

Zofia Jasiak w Iwanowicach Joanna Łaska 

Oliwia Frątczak im. Jana Pawła II 
w Marchwaczu 

Agnieszka Szczęsna 

Natalia Dryka w Szczytnikach Monika Laskowska 

 

w kategorii: Uczniów klas 1-3 

Imię i nazwisko ucznia Zespół Szkół  Imię i nazwisko 

opiekuna 

Nadia Banach  w Iwanowicach Justyna Łakomy 

Natalia 

Jędrzejewska 

im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu 

Małgorzata Gajewska 

Judyta Mikołajczyk  w Radliczycach Beata Piasecka 

Wiktoria Kaczmarek w Stawie Arleta Zdyb 

Lena Błasiak w Szczytnikach Katarzyna Kleczewska 

 

w kategorii: Uczniów klas 4-6 

Imię i nazwisko ucznia Zespół Szkół  Imię i nazwisko 

opiekuna 

Alicja Okoniewska w Iwanowicach Jaromir Sowa  

Lena Szymańska im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu 

Janina Antczak 

Wiktoria Piątczak w Radliczycach Rafał Paczkowski 

Julia Kucińska w Stawie Marlena Krzesińska 

Marcelina Maciaszek w Szczytnikach Jaromir Sowa 

 

w kategorii: Uczniów klas 7-8 

Imię i nazwisko ucznia Zespół Szkół  Imię i nazwisko 

opiekuna 

Oliwia Tylska w Iwanowicach Jaromir Sowa 

Katarzyna Łatkowska im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu 

Janina Antczak 

Tomasz Siwiak w Radliczycach Rafał Paczkowski 

Dominika Ignasiak w Stawie Rafał Paczkowski 

GRATULUJEMY PIĘKNYCH PRAC! 

Było nam bardzo miło gościć Laureatów konkursu wraz z opiekunami 

na Gminnych obchodach  25. rocznicy wizyty Jana Pawła II 

w Kaliszu i  83. rocznicy powstania Polskiego Państwa 

Podziemnego, zorganizowanych w dniu 14 października  br. 

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu, podczas których 

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. 
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NOC ZAWODOWCÓW  

   Na przełomie września i października 2022 r. 

czteroosobowa drużyna SZCZYPIORKI z klasy VIIIA 

ze Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Szczytnikach: 

Oliwia Żurawska, Antonina Braszak, Krzysztof Górski 

i Szymon Błasiak pod opieką Pani Agnieszki Pogorzelec 

i Pani Emilii Wielowskiej wzięła udział  

w projekcie NOC ZAWODOWCÓW 2022 – edycja 5.  

 

Wspomniane wydarzenie zainaugurowane zostało 5 lat temu 

i ma na celu promocję kształcenia dualnego i zawodowego, 

połączonego z terenową grą miejską oraz pokazami 

zawodowców. To inicjatywa skierowana do młodzieży klas 

7 i 8 oraz jej rodziców. Celem wydarzenia jest m.in. 

zwiększenie świadomości i perspektyw edukacyjnych, a także 

zawodowych w kolejnych latach. Założeniem 

przedsięwzięcia była również promocja szkolnictwa 

branżowego i technicznego, jako szkolnictwa pozytywnego 

wyboru, które daje możliwość realizowania 

satysfakcjonującej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Centra 

Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego 

już po raz piąty organizują NOC ZAWODOWCÓW, która 

została objęta patronatem honorowym Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka. 

Wydarzenie to stanowiło niezwykle ważną przestrzeń 

do wzajemnej wymiany doświadczeń, rozmów oraz 

zadawania pytań. W jednym miejscu spotykają się 

uczniowie, rodzice, nauczyciele, doradcy zawodowi, 

rzemieślnicy i pracodawcy. W tym roku, Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego oraz wszystkie Centra 

Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego 

w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile, zorganizowało 

Noc Zawodowców 2022 Edycja 5.0 „Zawodowa 

Moc”. Zabawa składała się z czterech etapów: spotkanie 

organizacyjne w CECHU i wylosowanie zakładów pracy, 

w których drużyna musiała się stawić wraz z opiekunem; 

po przybyciu na miejsce spotkania drużyna wykonywała 

zadania zaplanowane przez właściciela zakładu, a następnie 

została oceniana punktacją na karcie uczestnika (Szczypiorki 

zdobyły maksymalną liczbę punktów); kolejnym punktem 

było drużynowe rozwiązanie testu online (oceniana była 

poprawność odpowiedzi i czas wykonania zadania); ostatni 

dzień zmagań odbył się w Opatówku, gdzie spotkały się 

wszystkie drużyny i rywalizowały ze sobą o jak najwyższą 

liczbę punktów. Cała drużyna dała z siebie wszystko, byli 

jedynymi reprezentantami Gminy Szczytniki. 

