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

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim 
Mieszkańcom, Pracownikom i Przyjaciołom Gminy Szczytniki 

wielu świątecznych refleksji, zachowania polskich tradycji, dużo zdrowia, 
życzliwego klimatu w gronie rodziny i przyjaciół oraz 

wymarzonych upominków pod choinką o zapachu lasu i aromatycznej zieleni, 
a także szczęśliwego Nowego Roku 2021. 

Niech biały opłatek na wigilijnym stole przypomina nam o cudzie  nocy 
betlejemskiej, który obdarza nas  wiarą, iż warto trudzić się 

dla dobra innych i dla Ojczyzny po to, aby nikt 
nie czuł się samotny i pozostawiony bez pomocy.   

 
Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht z Sekretarzem Dariuszem Wawrzyniakiem, 

Przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Augustyniakiem i Radnymi Gminy Szczytniki 

 

HONOROWE ODZNAKI 

„MERITIS PRO FAMILIA” 

DLA PRZEDSTAWICIELI 

GMINY SZCZYTNIKI 

Pani Minister  Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w dniu 13 września br. 

przyznała zaszczytne odznaczenia 

„Meritis pro Familia”. Wśród 

wyróżnionych znaleźli się również  

przedstawiciele gminy Szczytniki. 

Czytaj s. 15 

GMINNE OBCHODY 100. 

ROCZNICY URODZIN JANA 

PAWŁA II I CUDU NAD WISŁĄ  

Przed stu laty odrodzona Polska 

zatrzymała nad Wisłą bolszewicką 

nawałę. Pamiętną rocznicę wraz 

z jubileuszem urodzin Papieża Polaka 

uczczono także w gminie Szczytniki. 

Czytaj s. 17 

UCZCZENIE ŚWIĘTA 

NIEPODLEGŁOŚCI  

Polskie flagi załopotały na wietrze w dniu 

Narodowego Święta Niepodległości. 

W obchody rocznicowe zaangażowali się 

uczniowie, mieszkańcy i władze gminy.                                         

 Czytaj s. 22   

WSPOMNIENIA DOTYCZĄCE 

POŚWIĘCENIA POMNIKA 

O.AUGUSTYNA KORDECKIEGO 

W SZCZYTNIKACH 

O początkach pomnika o.Augustyna 

Kordeckiego- jednego z najbardziej 

rozpoznawalnych miejsc w naszej gminie- 

przypomina dr Bogumiła Celer. 

                                                 Czytaj s. 23  
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SPRAWY GMINNE 

PODZIĘKOWANIE OD PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA ZŁOŻONE GRATULACJE  
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KALENDARIUM WÓJTA  

 

1. Z uwagi na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się Coronowirusa SARS-CoV-2 od 22 października br. do odwołania 

wprowadzono ograniczenia w obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy w Szczytnikach. 

2. Dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Iwanowicach oraz Szkoła Podstawowa w Szczytnikach kontynuują Realizację Programu 

powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, który rozpoczął się w marcu 2020 r.  Z programu obecnie korzysta 90 uczniów 

klas I-III. Zgodnie z zawartą Umową o współpracy partnerskiej, poniesiony koszt ze strony samorządu to kwota – 15.300 zł 

(90 uczestników x 170,00 zł). Program  ze względu na COVID-19 został zawieszony. 

3. Dnia 28.09.2020 r. – dokonano odbioru drogi w mc. Bronibór – do prac nie wniesiono uwag. 

4. Dnia 28.09.2020 r. – za kwotę 30 tys. zł. wykonano częściowy remont drogi pod lasem w mc. Sobiesęki Trzecie, Poręby; droga 

jest drogą leśną Lasów Państwowych, z którymi Gmina Szczytniki w 2018 r. zawarła porozumienie  i od tego momentu 

wydatkowano łącznie na utwardzenie ponad 1,5 km.  90 tys. zł.  Prace będą kontynuowane w przyszłym roku.  

5. Dnia 30.09.2020 r. podpisałem umowę na Przebudowę drogi gminnej nr 675707P w miejscowości Lipka. Wykonawcą prac 

jest  Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z Błaszek za kwotę 563 528,07 zł brutto. Termin realizacji: 30.11.2020 r.    

6. Dnia 12.10.2020 r. dokonano odbioru prac, polegających na przebudowie drogi gminnej na odcinku Staw – Szczytniki 

o długości 3,648 km. Wykonawcą zadania był Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z Błaszek. Wartość robót wyniosła 

1 768 916,03 zł,  z czego 1 061 349,60 zł stanowią środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych, do prac nie wniesiono 

uwag.  

7. Zakończyła się realizacja zadania polegająca na remoncie dachu świetlicy wiejskiej w Joance. Całkowity koszt zadania wyniósł 

51 273,00 zł, z czego dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego wyniosła 27 500,00 zł, wkład Gminy 12.440 zł,  

wysokość wkładu własnego mieszkańców w postaci pracy i sprzętu 11 299,00 zł.  

8. Zakończyła się realizacja zadania pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – remont świetlicy i wykonanie 

podjazdu do Świetlicy Wiejskiej w Iwanowicach”. Całkowity koszt zadania wyniósł 77 241,67 zł, z czego dotacja Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego wyniosła 28 500,00 zł, wysokość wkładu własnego mieszkańców 14 762,34 zł, wkład Gminy 

Szczytniki 33.979,33 zł.  

9. W ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” Gmina Szczytniki otrzymała 

dofinansowanie w kwocie 4.000 zł  dla projektu „Świetlica Wiejska w Kuczewoli – tu się spotykamy i tu odpoczywamy” 

na zakup stołów i krzeseł, wkład Gminy 4.450 zł.  

10.  Dnia 14.10.2020 r. uczestniczyłem w odbiorze drogi powiatowej Szczytniki – Kuczewola – Bronibór. W trakcie przekazano 

uwagi do wykonanych prac np. brak udrożnienia przepustu, brak przepustów pod przystankiem autobusowym, brak korekty 

wysokości studzienek kanalizacyjnych i brak ścieku przy świetlicy w Kuczewoli, wykonawca zobowiązał się wskazane usterki 

naprawić.  Część prac poza projektem np. przykrycie rowu w mc. Popów i wymianę zniszczonego przepustu oraz  przedłużenie 

chodnika przy przejściu dla pieszych w Kuczewoli zobowiązał się wykonać powiat we własnym zakresie.   

11.  W związku z występującymi mikroorganizmami w wodzie na hydroforni w Mroczkach Wielkich zakupiono urządzenie 

do naświetlania wody promieniami UV – koszt 14.760 zł, standardowe działania związane z chlorowaniem wody nie przyniosły 

niestety  oczekiwanych wyników.  

12. Pozyskano 400 szt. sadzonek drzew Klon Zwyczajny od Nadleśnictwa  w Kaliszu z tego: 

-  250 szt. rozdano mieszkańcom Gminy podczas akcji poboru krwi;  

-   70 szt. przekazano na obsadzenie świetlicy wiejskiej w Tymieńcu; 

-    80 szt.  przekazano na obsadzenie boiska w Marchwaczu.  

13. Dnia 04.11.2020 r. podpisałem umowę z Wojewodą Wielkopolskim na realizację programu „Wspieraj seniora” polegającego 

na wsparciu seniorów w wieku 70 lat lub więcej w formie usługi dostarczenia zakupów w obecnym stanie pandemii.  

14. Dnia 12.11.2020 r. dokonano zakupu i montażu kominka z płaszczem wodnym do ogrzania Świetlicy Wiejskiej w Krowicy 

Zawodniej, wkład Gminy 7.752 zł.  

15. Dnia 13.11.2020 r. dokonano także zakupu i montażu pieca w Świetlicy Wiejskiej w Tymieńcu, wkład Gminy 6.174,60 zł.  

16. Zakończono odbiór folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Szczytniki. 

Odebrano ok. 118 t  tych odpadów od 150 właścicieli gospodarstw rolnych.  

17. Dnia 24.11.2020 r. otwarto oferty na przebudowę ostatniej w tym roku drogi w Szczytnikach nr 675711P, najkorzystniejsza 

oferta została złożona  na kwotę 308.164,26 zł.  

18. W ramach projektu  pod nazwą  „Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę 

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

wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach”  został ogłoszony I przetarg na wykonanie kanalizacji sanitarnej 



WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 40 RADOSNYCH ŚWIĄT! 

  
  
 

WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL 4 

 

w Popowie termin otwarcia ofert 27.11.2020 r., w najbliższym terminie zostanie ogłoszony kolejny przetarg na wykonanie sieci 

wodociągowej w Główczynie i Antoninie; wartość całego projektu 854.224 zł, otrzymana dotacja – 441.924 zł.  

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

łącznie 36 wniosków. Od 21 października  uległy zmianie warunki udzielania dotacji 

(możliwość uzyskania dotacji do 60% inwestycji, szczegóły w oddzielnej informacji). 

W Urzędzie Gminy wnioski przyjmuje i informacji w tym zakresie udziela 

p. Anna Krzywik  tel. 625971728.  Zachęcamy do skorzystania z programu, więcej 

szczegółów na stronie:  www.wfosgw.poznan.pl  

Wspólnie zadbajmy o nasze środowisko.  

20. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił  następujące świadczenia: 

 

Z programu ,,Posiłek w szkole i w domu” w formie posiłku  korzystało 112 dzieci.  

W okresie od 12.08.2020 r. do 26.10.2020 r. pracownicy socjalni przeprowadzili  wywiady środowiskowe telefoniczne  lub 

w siedzibie GOPS w związku z istniejącą pandemią. Asystent Rodziny ma stały kontakt telefoniczny z rodzinami objętymi 

współpracą. 

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

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  

21. W okresie  od  28.07.2020 r. do 20.10.2020 r. wydałem następujące Zarządzenia: 

Rodzaj świadczenia od 12.08.2020 r. do 22.09.2020 r.  od 23.09.2020 r.  do  26.10.2020 r. 

zasiłki stałe 
41 714,19 20 107,42 

37 35 

Zasiłki okresowe 
11 988,69 6 596,15 

18 20 

Zasiłki celowe 
19 850,00 17  278,73 

42 41 

Świadczenia rodzinne 
257 180,76 577 121,82 

544 1 064 

Świadczenie 

za życiem 

0 0 

0 0 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

13 400,00 25 000 

23 41 

Świadczenie 

500+ 

728 354,50 727 366,62 

867 868 

Dodatki mieszkaniowe 
1 777,94 1 725,18 

7 7 

Dodatek energetyczny 
51,65 33,42 

2 2 

Stypendia szkolne  620 620 

zasiłki szkolne 1 1 

KDR 5 5 

WKR 0 0 

FEAD 0 -  

Świadczenie 300 +  
207 000 15 600,00 

690 39 

http://www.wfosgw.poznan.pl/
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1) Zarządzenie nr 38/2020 WG Szczytniki z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki 

w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu 

2) Zarządzenie nr 39/2020 WG Szczytniki z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników 

Urzędu Gminy w Szczytnikach w 2020 r. 

3) Zarządzenie nr 40/2020 WG Szczytniki z dnia 20 sierpnia 2020 r.  w sprawie zasad kwalifikowania do zapewnienia bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie dowozu uczniom niepełnosprawnym oraz zasad zwrotu rodzicom kosztów przejazdu uczniów 

niepełnosprawnych 

4) Zarządzenie nr 41/2020  WG Szczytniki z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania Koordynatowa do spraw dostępności 

na terenie Gminy Szczytniki 

5) Zarządzenie nr 42/2020 WG Szczytniki z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Szczytnikach 

prewencyjnych zasad  związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

6) Zarządzenie Nr 43/2020 WG Szczytniki z dnia 01 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy 

w Szczytnikach dokumentacji „Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego/zaleceń w celu ograniczenia ryzyka zawodowego 

związanego z narażeniem na SARS-CoV-2 w miejscu pracy”. 

7) Zarządzenie Nr 44/2020 WG Szczytniki z dnia  16 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie 

Gminy w Szczytnikach. 

8) Zarządzenie Nr 45/2020 WG Szczytniki z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości w miejscowości Górki 

w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu.    

9) Zarządzenie Nr 46/2020 WG Szczytniki z dnia 20 października 2020 r. w sprawie sprostowania wykazu nieruchomości 

do sprzedaży z dnia 6 sierpnia 2020 r.  

 

22.  Realizacja Uchwał Rady Gminy Szczytniki :  

UCHWAŁA NR XXVII / 142 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

Szczytniki na 2020 rok.  

UCHWAŁA NR XXVI / 141 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

Szczytniki na 2020 rok – realizacja na bieżąco. 

UCHWAŁA NR XXV / 140 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 2 września 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2020 -2025 - realizacja na bieżąco. 

UCHWAŁA NR XXV / 139 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 2 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

Szczytniki na 2020 rok  - realizacja na bieżąco. 

 UCHWAŁA NR XXV / 138 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 2 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kaliskiemu na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec 

– Oszczeklin. W trakcie realizacji.   

UCHWAŁA NR XXIV / 137 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 13 sierpnia  2020 r. w sprawie zmiany WPF - realizacja 

na bieżąco. 

UCHWAŁA NR XXIV / 136 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 13 sierpnia  2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

Szczytniki na 2020 rok - realizacja na bieżąco. 

UCHWAŁA  NR XXIV / 135 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 13 sierpnia  2020 r. w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w gminie Szczytniki na rok szkolny 2020/2021 -  realizacja na bieżąco.  

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

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

 

http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/zasoby/files/uchwala-nr-142.pdf
http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/zasoby/files/uchwala-nr-141.pdf
http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/zasoby/files/uchwala-nr-140.pdf
http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/zasoby/files/uchwala-nr-139.pdf
http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/zasoby/files/uchwala-nr-138.pdf
http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/zasoby/files/uchwala-nr-137.pdf
http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/zasoby/files/uchwala-nr-136.pdf
http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/bip.html
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23. Najwyższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty w ubiegłym roku szkolnym uzyskali uczniowie Zespołu Szkół w Stawie. 

Serdecznie gratuluję! Jednocześnie dziękuję wszystkim  gminnym Zespołom Szkół za sprawne przeprowadzenie egzaminu 

w tak trudnych warunkach epidemicznych w kraju.  

24. W imieniu swoim i społeczności gminnej gratuluję nadania honorowej odznaki Meritis pro Familia Panu Krzysztofowi 

Wójtowiczowi z Rodziną, a także Zespołowi Szkół im. Jana Pawła II  w Marchwaczu. To zaszczytne wyróżnienie przyznane 

zostało przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panią Marlenę Maląg w dniu 13 września br. Możemy się cieszyć, 

że wśród odznaczonych znalazło się aż dwóch reprezentantów naszej Gminy.  

25. Bardzo dziękuję za godne uczczenie w Gminie 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II i Cudu nad Wisłą; a także  o włączenie się 

w mój apel dotyczący obchodów Święta Niepodległości – uważam, że ta inna forma obchodów z powodu epidemii nie 

umniejszyła ważności tego narodowego  święta.    

 

FORUM PYTAŃ  DO WÓJTA 

1/ Czy uważa Pan, że ustawa o ochronie zwierząt „Piątka dla zwierząt” jest w pełni uzasadniona? 

- Jestem mieszkańcem wsi, znam bardzo wielu rolników i nie spotkałem się z sytuacją, aby rolnicy znęcali się nad zwierzętami. 
Wręcz przeciwnie, każdy dba tak jak tylko potrafi o swój żywy inwentarz, stanowiący podstawowe źródło utrzymania dla wielu 
rodzin. Wiadomo, że „Piątka dla zwierząt” w pierwotnej formie nie będzie procedowana; jeśli jednak miałaby być rozpatrywana 
jakaś nowa ustawa w tej kwestii, to wymagałoby to przeprowadzenia rzetelnych konsultacji społecznych przede wszystkim z tymi, 
których to dotyczy - z tymi, którzy żyją z hodowli zwierząt. Wiadomo, że w przypadku zwierząt domowych zdarzają się czasami 
karygodne przypadki np. wyrzucania psów i przywiązywania ich do drzew, ale tego na pewno nie robią normalni ludzie. Żaden 
porządny człowiek nie będzie znęcać się nad zwierzęciem.  I na szczęście większość osób jest normalna.  

2/ Jak radzi sobie Urząd Gminy z obsługą klientów w obecnej sytuacji epidemii? 

- Pewnie trzeba byłoby zapytać samych klientów, czy Urząd Gminy spełnia ich oczekiwania w zakresie obsługi i udzielania 
informacji. Sytuacja jest faktycznie trudna, z powodu epidemii  bezpośredni dostęp do pracowników Urzędu Gminy jest 
ograniczony,  jednak staramy się jak tylko możemy, aby nie obniżać poziomu naszej pracy. Dokumenty można wrzucać do skrzynki 
podawczej, można również zadzwonić lub skorzystać z obsługi elektronicznej. Na razie nie ma skarg na utrudnienia, co świadczy 
o wzajemnym zrozumieniu i odpowiedzialności za siebie i innych zarówno ze strony pracowników jak i mieszkańców.  

SESJE RADY GMINY SZCZYTNIKI  

W dniu 2 września 2020 roku odbyła się XXV 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 Pan 

Mirosław Kowalski. Nieobecny usprawiedliwiony: radny Pan Paweł 

Domagała. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Szczytniki Pan Bogdan Augustyniak i stwierdził, że na ustawowy ogólny 

stan 15 radnych na sesję przybyło 14, zapewniając tym samym quorum 

wymagane dla prawomocności obradowania oraz podejmowanych 

uchwał. Poinformował, że ze względu na ogłoszony stan epidemii  

i bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników sesji i pracowników 

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

w Szczytnikach. Odstępuje się od podpisywania listy obecności,  

głosowania jawne imienne, ze względu na brak możliwości działania 

urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego 

wykazu głosowań radnych, będą się odbywały przez podniesienie ręki  

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

wykazy głosowań radnych sporządzone w wersji papierowej będą 

upubliczniane. Obrady Rady Gminy ze względu na brak możliwości 

technicznych nie będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk oraz z tego powodu nie będą  

upublicznione w BIP Gminy Szczytniki. Przedmiotem obrad było 

między innymi rozpatrzenie projektów uchwał, głosowania, podjęcie  

uchwał: 

a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na 

dofinansowanie  inwestycji pn.  ,,Przebudowa drogi powiatowej 

nr 4620 P na odcinku Szulec – Oszczeklin”; Sekretarz Gminy Pan 

Dariusz Wawrzyniak  omówił projekt uchwały w powyższej  sprawie. 