GRATULUJEMY!  (autor: Emilia Wielowska i Agnieszka 

Pogorzelec) 

Z ŁOSIEM CZYSTOSIEM O EKOLOGII  
 

 

W miesiącu wrześniu w ramach „Akcji Sprzątania Świata 2022” 

przedszkola na terenie Gminy Szczytniki odwiedził 

przedstawiciel Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw” p. Piotr Szyszkiewicz. Celem 

spotkania było uświadomienie wszystkim jak istotny jest temat 

segregacji oraz zapobiegania powstawaniu odpadów.  
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Podczas spotkania przedszkolaki przypomniały sobie 

wiadomości związane z ochroną środowiska. Ciekawa 

prezentacja ułatwiła im przyswojenie zasad racjonalnego 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Dzieci dowiedziały 

się m.in. jak działa ZUOK „Orli Staw”, co to jest i jak powstaje 

kompostownik, co to jest recykling itp. Podczas spotkania miały 

również okazję sprawdzić swoją wiedzę w praktyce - segregując 

odpady na specjalnych planszach z wizerunkami koszy. 

Na zakończenie przedszkolaki fotografowały się z maskotką 

Łosiem Czystosiem oraz otrzymały drobne upominki. Była 

to atrakcyjna dla dzieci forma zajęć kształtująca ich właściwą 

postawę oraz świadomość ekologiczną. (Dagmara Wlazły)  
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WALORY ZDROWOTNE RUNA LEŚNEGO  

We wrześniu w Szkole Podstawowej w Stawie został 

zrealizowany projekt pn. „Walory zdrowotne i smakowe runa 

leśnego". Projekt został objęty patronatem Lasów Państwowych 

dedykowany dla Kół Gospodyń Wiejskich. W realizację 

włączyli się uczniowie kl. I-III wraz z wychowawczynią panią 

Aleksandrą Strupczewską.  Uczniowie klasy II  przygotowali 

lekcję przyrodniczą na temat: „Dary lasu – walory zdrowotne 

i smakowe runa leśnego”. Uczestniczyły  w niej  panie z KGW: 

Daria Chojnacka, Ilona Antonowicz i Anna Raniś, a także 

leśnicy –pan Tomasz Górski i pani Magdalena Lotka. Przekazali 

oni szkole sadzonki drzew, które  posadziliśmy wokół szkoły. 

Na zakończenie projektu uczniowie degustowali potrawy 

z owocami lasu przygotowane przez panie z KGW. 

(Bartosz Olender) 

 

WSPÓLNE SADZENIE 

DRZEW OWOCOWYCH 

We wrześniu,  przedszkolaki ze Stawu brały udział w sadzeniu 

drzewek owocowych, podarowanych przez państwo Ewelina 

i Paweł Szczot z Gospodarstwa Szkółkarskiego w Stawie. 

Sadzenie drzew wymaga odpowiedniej siły i umiejętności, 

dlatego do pomocy na wspólne sadzenie przybyli zaproszeni 

goście z Urzędu Gminy Szczytniki: Sekretarz pan Dariusz 

Wawrzyniak oraz Przewodniczący Rady Gminy pan Bogdan 

Augustyniak. Do pomocy przedszkolaki poprosiły 

również pana Bogdana Kubackiego, szkolno-przedszkolnego 

konserwatora oraz panią Katarzynę Górecką. Całemu 

przedsięwzięciu przyglądała się pani Dyrektor Aleksandra 

Krawczyk. Każda z grup miała dopisane drzewko:  Biedronki -

gruszę, Jeżyki - jabłoń , Pszczółki – wiśnię,  a Krasnoludki-  

śliwę. Dzieci z wychowawczyniami uważnie obserwowały, 

w jaki sposób sadzi się drzewa, co jest do tego potrzebne oraz 

pomagały w ich sadzeniu. Mali ogrodnicy byli bardzo szczęśliwi 

z powierzonego im zadania, wspólnie wykopali w ziemi duże 

doły i umieszczali w nich sadzonki, które należało przysypać 

ziemią  i udeptać. W ten sposób udało się posadzić młode 

drzewka. Na koniec przedszkolaki obiecały, że będą dbać, 

podlewać i codziennie obserwować ich wzrost. Całej akcji 

atrakcyjności dodał pan przewodniczący, wręczając na ręce pani 

dyrektor,  słodkie upominki dla dzieci.  (Jolanta Witaszczyk) 