Przewodniczący Rady  zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i wniosków  w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył 

dyskusję. Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, 
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w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXV / 138 / 

2020 (głosowało 14 radnych); 

b) w sprawie zmian budżetowych; Skarbnik Gminy Pani Małgorzata 

Bloch omówiła projekt uchwały w powyższej sprawie. Przewodniczący 

Rady  zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków  

w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. 

Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku 

którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXV / 139 / 2020 

(głosowało 14 radnych); 

c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

Przewodniczący Rady  zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył 

dyskusję. Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXV / 140 / 

2020 (głosowało 14 radnych);  

- zaopiniowanie propozycji utworzenia spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, z udziałem Gminy Opatówek, Gminy Szczytniki 

oraz Gminy Koźminek; Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych 

o wypowiedzenie się w formie głosowania w sprawie przedstawionej 

w dniu dzisiejszym na spotkaniu  w m. Koźminek propozycji utworzenia 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  z udziałem Gminy Opatówek, 

Gminy Szczytniki oraz Gminy Koźminek, zarządził głosowanie jawne, 

w wyniku którego wszyscy obecni na sesji radni wypowiedzieli się za 

kontynuowaniem prac związanych z powyższym (głosowało 

14 radnych); 

– zakończenie sesji. W związku z omówieniem wszystkich punktów 

porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.  

W dniu 11 września 2020 roku odbyła się XXVI 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 Pan 

Mirosław Kowalski. Nieobecny usprawiedliwiony: radny Pan Paweł 

Domagała. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Szczytniki Pan Bogdan Augustyniak i stwierdził, że na ustawowy ogólny 

stan 15 radnych na sesję przybyło 14, zapewniając tym samym quorum 

wymagane dla prawomocności obradowania oraz podejmowanych 

uchwał. Poinformował, że ze względu na ogłoszony stan epidemii   

i bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników sesji i pracowników 

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

w Szczytnikach. Odstępuje się od podpisywania listy obecności,  

głosowania jawne imienne, ze względu na brak możliwości działania 

urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego 

wykazu głosowań radnych, będą się odbywały przez podniesienie ręki 

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

wykazy głosowań radnych sporządzone w wersji papierowej będą 

upubliczniane. Obrady Rady Gminy ze względu na brak możliwości 

technicznych nie będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk oraz z tego powodu nie będą  

upublicznione w BIP Gminy Szczytniki. Przedmiotem obrad było 

między innymi rozpatrzenie projektów uchwał, głosowania, podjęcie  

uchwał: 

- rozpatrzenie projektu  uchwały, głosowanie, podjęcie  uchwały 

w sprawie zmian budżetowych; Skarbnik Gminy Pani Małgorzata 

Bloch omówiła projekt uchwały w powyższej sprawie. Przewodniczący 

Rady  zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków   

w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. 

Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku 

którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXVI / 141 / 2020 

(głosowało 14 radnych); 

- omówienie spraw związanych z utworzeniem spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z udziałem Gminy Opatówek, Gminy Szczytniki 

oraz Gminy Koźminek; Przewodniczący Rady poinformował, że 

w materiałach na sesję radni otrzymali projekty uchwał dotyczące 

powołania spółki, zwrócił się do Sekretarza Gminy o omówienie tych 

projektów uchwał. Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak omówił 

projekty w/w uchwał, poinformował, że sprawa będzie procedowana 

na najbliższej sesji i będzie to prawdopodobnie w dniu 24.09. br., 

zaproponował odbycie w okresie międzysesyjnym posiedzeń Komisji 

lub wspólnego posiedzenia Komisji w powyższej sprawie; 

– zakończenie sesji. W związku z omówieniem wszystkich punktów 

porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.  

W dniu 24 września 2020 roku odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy 

Szczytniki.  

W sesji udział wzięło 13 radnych według załączonej listy obecności, 

Wójt Pan Marek Albrecht, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch, 

Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak, inspektor Biura Rady Pan 

Mirosław Kowalski. Nieobecni usprawiedliwieni: radny Pan Paweł 

Domagała, radny Pan Dariusz Spychała. Otwarcia sesji dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan Bogdan Augustyniak 

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

13, zapewniając tym samym quorum wymagane dla prawomocności 

obradowania oraz podejmowanych uchwał. Poinformował, że ze 

względu na ogłoszony stan epidemii  i bezpieczeństwo zdrowia i życia 

uczestników sesji i pracowników Urzędu Gminy oraz ich rodzin sesja 

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

podpisywania listy obecności,  głosowania jawne imienne, ze względu 

na brak możliwości działania urządzenia umożliwiającego 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, będą 

się odbywały przez podniesienie ręki z odnotowaniem w protokole 

z sesji kto i jak głosował, imienne wykazy głosowań radnych 

sporządzone w wersji papierowej będą upubliczniane. Obrady Rady 
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Gminy ze względu na brak możliwości technicznych nie będą 

transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

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

Szczytniki. Przedmiotem obrad było między innymi rozpatrzenie 

projektów uchwał, głosowania, podjęcie  uchwał: 

- rozpatrzenie projektu Stanowiska Rady Gminy Szczytniki w sprawie 

uczczenia 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II oraz Bitwy 

Warszawskiej, która przeszła do historii jako „Cud nad Wisłą”; 

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni są w posiadaniu projektu 

Stanowiska   w powyższej sprawie, projekt był omawiany na wspólnym 

posiedzeniu Komisji i został pozytywnie zaopiniowany, zwrócił się 

o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji. Wobec braku  uwag 

i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

Stanowiska Rady w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie  przyjęła Stanowisko (głosowało 13 radnych);  

 - rozpatrzenie projektów  uchwał, głosowania, podjęcie  uchwał: 

a) w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

z udziałem Gminy Opatówek, Gminy Szczytniki oraz Gminy Koźminek;  

Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak stwierdził, że sprawa została 

omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji,  projekt uchwały 

w powyższej  sprawie został zaopiniowany negatywnie,  Komisje 

zaproponowały czasowe odstąpienie od podjęcia uchwały,  zwrócił się 

o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu 

przedmiotowej uchwały,  rozpoczęcie dyskusji. Wobec braku  uwag 

i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie 

odstąpiła od podjęcia Uchwały (przeciw projektowi głosowało 

13 radnych); 

b) w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania 

udziałów i akcji przez Wójta Gminy Szczytniki; Przewodniczący Rady 

stwierdził, że odstąpienie od podjęcia uchwały w sprawie utworzenia 

spółki spowodowało, że rozpatrzenie sprawy określenia zasad 

wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy 

Szczytniki stało się bezprzedmiotowe;  

c) w sprawie zmian budżetowych;  Skarbnik Gminy Pani Małgorzata 

Bloch omówiła projekt uchwały w powyższej sprawie. Przewodniczący 

Rady  zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków 

w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. 

Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku 

którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXVII / 142 / 2020 

(głosowało 13 radnych); 

 – zakończenie sesji. W związku z omówieniem wszystkich punktów 

porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.  

W dniu 29 października 2020 roku odbyła się XXVIII Sesja Rady 

Gminy Szczytniki.  

W sesji udział wzięło 13 radnych według załączonej listy obecności, 

Wójt Pan Marek Albrecht, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch, 

Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak, inspektor Biura Rady Pan 

Mirosław Kowalski. Nieobecni usprawiedliwieni: radny Pan Tadeusz 

Buchwald, radny Pan Dariusz Spychała. Otwarcia sesji dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan Bogdan Augustyniak 

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

13, zapewniając tym samym quorum wymagane dla prawomocności 

obradowania oraz podejmowanych uchwał. Poinformował, że ze 

względu na ogłoszony stan epidemii  i bezpieczeństwo zdrowia i życia 

uczestników sesji i pracowników Urzędu Gminy oraz ich rodzin sesja 

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

podpisywania listy obecności,  głosowania jawne imienne, ze względu 

na brak możliwości działania urządzenia umożliwiającego 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, będą 

się odbywały przez podniesienie ręki z odnotowaniem w protokole 

z sesji kto i jak głosował, imienne wykazy głosowań radnych 

sporządzone w wersji papierowej będą upubliczniane. Obrady Rady 

Gminy ze względu na brak możliwości technicznych nie będą 

transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

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

Szczytniki. Przedmiotem obrad było między innymi rozpatrzenie 

projektów uchwał, głosowania, podjęcie  uchwał: 

- omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy 

za I półrocze 2020 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planów 

finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka 

Kultury w Szczytnikach za I półrocze 2020 roku;  Przewodniczący 

Rady stwierdził, że radni są w posiadaniu materiałów powyższej 

sprawie, otworzył dyskusję. Po zamknięciu dyskusji przeszedł 

do procedowania kolejnego punktu porządku obrad. 

-  rozpatrzenie projektów  uchwał, głosowania, podjęcie  uchwał: 

a) w sprawie zmian budżetowych; Sekretarz Gminy Pan Dariusz 

Wawrzyniak  omówił projekt uchwały w powyższej sprawie. 

Przewodniczący Rady  zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył 

dyskusję. Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXVIII / 143 

/ 2020 (głosowało 13 radnych); 

b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 

2025; Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła projekt uchwały 

w powyższej sprawie. Przewodniczący Rady  zwrócił się o zgłaszanie 

ewentualnych uwag i wniosków  w sprawie projektu przedmiotowej 

uchwały i otworzył dyskusję. Wobec braku  uwag i propozycji  

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały 

w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła 

Uchwałę Nr XXVIII / 144 / 2020 (głosowało 13 radnych);  
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- omówienie sprawy analizy przez organy podatkowe oświadczeń 

majątkowych radnych; 

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z treścią pisma dotyczącego 

analizy oświadczeń majątkowych przesłanych do Drugiego Urzędu 

Skarbowego w Kaliszu, analizy dokonanej  w oparciu o uregulowania 

prawne zawarte  w ustawie o samorządzie gminnym. Czynności organu 

podatkowego w zakresie analizy oświadczeń majątkowych oparte były 

na porównaniu treści złożonych oświadczeń z oświadczeniami z lat 

poprzednich, z zeznaniami podatkowymi, a także z innymi 

dokumentami  będącymi w posiadaniu Urzędu Skarbowego. 

Poinformował, że każdy radny otrzymał wyciąg z tego pisma w zakresie 

jego dotyczącym. Poinformował, że nieprawidłowości wykazane 

w analizie wskazują na brak dokładności w wypełnianiu oświadczeń 

majątkowych przez niektóre osoby zobowiązane. Poinformował, że 

Naczelnik Urzędu Skarbowego zwrócił się  o podjęcie działań 

zmierzających do wyeliminowania błędów wynikających z braku 

należytej staranności przy wypełnianiu tych oświadczeń przez osoby 

zobowiązane. Zwrócił się do radnych, abyw przyszłości gdy będą składać 

kolejne oświadczenie majątkowe dostosowali się do uwag. 

 – zakończenie sesji. W związku z omówieniem wszystkich punktów 

porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.  

W dniu 20 listopada 2020 roku odbyła się XXIX 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, Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach Pani Danuta Kupaj. p.o. 

Kierownika Referatu Inwestycji i Ochrony Pani Aneta Nowak, inspektor 

Biura Rady Pan Mirosław Kowalski. Nieobecni usprawiedliwieni: radna 

Pani Urszula Młynek i radny Pan Andrzej Kupaj. Otwarcia sesji dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan Bogdan Augustyniak 

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

14, zapewniając tym samym quorum wymagane dla prawomocności 

obradowania oraz podejmowanych uchwał. Poinformował, że ze 

względu na ogłoszony stan epidemii  i bezpieczeństwo zdrowia i życia 

uczestników sesji i pracowników Urzędu Gminy oraz ich rodzin sesja 

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

podpisywania listy obecności,  głosowania jawne imienne, ze względu 

na brak możliwości działania urządzenia umożliwiającego 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, będą 

się odbywały przez podniesienie ręki z odnotowaniem w protokole 

z sesji kto    i jak głosował, imienne wykazy głosowań radnych 

sporządzone w wersji papierowej będą upubliczniane. Obrady Rady 

Gminy ze względu na brak możliwości technicznych nie będą 

transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

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

Szczytniki. Przedmiotem obrad sesji poprzedzonej wspólnym 

posiedzeniem Komisji Rady było między innymi rozpatrzenie projektów 

uchwał, głosowania, podjęcie  uchwał: 

a) w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

zamieszkałych nieruchomości, ustalenia operatora Punktu 

Selektywnej Zbiórki, sposobu świadczenia usług przez Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy 

Szczytniki, oraz określenie szczegółowego sposobu obliczania 

należnej Operatorowi Rekompensaty (mechanizm Rekompensaty) 

wraz ze wskaźnikiem służącym do obliczania, kontrolowania 

i przeglądu Rekompensaty oraz reguły dotyczące unikania i zwrotu 

nadwyżek Rekompensaty; Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak  

omówił projekt uchwały w powyższej sprawie. Przewodniczący Rady  

zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie 

projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec braku  

uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały  w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXIX / 145 / 2020 (głosowało 

13 radnych); 

b) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Szczytniki; Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak  

omówił projekt uchwały w powyższej      sprawie. Przewodniczący Rady  

zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie 

projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec braku  

uwag i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały  w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada 

jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXIX / 146 / 2020 (głosowało 

13 radnych); 

c) w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym; Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak  omówił 

projekt uchwały w powyższej sprawie. Przewodniczący Rady  zwrócił 

się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu 

przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec braku  uwag 

i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały  w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie  

podjęła Uchwałę Nr XXIX / 147 / 2020 (głosowało 13 radnych); 

d) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru 

podatku rolnego na 2021 r. na obszarze Gminy Szczytniki; Sekretarz 

Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak  omówił projekt uchwały w powyższej 

sprawie. Przewodniczący Rady  zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych 

uwag i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały 

i otworzył dyskusję. Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący 

Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w powyższej 

sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę 

Nr XXIX / 148 / 2020 (głosowało 13 radnych); 

e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na obszarze Gminy Szczytniki na 2021 rok;  Sekretarz Gminy Pan 

Dariusz Wawrzyniak  omówił projekt uchwały w powyższej sprawie. 
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Przewodniczący Rady  zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył 

dyskusję. Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXIX / 149 

/ 2020 (głosowało 13 radnych);  

f) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatkowych 

od środków transportowych na 2021 rok;  Sekretarz Gminy Pan 

Dariusz Wawrzyniak  omówił projekt uchwały w powyższej sprawie. 

Przewodniczący Rady  zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag 

i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył 

dyskusję. Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały  w powyższej sprawie, 

w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXIX / 150 

/ 2020 (głosowało 13 radnych); 

g) w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2020 rok; 

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch  omówiła projekt uchwały 

w powyższej  sprawie. Przewodniczący Rady  zwrócił się o zgłaszanie 

ewentualnych uwag i wniosków  w sprawie projektu przedmiotowej 

uchwały i otworzył dyskusję. Wobec braku  uwag i propozycji  

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały 

w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie  podjęła 

Uchwałę Nr XXIX / 151 / 2020 (głosowało 13 radnych); 

- omówienie Informacji o stanie  realizacji zadań oświatowych oraz 

wyników nauczania   w szkołach Gminy Szczytniki w roku szkolnym 

2019/2020; Rada Gminy nie zgłosiła uwag. –zakończenie sesji. 

W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad 

Przewodniczący Rady zamknął sesję.  (Opracowano na podstawie   

protokołów z sesji,  podjętych przez Radę Gminy uchwał -   Mirosław 

Kowalski)   

OGRANICZENIA W OBSŁUDZE INTERESANTÓW 

W URZĘDZIE GMINY W SZCZYTNIKACH 

    Z uwagi na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się 

koronowirusa SARS-CoV-2 informujemy, że od 

22 października br. do odwołania wprowadza się  ograniczenia 

w obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy w Szczytnikach: 

• pamiętaj wchodząc do Urzędu załóż maskę 

i zdezynfekuj dłonie;  

• poruszanie po pomieszczeniach Urzędu odbywa się 

wyłącznie za zgodą Wójta Gminy Szczytniki; 

• korespondencję do Urzędu pozostaw w skrzynce 

podawczej; 

• w korespondencji podaj swój numer telefonu;  

• w przypadku  pilnego kontaktu z pracownikiem 

w Urzędzie skorzystaj z kontaktu telefonicznego;  

• płatności podatkowe, opłaty za śmieci i inne reguluj 

w formie płatności elektronicznych lub poprzez 

usługę bankową; 

• zachęcamy do kierowania korespondencji na adres 

email: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl lub 

poprzez skrzynkę e -puap: 

/ugszczytniki/Skrytka_ESP (UG) 

APLIKACJA E-KURENDA W GMINIE SZCZYTNIKI  

 

Wójt Gminy Szczytniki wychodząc naprzeciw potrzebom 

mieszkańców i dbając o ich bezpieczeństwo w czasie pandemii 

udostępnia bezpłatną aplikację eKurenda. Dzięki tej aplikacji 

najważniejsze urzędowe informacje można otrzymać 

natychmiast po ich zamieszczeniu przez urząd. Wystarczy tylko 

posiadanie smartfona z dostępem do Internetu. Aplikacja służy 

do odczytu kurendy przekazywanej sobie przez mieszkańców 

danego sołectwa. Mieszkańcy instalują aplikację i wpisują 

nazwę swojego sołectwa. Gmina umieszcza równocześnie 

w aplikacji treści kurend. Aplikacja powiadamia użytkownika 

o nowych kurendach, do których użytkownik ma szybki i łatwy 

dostęp w swoim telefonie. Aplikacja jest dostępna na stronie 

www.ekurenda.pl lub przez Sklep Play wpisując ekurenda. (UG) 

mailto:sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl
http://www.ekurenda.pl/
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ZMIANY W GMINNEJ OŚWIACIE 

OD 30 LISTOPADA BIEŻĄCEGO ROKU  

     Zgodnie z komunikatem rządowym z dnia 21 listopada br., 

nauczanie zdalne w szkołach podstawowych  zaplanowane 

pierwotnie do dnia 29 listopada br., będzie obowiązywać nadal 

od dnia 30 listopada br. z kontynuacją do przerwy świątecznej, 

tj. do dnia 22 grudnia br. włącznie.  