 

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA W STAWIE  

W dniu 22 października 2022 r.,  dzieci 

z grupy Krasnoludki (3latki)  i Jeżyki (5latki) zaprosiły do 

przedszkola swoich rodziców, na wspólną zabawę 

z okazji  Święta Pieczonego Ziemniaka. Zaproszenie 

przyjęła również pani Dyrektor Aleksandra 

Krawczyk.  Bohaterem spotkania był ziemniak. Rodzice 

i dzieci brali udział w przeróżnych konkurencjach 

sprawnościowych. Konkursy przeplatane były różnymi 

informacjami i rymowankami o ziemniaku. Grupa 

żółta i grupa zielona odgadywała zagadki w quizie 
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ziemniaczanym, obierała ziemniaki na czas i na najdłuższą 

obierkę, rywalizowała w slalomie z ziemniakiem na łyżce, 

w rzucaniu ziemniaków do kosza oraz w skakaniu na 

skakance. Na koniec został rozstrzygnięty konkurs 

na „Ziemniaczanego Stworka”. Stworki były wspaniałe 

i pomysłowo wykonane. Kolejnym punktem 

była degustacja pieczonych ziemniaków.  (Jolanta 

Witaszczyk) 

 

 

PIESZY RAJD JESIENNY 

Dzieci z przedszkola w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Marchwaczu uczestniczyły w październiku    w  rajdzie 
pieszym. Głównym celem wycieczki było umożliwienie 
dzieciom poznawania naturalnych ekosystemów 
w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem 
przyrodniczym oraz kształtowanie postaw 
prozdrowotnych.  Podczas pokonywania pieszo 
wyznaczonej trasy dzieci  wykonywały zadania sportowe 
oraz poszerzały wiedzę w zakresie edukacji przyrodniczej. 
Podczas odpoczynku uczestniczyły w pikniku na polanie. 

 Odbyły się też zabawy integracyjne, był  czas na zabawę 
swobodną oraz odkrywanie tajemnic otaczającej 
przyrody. Serdecznie dziękujemy rodzicom 
przedszkolaków, którzy zadbali o poczęstunek podczas 
rajdu. (Aneta Nowak)  
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DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ 

IM. JANA PAWŁA II W MARCHWACZU  

21 listopada świętowaliśmy w naszej szkole „Dzień 
Życzliwości”. Już wcześniej dzieci z przedszkola oraz klas 
1-3 szkoły podstawowej przygotowywali się do tego 
wyjątkowego dnia poprzez zbieranie znaczków na „szarfę 
życzliwego dziecka”.  Przedszkolaki i uczniowie znają 
i stosują trzy magiczne słowa (proszę, dziękuję, 
przepraszam), potrafią powiedzieć koledzy lub koleżance 
komplement, potrafią się ładnie przywitać i pożegnać, 
są uśmiechnięci i chętnie pomagają innym. Wszystkim 
udało się wykonać zadania, więc otrzymali „Order 
Życzliwego Dziecka”. Pamiętajmy, że bycie życzliwym 
nic nie kosztuje, a sprawia wiele radości i uśmiechu. 
(Katarzyna Juszczak) 

 

 

 

 

UDZIAŁ W AKCJACH MEIN „SZKOŁA 

PAMIĘTA” I „SZKOŁA DO HYMNU”  

   W bieżącym roku szkolnym, po raz kolejny gminne 
Zespoły Szkół włączyły się w akcję MEiN „Szkoła 
pamięta”, zgłaszając swój akces do dnia 
27 października, i wykazując się potrzebą 
pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, 
zwłaszcza związanych z historią danego miejsca, 
regionu, społeczności.  Natomiast w dniu 10 listopada 
br. w gminnych Zespołach Szkół odbyły się uroczyste 
apele z okazji przypadającego w dniu 11 listopada 
Narodowego Święta Niepodległości, podczas których 
wszyscy włączyli się, zgodnie z akcją MEiN  „Szkoła 
do hymnu”, we wspólne odśpiewanie Mazurka 
Dąbrowskiego. Obdarzeni wywalczoną przez przeszłe 
pokolenia za wysoką cenę niepodległością, jesteśmy 
zobowiązani, aby troszczyć się o dobro naszej Ojczyzny 
i pamiętać o chlubnej historii Polski.  