     Został również ustalony zmodyfikowany i jednakowy dla 

wszystkich termin ferii zimowych - od dnia 4 stycznia do dnia 

17 stycznia 2021 r.   

     Poza tym Ministerstwo  Edukacji i Nauki zaplanowało zmianę  

zakresu wymagań egzaminacyjnych dla uczniów klas ósmych.  

Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku będzie przeprowadzony 

wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak 

w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych 

w podstawie programowej. Opracowana propozycja wymagań 

egzaminacyjnych z  poszczególnych przedmiotów 

egzaminacyjnych zostanie poddana publicznej dyskusji. 

Zmianie ulegną także arkusze egzaminacyjne. Do końca grudnia 

mają zostać opracowane i podane do publicznej wiadomości  

nowe przepisy, a także aneksy do informatorów, dzięki którym 

uczniowie będą mogli dobrze przygotować się do egzaminu 

w nowej formule.  

     Przedszkola będą funkcjonować bez zmian, tj. z zajęciami 

przeprowadzanymi  nadal w formie stacjonarnej.  

     Proszę o bieżące zapoznawanie się z nowymi 
rządowymi wytycznymi, obowiązującymi przepisami  
i zaleceniami sanitarnymi. 

Dziękuję za zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji i życzę 

wszystkim dużo zdrowia 

Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 

W MIEJSCOWOŚCI BRONIBÓR  

W dniu 28 września 2020 r. odbył się odbiór końcowy zadania 

pn. Przebudowa drogi w miejscowości Bronibór. Wykonawca 

robót była firma ROL-DRÓG inż. Rafał Świątek Rajsko 2, 62-

860 Opatówek. Wartość robót budowlanych wyniosła 

148 187,00 zł. W ramach zadania wykonano odcinek o długości 

0,850 km z kruszywa łamanego o szerokości 2,50 – 4,00 m. 

(Grażyna Sowa) 

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 

STAW-SZCZYTNIKI 

W dniu 12 października 2020 r. dokonano odbioru prac, 

polegających na przebudowie drogi gminnej nr 675711P na 

odcinku Staw – Szczytniki o długości 3,648 km. Wykonawcą 

zadania był Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z Błaszek.  

 

Wartość robót wyniosła 1 768 916,03 zł, z czego 

1 061 349,60 zł stanowią środki finansowe z Funduszu Dróg 

Samorządowych.  

 

W ramach zadania powstała droga o nawierzchni asfaltowej 

o szerokości jezdni 5 m z utwardzonymi poboczami, nowym 

chodnikiem z kostki granitowej i płyt betonowych, 

oznakowaniem pionowym. W wyniku realizacji inwestycji 

zwiększył się stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawił 

się standard techniczny drogi i spójność sieci drogowej oraz 
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skrócił się czas przejazdu pomiędzy miejscowościami Staw 

i Szczytniki. (Grażyna Sowa) 

 

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

W IWANOWICACH  

Zakończyła się realizacja zadania pod nazwą 

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – remont świetlicy 

i wykonanie podjazdu do Świetlicy Wiejskiej w Iwanowicach”.  

 

Całkowity koszt zadania wyniósł 77 241,67 zł, z czego dotacja 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego wyniosła 

28 500,00 zł, wysokość wkładu własnego mieszkańców 

14 762,34 zł, pozostałe środki – budżet Gminy Szczytniki. 

Wykonanie prac nie byłoby możliwe bez czynnego udziału 

mieszkańców sołectwa. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy 

będą mogli spotykać się i miło spędzać czas. Projekt 

współfinansowany przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska 

Odnowa Wsi 2013-2020”, X edycji konkursu „Pięknieje 

wielkopolska wieś”. (Grażyna Sowa)  

REMONT DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

W JOANCE 

 

Zakończyła się realizacja zadania pod nazwą 

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – remont dachu 

Świetlicy Wiejskiej w Joance”. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 51 273,00 zł, z czego dotacja 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego wyniosła 

27 500,00 zł, wysokość wkładu własnego mieszkańców 

11 299,00 zł. Wykonanie prac nie byłoby możliwe bez czynnego 

udziału mieszkańców sołectwa. Dzięki realizacji projektu 

mieszkańcy będą mogli spotykać się i miło spędzać czas. 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska 

Odnowa Wsi 2013-2020”, X edycji konkursu „Pięknieje 

wielkopolska wieś”. (Grażyna Sowa) 

NOWY SAMOCHÓD DLA OSP IWANOWICE  

Ochotnicza Straż Pożarna z Iwanowic w gminie Szczytniki (powiat 
kaliski) wzbogaciła się o nowy średni samochód ratowniczo-
gaśniczy marki Renault.     W dniu 29 października przedstawiciele 
jednostki dokonali odbioru pojazdu w siedzibie producenta 
pojazdu w Bielsku Białej. 

 

Samochód kosztował ponad 800 tysięcy złotych. Pieniądze 
na zakup nowego auta strażackiego pochodziły z kilku źródeł. 
Zakup nowego samochodu był możliwy dzięki wsparciu władz 
gminy na czele z wójtem  Panem Markiem Albrechtem. Dzięki 
kwocie 240000,00 zł jaką gmina przeznaczyła na zakup auta można 
było wystąpić z wnioskiem o dalsze finansowania. OSP Iwanowice 
otrzymała kolejne 180000,00 zł od Komendanta Głównego PSP, 
które pochodziły ze środków finansowych przekazywanych przez 
zakłady ubezpieczeń. Największe wsparcie  w kwocie 380000,00 zł 
jednostka uzyskała z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pozostałą 
kwotę przekazali sponsorzy oraz mieszkańcy Iwanowic 
i okolicznych miejscowości. 

„Cieszymy się bardzo, że po wielu latach starań udało się 
sfinalizować zakup  nowego samochodu strażackiego. Z pewnością 
dobrze będzie on służył naszym mieszkańcom. Pojazd posiada 
m.in. napęd 4x4, zbiornik 3 tys. litrów wody i 300 litrów środka 
pianotwórczego, dwuzakresową  autopompę o wydajności ponad 
2800 litrów na minutę tzw. szybkie natarcie i wciągarkę 
elektryczną” – mówi prezes OSP Iwanowice Jerzy Majas. OSP 
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Iwanowice należy do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego 
i jest jedną z dwunastu jednostek działających na terenie gminy 
Szczytniki. (Jerzy Majas) 

PIERWSZA AKCJA POBORU KRWI 

W SZCZYTNIKACH 

 

19,350 litrów bezcennego leku udało się zebrać w trakcie 

niedzielnej akcji poboru krwi w Szczytnikach. Akcja 

zorganizowana była dla mieszkanki Błaszek Adriany Sibińskiej, 

która zmaga się z ostrą białaczką szpikową. Ogromnie 

dziękujemy wszystkim z gminy Szczytniki oraz z gminy 

Błaszki, którzy oddali krew. Łącznie do oddania zarejestrowało 

się 48 osób. Ostatecznie krew pobrano od 43 ochotników, w tym 

od 13 osób po raz pierwszy w życiu. Ze względu na panującą 

sytuację epidemiczną, w trakcie poboru, konieczne było 

wprowadzenie dodatkowego rygoru sanitarnego. Wydarzenie 

zorganizowała: Gmina Szczytniki, OSP Szczytniki, 

ZS w Szczytnikach, PCK oraz Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Wszystkim 

jeszcze raz serdeczne dziękujemy i zapraszamy do kolejnych 

zbiórek krwi, które na pewno zorganizujemy. Podczas akcji 

poboru krwi zostało rozdanych ponad 250 sztuk darmowych 

drzewek  ,,KLON" przeznaczonych przez Nadleśnictwo Kalisz 

– na poczet Ogólnopolskiej Akcji Sadzenia Drzew sadziMY 

2020. (Magdalena Ziółkowska)  

AKCJA POBORU KRWI W STAWIE 

W dniu 22 listopada br. akcja poboru krwi odbyła się w szkole 
w Stawie. Szczytna zbiórka została zorganizowana dla Kacpra 
Rektora z Kościan, który choruje na ostrą białaczkę i obecnie 
przebywa w szpitalu w Łodzi. Kacper ma 9 lat i uczęszcza do 
3 klasy Szkoły Podstawowej w Stawie. Zarejestrowano 76 
honorowych dawców, natomiast ostatecznie pobrano krew od 
55 osób, z czego 33 osoby oddały krew pierwszy raz. Dla Kacpra 
udało się uzbierać 24,750 litrów bezcennego leku. Dziękujemy 
za pomoc pracownikom Szkoły Podstawowej w Stawie, OSP 

w Stawie oraz Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Serdeczne dziękujemy również 
honorowym dawcom, który przybyli i oddali krew dla Kacpra. 
Oczywiście zapraszamy do kolejnych zbiórek krwi, które 
na pewno zorganizujemy.  (Magdalena Ziółkowska)  

 

AKCJA SADZENIA DRZEW 

 

SADZIMY W TYMIEŃCU  

10 października, w Światowym Dniu Drzewa, mieszkańcy wsi 

Tymieniec włączyli się do ogólnopolskiej akcji #sadziMY 

i obsadzili klonami działkę wokół dawnej szkoły, a dzisiaj 

świetlicy wiejskiej. Inicjatorkami posadzenia drzew 

w Tymieńcu były Katarzyna Błaszczyk, Monika Haładyn oraz 

Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak. Z Nadleśnictwa Kalisz 
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udało się pozyskać 30 czteroletnich klonów, pozostałą część 

drzew przekazał Urząd Gminy w Szczytnikach. W sadzeniu  

 

drzew mógł wziąć udział każdy chętny. Kilkunastu dorosłych 

i grono najmłodszych mieszkańców Tymieńca posadziło 80 

klonów. Pozostałe sadzonki zostały rozdysponowane 

do prywatnych nasadzeń. Aura nie ułatwiała pracy, ale z racji 

warunków wszystkie sadzonki zostały podlane 

dwukrotnie.  Przedsięwzięcie zakończyło się wspólnym 

ogniskiem. Dzieci odebrały upominki od Starostwa 

Powiatowego w Kaliszu, które patronuje wszelkim 

przedsięwzięciom proekologicznym w powiecie. (Magdalena 

Zdrowicka-Wawrzyniak)   

 

POMOC DLA PRODUCENTÓW 

CHRYZANTEM 

W dniach 6-8.11.br. pod Urzędem Gminy w Szczytnikach 

można było odebrać chryzantemy doniczkowe, które 

dostarczone zostały przez producentów kwiatów z terenu gminy.  

Akcja realizowana była we współpracy z Agencją 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kaliszu. 

Producenci, którym nie udało się sprzedać minimum 

50 kwiatów w doniczkach, mogli przekazać je np. Urzędowi 

Gminy – za potwierdzeniem odbioru, dzięki czemu 

przedsiębiorcy /rolnicy mogli otrzymać zwrot kosztów 

w kwocie 20 zł/1 szt. od ARMiR w ramach swoistej „tarczy”, 

w związku z zamknięciem cmentarzy w dniach: 31.10., 

we Wszystkich Świętych 1.11. oraz w Dzień Zaduszny 2.11. br. 

– podstawa prawna § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – 

zmiana opublikowana w dniu 2 listopada 2020 r., w Dz. U. pod 

pozycją 1932. (UG) 

ODBIÓR FOLII ROLNICZEJ  

Na terenie gminy Szczytniki w miesiącu październiku br. została 

zakończona realizacja zadania pn.: „Usuwanie odpadów z folii 

rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań 

po nawozach i typu Big Bag.” Na realizację ww. zadania Gmina 

Szczytniki otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do wysokości 

76 400,00 zł. Wysokość kwoty dotacji została przyznana na 

podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji i zebranych ankiet 

od zainteresowanych rolników o ilości posiadanych odpadów. 

19 sierpnia 2020 r. Wójt Gminy Szczytniki  podpisał umowę 

na realizację przedmiotowego zadania z Wykonawcą 

wyłonionym w drodze zapytania ofertowego. W ramach 

zrealizowanego zadania zostało zebranych 118,402 ton  

odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących 

z działalności rolniczej prowadzonej na terenie gminy 

Szczytniki. (Aneta Nowak)  

ZMIANY W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM 

„CZYSTE POWIETRZE”  

W Urzędzie Gminy w Szczytnikach trwa nabór wniosków 

o przyznanie dofinansowania w ramach programu „Czyste 

Powietrze” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Rządowy Program „Czyste Powietrze" ma na celu przede 

wszystkim likwidację starych kotłów grzewczych i zachęcenie 

do kompleksowej termomodernizacji domów. NFOŚiGW 
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wprowadził zmiany, które mają ułatwić procedury 

przyznawania dotacji. 

Najważniejsze zmiany w Programie to: 

 

1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji 

Beneficjenci zostali podzieleni na 2 kategorie: Pierwsza – 

wnioskodawcy uprawnieni do podstawowego poziomu 

dofinansowania (od 30% do 45%). Deklarują oni swoje dochody 

w postaci oświadczenia. Do tej grupy kwalifikują się ci, których 

roczny dochód nie przekracza 100 tysięcy złotych. Kwota 

dofinansowania wyniesie do 20 tysięcy zł.  Druga – 

wnioskodawcy mają prawa do podwyższonego dofinansowania 

(od 60% do 75%) wartości inwestycji. W ich gospodarstwie 

domowym dochód netto na osobę sięga do 1400 zł miesięcznie 

dla gospodarstwa wieloosobowego lub do 1960 zł dla 

jednoosobowego. W tej grupie kwota dofinansowania może 

sięgać do 32 tys. zł. Dochód potwierdzany jest przez właściwy 

terytorialnie MOPS lub GOPS, który wydaje urzędowe 

zaświadczenie.  

2. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków 

Okres procedowania aplikacji skrócił się z 90 do 30 dni. 

3. Uproszczenie wniosku o dotację 

We wniosku nie ma konieczności podawania szczegółowych 

danych technicznych, zbierania zaświadczeń i zbędnej 

dokumentacji o wysokości dochodów. Zamiast tego 

wnioskodawcy składają oświadczenia. 

4. Dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła 

Beneficjenci, którzy już wcześniej wymienili urządzenia 

grzewcze w swoich domach (nie chodzi tutaj o nowe domy), 

mogą liczyć na dodatkowe dotacje do 10 tys. zł, a w przypadku 

osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania 

– do 15 tys. zł na realizację zadań związanych z ociepleniem 

budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. 

5. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych 

i zakończonych 

Program Czyste Powietrze uwzględnia finansowanie 

przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych. Uwzględniane 

będą te inwestycje, których realizacja zaczęła się maksymalnie 

do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Więcej informacji 

można uzyskać na stronie internetowej 

https://www.wfosgw.poznan.pl/ lub w Urzędzie Gminy 

w Szczytnikach (pokój nr 2, tel. 62/59 71 728) (Anna Krzywik) 

 

WYDARZENIA 

H O N O R O W E   O D Z N A K I     

„MERITIS  PRO FAMILIA” 

DLA PRZEDSTAWICIELI  GMINY SZCZYTNIKI 

 

W tym roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Marlena Maląg przyznała  po raz pierwszy honorowe odznaki 

„Meritis pro Familia” dla zasłużonych osób i instytucji 

w zakresie krzewienia wartości prorodzinnych i patriotycznych.  

 

Odznaki zostały wręczone w dniu 13 września br. w Pólku pod 

Bralinem podczas III Ogólnopolskiego Święta „Wdzięczni 

Polskiej Wsi" z udziałem m.in. Premiera Mateusza 

Morawieckiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana 

Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Sportu Danuty 

Dmowskiej-Andrzejuk.  

  

https://www.wfosgw.poznan.pl/
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Część oficjalna uroczystości była poprzedzona Mszą św. 

w Sanktuarium Matki Boskiej Pólkowskiej, którą odprawił 

Arcybiskup Stanisław Gądecki, natomiast diecezję kaliską 

reprezentował Biskup Łukasz Buzun. Wśród wyróżnionych 

znaleźli się również przedstawiciele Gminy Szczytniki: Pan 

Krzysztof Wójtowicz z Rodziną  oraz Zespół Szkół im. Jana 

Pawła II w Marchwaczu. Honorowe odznaki zostały przyznane 

przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

na uzasadniony wniosek Wójta Gminy Szczytniki.  

„Pan Krzysztof Wójtowicz jest szczęśliwym i wzorowym ojcem 

pięciu synów w wieku szkolnym. Wspólnie z żoną Lilianą 

przywiązują bardzo duże znaczenie do wychowania swoich dzieci 

zgodnie z polskimi tradycjami i wartościami chrześcijańskimi oraz 

są dumni ze swojej wielodzietnej rodziny. Pan Krzysztof 

Wójtowicz od wielu lat pełni funkcję sołtysa wsi Murowaniec, 

działa w strukturach Akcji Katolickiej w swojej parafii, a także 

aktywnie włącza się w działalność Rady Rodziców pobliskiej 

szkoły. Poza tym jest członkiem gminnej kapeli biesiadnej 

„Dysonans”, która tworzy oprawę muzyczną do wielu imprez oraz 

uroczystości patriotycznych w gminie, współpracując również 

z miejscowym Kołem Emerytów i Rencistów. Jego działalność 

społeczna związana jest z troską o polską rodzinę i patriotyczne 

wychowanie młodego pokolenia. 

Pan Krzysztof Wójtowicz wspierał, we współpracy z innymi 

samorządowcami, budowę brakującej sali gimnastycznej przy 

szkole w Marchwaczu, w której zajęcia wychowania fizycznego dla 

uczniów musiały odbywać się na szkolnym korytarzu. Popierał 

także budowę wielofunkcyjnego boiska  sportowego oraz placu 

zabaw dla najmłodszych przy szkole, utworzenie miejsc 

postojowych na samochody przywożące dzieci do szkoły  oraz 

przejścia dla pieszych w celu poprawy warunków bezpieczeństwa. 