(Honorata Szymańska) 
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XVII GMINNY SEJMIK UCZNIOWSKI  

 

W Zespole Szkół w Iwanowicach realizowany jest 

projekt edukacyjny związany z przypadającą w tym 

roku szkolnym 350. rocznicą śmierci Ojca Augustyna 

Kordeckiego, w ramach którego 16 listopada 2022 r. 

odbył się XVII Gminny Sejmik Uczniowski 

pod hasłem: „Ten, który na wiele stuleci nauczył 

polskie pokolenia niepodległości ducha"- heroiczny 

zakonnik z Iwanowic- Ojciec Augustyn Kordecki. 

Wybór tematu Sejmiku nie był przypadkowy, 

albowiem Ojciec Kordecki – przeor Jasnej Góry 

to  bohater polskiego narodu. 

 

 Celem Sejmiku było: propagowanie historii Polski  

i historii ,, małej ojczyzny”, kształtowanie szacunku 

dla minionych  pokoleń oraz nabywanie umiejętności 

publicznego wypowiadania się, a jego 

koordynatorami byli: Wioletta Mikołajczyk- 

nauczyciel historii, Wioletta Michalska- nauczyciel 

języka polskiego,  Justyna Kmieć – katecheta, Ksiądz 

Mateusz Kasprzak. W Sejmiku brały udział delegacje 

uczniów ze szkół terenu Gminy Szczytniki, które 

zaprezentowały w wybranej przez siebie formie 

postać Ojca Kordeckiego. Patron Szkoły 

Podstawowej w Iwanowicach wsławił się obroną 

Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego. Ojciec 

Augustyn Kordecki urodził się 15 marca 1603 r. 

w Iwanowicach przy ulicy Garbarskiej 14  w rodzinie 

mieszczańskiej. Jego rodzicami byli Marcin i Dorota 

Kordeccy. W Iwanowicach w miejscowym kościele 

16 listopada został ochrzczony, pierwsze nauki 

pobierał w miejscowej szkole parafialnej. Następnie 

kształcił się w Kaliszu w Kolegium Jezuickim, gdzie 

ukończył studia filozoficzne, a później w Poznaniu 

studiował teologię w Kolegium Jezuitów. Jako mąż 

dojrzały w wierze- w wieku 30 lat wstąpił do zakonu 

Paulinów. 19 marca 1633 roku przywdział habit 

zakonny na znak, że całkowicie zrzeka się życia 

świeckiego i przyjął imię Augustyn. Nowicjat odbył 

na Jasnej Górze, święcenia kapłańskie przyjął z rak 

prymasa Jana Wężyka w 1634 r. Jako diakon uczył 

retoryki w klasztorze w Wieluniu. Wykładał również 

teologię moralną w klasztorze na Jasnej Górze. Był 

przedstawicielem na kapitułę prowincjalną i został 

przeorem klasztoru w Wieluniu. 15 lutego 1640 r. 

wybrano go na przedstawiciela prowincji polskiej 

w Rzymie przy rewizji konstytucji zakonnych. 

W 1641 r. został przeorem klasztoru 

w Wielgomłynach, a w 1650 r. został przeorem Jasnej 

Góry. Mianowany był również na biskupa 

inflandzkiego, ale godności tej nie przyjął, gdyż nie 

chciał opuszczać zakonu. Ojciec Augustyn zmarł 

20 marca 1673 r. w klasztorze w Wieruszowie. Jego 

zwłoki przewieziono na Jasną Górę i pochowano 

w podziemiach klasztoru. Osoba Ojca Augustyna jest 

postacią zasłużoną nie tylko dla Kościoła, ale i dla 

narodu polskiego, zwłaszcza przez wydarzenie 

obrony Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego. 

Postać tego niezłomnego przeora wpisanego w dzieje 

Polski, utrwaliła literatura, sztuka oraz tradycja 

paulińska. Wielokrotnie postać tę stawiał za wzór 

Polakom Ojciec Święty Jan Paweł II. Na terenie 

parafii i okolic znajdują się liczne pamiątki związane 

z Ojcem Augustynem Kordeckim. Należą do nich: 

chrzcielnica, nad którą został ochrzczony, witraż 

przedstawiający Kordeckiego, dzwon noszący imię 

Augustyn Kordecki, dwie chorągwie z wizerunkiem 

O. Kordeckiego, pomnik w miejscowości Szczytniki, 

dwie ulice noszące imię Ojca Kordeckiego 

w Iwanowicach, szkoła im. Księdza  Augustyna 

Kordeckiego, dwie tablice poświęcone pamięci 

Kordeckiego w kościele parafialnym, tablica 

z wizerunkiem Kordeckiego umieszczona na ścianie 

frontowej Szkoły Podstawowej, dwie rzeźby 

wykonane przez artystę ludowego pochodzącego 

z parafii Iwanowice przedstawiające postać 

Kordeckiego, znajdujące się na terenie 

przykościelnym. Ojciec Augustyn Kordecki to wzór 

i przykład wiary, patriotyzmu oraz  ufnego 

zawierzenia Matce Bożej.  (Wioletta  Michalska) 
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W BIEŻĄCYM WYDANIU GAZETKI GMINNEJ 
MOŻNA  PRZECZYTAĆ O NASTĘPUJĄCYCH  