Dbając o sprawy związane z poprawą bazy materialnej w celu 

wyrównania szans dla uczniów ze wszystkich rodzin i we 

wszystkich gminnych szkołach, nigdy nie zapominał o aspekcie 

dobrej edukacji i  obronie dzieci przed szkodliwymi ideologiami, 

przed którymi ostrzega nie tylko Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Pan Krzysztof Wójtowicz cieszy się bardzo dobrą opinią 

i zaufaniem  w swoim środowisku, zawsze broni tradycyjnych 

wartości i tradycyjnej 

polskiej 

rodziny. Wzorowo 

współpracuje w tej 

kwestii z gminą 

i obwodową szkołą, 

a także z parafią. 

Znany jest nie 

tylko z wypowiedzi 

w obronie polskiej wsi, 

a zwłaszcza polskich 

rodzin; ale również 

z konkretnych działań 

na rzecz innych osób  

i rodzin oraz ze swojej 

służby społecznej 

w gminie. Nigdy nie 

żałuje swojego czasu, 

aby wesprzeć innych 

swoją  radą i pomocą. Cechuje się bardzo wysoką kulturą osobistą, 

a także znajomością i zrozumieniem problemów społecznych 

i rodzinnych. Pan Krzysztof Wójtowicz to osoba kompetentna 

i odpowiedzialna w zakresie wykonywania wszystkich swoich 

obowiązków i działań społecznych, pełna troski nie tylko o swoją 

rodzinę, ale także o inne polskie rodziny oraz wychowanie dzieci 

i młodzieży.” 

„Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu, zwany dalej 

szkołą,  składa się z dwuoddziałowego przedszkola oraz 

ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Aleksandrzaka. 

Szkoła przywiązuje bardzo duże znaczenie do budowania wzorca 

osobowego na wartościach, modelu tradycyjnej rodziny  oraz 

właściwych postawach społecznych. Promuje wysoką kulturę 

osobistą oraz zdrowy styl życia. Uczniowie partycypują 

w różnorodnych programach i projektach zewnętrznych (np. 

„Szkoła Przyjazna Rodzinie”, akcja „Szlachetna paczka", „Trzymaj 

Formę”, „Bezpieczna Szkoła”, „Mały Ratownik”). Uczniowie 

chętnie biorą udział w wolontariacie w ramach Szkolnego Klubu 

Wolontariatu – np. sprzątanie zaniedbanych grobów, opieka nad 

Mogiłą pomordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców 

Marchwacza, kartki świąteczne dla emerytów i osób samotnych, 

paczki żywnościowe dla niepełnosprawnych dzieci na święta. 

Szkoła w życiu codziennym systematycznie krzewi tradycje 

patriotyczne i lokalne;  corocznie włącza się w lokalne obchody 

upamiętniające rocznicę pomordowania mieszkańców Marchwacza 

w czasie II wojny światowej. Poza tym propaguje wiedzę 

(prelekcje, pogadanki, gazetki ścienne, opracowania 

multimedialne, wycieczki, artykuły prasowe, własne scenariusze) 

na temat wydarzeń historycznych w Polsce i Wielkopolsce; 

organizuje apele, przygotowuje na  wysokim poziomie 

okolicznościowe przedstawienia:  np. w roku szkolnym 2015/2016 

– Gminne Obchody Jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski; w roku 

szkolnym 2016/2017 – Uczczenie 100- lecia objawień w Fatimie, 

w roku szkolnym 2017/2018 – XVI 

Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 

Diecezji Kaliskiej, w roku szkolnym 

2018/2019 – Gminne obchody 100. 

rocznicy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości i wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego, w roku szkolnym 

2019/2020 – Gminne obchody 80. 

rocznicy wybuchu II wojny światowej 

i powstania Polskiego Państwa 

Podziemnego oraz 40. rocznicy 

I pielgrzymki Jana Pawła II 

do Ojczyzny, w roku szkolnym 

2020/2021 Gminne obchody 100. 

rocznicy urodzin Jana Pawła II i Cudu 

nad Wisłą. Dwukrotnie w szkole  został 

zorganizowany Powiatowy Konkurs 

Wiedzy o UE. Szkoła współpracuje 

z gazetką gminną „Wiadomości 

Szczytnickie”, promując na jej łamach 

wartości patriotyczne i prorodzinne. Odznacza się  innowacyjnością 

i licznymi sukcesami w konkursach i zawodach, a także owocną 

współpracą z wieloma podmiotami zewnętrznymi. W szkole 

wykorzystywane są nowoczesne metody nauczania oraz 

technologia komputerowa. Podejmowane działania mają charakter 

ciągły i systematyczny. Przez wiele lat w placówce organizowano 
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cieszące się dużym zainteresowaniem tematyczne festyny rodzinne 

(np. praca rolnika, historia miejscowej edukacji, moda, zdrowe 

odżywianie) z okolicznościową ekspozycją i występami 

artystycznymi w wykonaniu uczniów.  Uczniowie bez problemu 

dostają się do wybranych przez siebie szkół na kolejnym etapie 

edukacyjnym. Rodzinny klimat wpływa na duże zadowolenie 

zarówno rodziców jak i uczniów z edukacji w tej szkole. 

W minionych latach dwukrotnie zorganizowano w szkole Zjazd 

Absolwentów, który każdorazowo kończył się dużym 

organizacyjnym sukcesem. Przez lata szkoła zdołała zbudować 

własną tożsamość i niezwykle pozytywny wizerunek 

w środowisku. Dzięki temu Zespół Szkół im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu stał się dziś wielopłaszczyznowym zwornikiem 

miejscowej społeczności, rodzin, bez którego trudno byłoby sobie 

wyobrazić dalszy rozwój lokalnego środowiska.” 

(Honorata Szymańska) 

 

GRATULACJE WÓJTA  

 

 

STANOWISKO RADY GMINY SZCZYTNIKI 

W SPRAWIE UCZCZENIA 100. ROCZNICY 

URODZIN JANA PAWŁA II ORAZ BITWY 

WARSZAWSKIEJ, KTÓRA PRZESZŁA 

DO HISTORII JAKO „CUD NAD WISŁĄ”  

 

GMINNE OBCHODY 100. ROCZNICY URODZIN 

JANA PAWŁA II I CUDU NAD WISŁĄ  

   W dniu 2 października br. w Gminie Szczytniki zostały 
zorganizowane uroczyste obchody 100. rocznicy urodzin Jana 
Pawła II i Cudu nad Wisłą. W tej ważnej uroczystości, która 
odbyła się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu, 
uczestniczyli: delegat biskupi ks. kanonik profesor 
dr habilitowany Michał Kieling; poseł na Sejm RP pełniący 
funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Pan Jan Dziedziczak, poseł na Sejm RP Pan Piotr Kaleta, poseł na 
Sejm RP Pan Tomasz Ławniczak; państwowy powiatowy 
inspektor sanitarny w Kaliszu Pan dr Marek Stodolny; 
Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan Bogdan 
Augustyniak oraz radni – Pani Danuta Świątek, Pani Urszula 
Młynek, Pani Wioletta Balcerczyk, Pan Kazimierz Lewandowski, 
Pan Dariusz Spychała, Pan Tomasz Leszka, Pan Piotr Zimny; Pani 
sołtys Janina Kwaśniewska; kierownik referatu Urzędu Gminy 
w Szczytnikach Pani Grażyna Kuchnicka; diecezjalny prezes 
Akcji Katolickiej Pan Robert Lis; emerytowany dyrektor szkoły 
Pan Antoni Konieczny, emerytowani nauczyciele szkoły: Pani 
Anna Konieczna i Pani Danuta Młynek; Grono Pedagogiczne, 
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Pracownicy, Rodzice, Rada Rodziców wraz z przewodniczącą 
Panią Beatą Kuświk i skarbnikiem Panią Angeliką Małolepszą 
oraz uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu.  

 

   Gospodarzami uroczystości byli: Wójt Gminy Szczytniki Pan 
Marek Albrecht oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Marchwaczu Pani Honorata Szymańska. Po powitaniu 
wszystkich uczestników i wręczeniu gościom pamiątkowych 
laurek z cenną ilustracją wykonaną przez przedszkolaków, 
dyrektor szkoły podkreśliła, że organizatorzy ze względu na 
Covid-19 zostali zobligowani do ograniczenia liczby osób 
uczestniczących w obchodach. 

 

   Następnie Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan Bogdan 
Augustyniak przedstawił podjęte w dniu 24 września br. 
Stanowisko Rady Gminy Szczytniki w sprawie uczczenia 100. 
rocznicy urodzin Jana Pawła II oraz Bitwy Warszawskiej, która 
przeszła do historii jako Cud nad Wisłą. Pan Przewodniczący 
podkreślił znane całemu światu zasługi Papieża Polaka, a także 
istotę walk rozgrywających się w 1920 roku, które uchroniły 
zarówno Polskę jak i Europę przed zalewem bolszewizmu – 
dzięki wstawiennictwu Matki Bożej, do której w sierpniu 
1920 roku Naczelny Wódz Józef Piłsudski udał się na czele 
narodu polskiego, aby podziękować przez Jasnogórskim 
obrazem w Częstochowie. Zaapelował również w imieniu całej 
Rady Gminy o wywieszenie przy Urzędzie Gminy w Szczytnikach 
oraz przy zespołach szkół i innych jednostkach gminnych 
w Gminie Szczytniki flagi narodowej przez cały miesiąc 
październik w podziękowaniu Matce Bożej, a także o wykonanie 

okolicznościowych gazetek ściennych upamiętniających 100. 
rocznicę urodzin Jana Pawła II i Cudu nad Wisłą – w Urzędzie 
Gminy w Szczytnikach oraz w zespołach szkół i innych 
jednostkach gminnych w Gminie Szczytniki.  