SPRAWACH I WYDARZENIACH:  
 

 

SPRAWY GMINNE   str. 1  

• Życzenia świąteczne   

• Podziękowanie dla Mieszkańców Gminy Szczytniki za udział 

w rządowym projekcie „Pod Biało-Czerwoną”     

• Wywiad z Panią Minister Rodziny i Polityki Społecznej 

Marleną Maląg  

• Pani Minister Marlena Maląg - dla Czytelników 

o realizowanych programach prorodzinnych 

• Kalendarium Wójta 

• Forum pytań do Wójta  

• Sesje Rady Gminy Szczytniki 

• Oświadczenie Rady Gminy Szczytniki dotyczące należnej 

czci dla Jana Pawła II  

• Solidarność Wójta  z oświadczeniem Rady Gminy Szczytniki 

dotyczącym należnej czci dla Jana Pawła II 

• Podziękowanie Wójtowi Gminy Szczytniki i Radzie Gminy 

Szczytniki za obronę czci Jana Pawła II - od Dyrektora 

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu  

• Przebudowa drogi gminnej Krowica Pusta - Radliczyce     

• Przebudowa drogi gminnej Popów – Marcjanów    

• Modernizacja i przebudowa zbiornika wodnego 

w Szczytnikach  

• Wyjazd Radnych i Sołtysów do Orlego Stawu   

• Sprzęt komputerowy dla dzieci w ramach projektu  Cyfrowa 

Polska 

• Podpisanie umów z WFOŚIGW w Poznaniu 

• Promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych   

• 100-lecie urodzin mieszkanki Gminy Szczytniki     

• Złote gody w gminie Szczytniki     

• Senioralne spotkanie patriotyczne   

 

WYDARZENIA   str. 17 

• Gminne obchody 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Kaliszu 

i 83. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego    

• Wystąpienie Wójta podczas Gminnych obchodów  

25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Kaliszu i 83. rocznicy 

powstania Polskiego Państwa Podziemnego   

• Obchody  Narodowego Święta Niepodległości 

w Iwanowicach   

• Słowo Wójta z okazji Narodowego Święta Niepodległości  

• Uczczenie miejsc pamięci w Iwanowicach i Stawie     

• Ósma rocznica zawierzenia św. Józefowi Kaliskiemu 

• Koncert Jesienny z podziękowaniem… w Szczytnikach 

 

 

HISTORIA I KULTURA   str. 25 

• Nauczanie Jana Pawła II w cytatach 

• Traktat na temat Jana Pawła II   

• Niemojowskich droga do wolnej Polski    

• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 

• Kącik czytelniczy 

SPORT   str. 27 

• Halowy Turniej w Piłkę Nożną Drużyn OSP Gminy Szczytniki    

OŚWIATA   str. 27 

• Awans zawodowy nauczycieli Gminy Szczytniki  

• Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

• Pociąg do historii – przejazd kaliską wąskotorówką    

• Laureaci Gminnego Konkursu Plastycznego „Wizyta Jana 

Pawła II w Kaliszu” 

• Noc zawodowców   

• Z Łosiem Czystosiem o ekologii   

• Walory zdrowotne runa leśnego   

• Wspólne sadzenie  drzew owocowych   

• Święto pieczonego ziemniaka w Stawie    

• Pieszy rajd jesienny   

• Dzień życzliwości w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu 

• Udział w akcjach MEiN „Szkoła pamięta” 

i „Szkoła do hymnu” 

• XVII Gminny Sejmik Uczniowski    

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. Prosimy także o aktualizację swoich ogłoszeń. 

    Redakcja prowadzi również gminnego Facebooka- 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100079540762532  

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY  ŻYCZY 

SPOKOJNYCH ŚWIĄT  BOŻEGO 

NARODZENIA I POMYŚLNEGO 

NOWEGO ROKU 2023! 

mailto:gminna@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079540762532