 

   Potem głos zabrał Wójt Gminy Szczytnik Pan Marek Albrecht, 
który podkreślił znaczenie nauczania Jana Pawła II w swoim 
życiu zarówno osobistym jak i zawodowym; a także 
przypomniał ważne fakty dotyczące Bitwy Warszawskiej, 
udzieloną pomoc ze strony Matki Bożej oraz bohaterską postać 
księdza Ignacego Skorupki, którego śmierć na polu bitwy 
okazała się punktem zwrotnym w walce z bolszewikami.  

 

   Pan Wójt zachęcał do dokonywania dobrych wyborów 
i naśladowania niekwestionowanych autorytetów w swoim 
życiu:  „Skoro Jan Paweł II wybrał tę właściwą drogę, drogę 
prawdy i wolności; skoro bohaterscy obrońcy naszej Ojczyzny 
uznali, że warto jedynie po takiej drodze kroczyć – to czy 
obecne pokolenie może to kwestionować i poddać się 
zwątpieniu? W chwilach zniechęcenia pamiętajmy o naszych 
największych autorytetach, pamiętajmy  o zawsze aktualnych 
słowach Papieża Polaka: Naród ginie, gdy znieprawia swojego 
ducha. Naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza, 
i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć. I niech to 
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pozostawione nam przesłanie umacnia nas i prowadzi. Niech 
żyje wolna i sprawiedliwa Polska!” 

     Kolejnym punktem uroczystości był występ artystyczny 
w wykonaniu uczniów szkoły w Marchwaczu,  przygotowany 
pod kierunkiem nauczycieli: Pana Krzysztofa Pietrzykowskiego, 
Pani Katarzyny Pichiewicz, Pani Małgorzaty Gajewskiej, Pani 
Małgorzaty Pietrzykowskiej, Pani Janiny Antczak i ks. Jędrzeja 
Zaczyka; natomiast preludium do niniejszego występu 
stanowiły utwory muzyczne w wykonaniu kapeli „Dysonans”, 
a  także wiersz  autorstwa Pani dyrektor „Jedno pytanie” 
zaprezentowany przez przewodniczącą samorządu 
uczniowskiego szkoły Aleksandrę Łańduch.  Ze względu 
na Covid-19 część artystyczna została przygotowana 
i przedstawiona w formie filmowej, ze scenami z życia Jana 
Pawła II i Cudu nad Wisłą nagranymi w szkole i w plenerze. 
Pracy było bardzo dużo; pozyskanie strojów, specjalna 
dekoracja, liczne próby -   to wszystko wymagało ogromnego 
wysiłku, który w opinii publiczności został uwieńczony pełnym 
sukcesem.   

 

     Po części artystycznej goście, którzy zabrali głos: Pan poseł 
RP i jednocześnie sekretarz stanu Jan Dziedziczak, Pan poseł  RP 
Piotr Kaleta, Pan poseł RP Tomasz Ławniczak, ks. profesor 
Michał Kieling – w swoich wystąpieniach pogratulowali 
uczniom wspaniałego patriotycznego występu, jednocześnie 
doceniając Panią dyrektor i nauczycieli za kształtowanie 
właściwych postaw społecznych u młodego pokolenia. Goście 
wyrazili również swój głęboki podziw dla działalności Wójta 
i Rady Gminy Szczytniki, zwłaszcza  w zakresie promowania 
wartości chrześcijańskich i patriotycznych stanowiących 
podwaliny naszej narodowej tożsamości. Wszystkie niezwykłe 
wystąpienia naszych gości, które nawiązywały między innymi  
do ciekawych epizodów historycznych, zostały wysłuchane 
przez publiczność z wielką uwagą i uznaniem – po prostu 
chciało się słuchać.  

     Po pięknych wystąpieniach gości,  Pan Krzysztof 
Pietrzykowski odczytał zgromadzonym listę laureatów czterech 
gminnych konkursów ogłoszonych przez Wójta Gminy 
Szczytniki z okazji  100. rocznicy urodzin Jana Pawła II i Cudu nad 
Wisłą; laureaci Gminnego Konkursu Plastycznego dla 
przedszkolaków „Gdy Jan Paweł II był dzieckiem” to - Jakub 
Banasiak (Iwanowice, opiekun p. Elżbieta Tomczyk), Zofia Bryś 
(Marchwacz, opiekun p. Aneta Nowak), 

 

 Marta Kopacka (Szczytniki, opiekun p. Paulina Błasiak); 
Gminnego Konkursu Plastycznego „Podróże Jana Pawła II” dla 
uczniów klas 1- 3 szkół podstawowych - Ksawery Skowroński 
(Iwanowice, opiekun p. Arlena Krzywoźniak), Lena Szymańska 
(Marchwacz, opiekun p. Jolanta Łuczak), Wiktoria Smolarek 
(Radliczyce, opiekun p. Nadia Grabowska), Katarzyna 
Dorabialska (Staw, opiekun p. Bernadeta Krymarys), Łucja 
Nowak (Szczytniki, opiekun p. Grażyna Militowska); Gminnego 
Konkursu Literackiego „Dlaczego podziwiam Jana Pawła II?” 
dla uczniów klas 4- 6 szkół podstawowych - Kacper Sobkowiak 
(Iwanowice, opiekun p. Emilia Wietrzyk), Hanna Pietrzykowska 
(Marchwacz, opiekun p. Wioletta Jeziorska), Nikola Krzesińska 
(Staw, opiekun p. Marzena Łysek), Oliwia Żurawska (Szczytniki, 
opiekun p. Emilia Chróstek); Gminnego Konkursu Literackiego 
„Jakiej postawy patriotycznej uczy mnie Cud nad Wisłą?” dla 
uczniów klas 7-8 szkół podstawowych - Gabriela Pospieszyńska  
(Iwanowice, opiekun p. Emilia Wietrzyk), Aleksandra Łańduch 
(Marchwacz, opiekun p. Małgorzata Pietrzykowska), Nadia 
Olejnik (Radliczyce, opiekun p. Karolina Kisiurska), Angelika 
Wojtczak (Szczytniki, opiekun p. Emilia Chróstek). Ze względu 
na Covid-19 dyplomy i nagrody dla laureatów zostały 
przekazane do zespołów szkół, zamiast ich tradycyjnego 
wręczania na forum.   
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     Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na szkolny  
poczęstunek, który stanowił również okazję do podzielenia się 
przez uczestników uroczystości swoimi osobistymi 
wzruszeniami i patriotycznymi refleksjami. Organizatorom 
jedynie żal, że grono uczestników nie mogło być większe – lecz 
wymagania sanitarne muszą być przestrzegane przez 
wszystkich, istnieje jednak możliwość obejrzenia części 
artystycznej – dla chętnych, którzy skontaktują się ze szkołą – 

prosimy więc o  zrozumienie 
zaistniałej sytuacji. Bardzo 
dziękujemy wszystkim 
uczestnikom i tym, którzy 
włączyli się w organizację 
Gminnych obchodów 100. 
rocznicy urodzin Jana Pawła II 
i Cudu nad Wisłą.  

      W sposób szczególny 
dziękujemy Pani Minister 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Marlenie Maląg, 
która pomimo tego, że zgłosiła 
swój akces w uroczystości, nie 
mogła przybyć  z bardzo ważnych 
powodów służbowych, które 
wyniknęły dosłownie w ostatniej 
chwili – za przyznanie dla szkoły 
w Marchwaczu ODZNAKI  
HONOROWEJ MERIITIS PRO 
FAMILIA. Jest to ogromne 

wyróżnienie i zaszczyt zarówno dla społeczności szkolnej jak 
i gminnej. 

     Pomimo trudnej sytuacji zdrowotnej w kraju nie możemy 
zaprzestać działań społecznych i patriotycznych – oczywiście 
z zachowaniem zaleceń sanitarnych; ponieważ zgodnie 
ze słowami Papieża Polaka „Naród, który traci pamięć traci swą 
tożsamość”.  Pamiętajmy o nauczaniu Jana Pawła II i starajmy 
się także spełniać jego życzenia, a jednym z nich jest przesłanie, 
aby nikt z nas nie utracił wolności ducha. Nie lękajcie się…  
(Honorata Szymańska) 

Aktorzy i chór: 

Aleksandra Łańduch, Mateusz Jakubek, Wojciech Bartoszek, 
Mateusz Olejnik, Mikołaj Suchecki, Jakub Warzecha, Weronika 
Jakubek, Maja Menderska, Milena Nieborak, Jakub Nowacki, 
Natalia Pawlak, Jakub Rodziak, Szymon Wójtowicz, Marcin 
Żarnecki, Roksana Kasprzak, Maja Figas, Katarzyna Łatkowska, 
Filip Tułacz, Bartłomiej Nieborak, Mikołaj Szymański, Filip 
Markowski, Patryk Suchecki, Julia Jędrzejewska, Aleksandra 
Wójcik, Lidia Ignasiak, Nadia Małolepsza, Hanna Pietrzykowska, 
Alan Nowicki 

Bardzo dziękujemy za piękny występ artystyczny! 

WYSTĄPIENIE WÓJTA PODCZAS GMINNYCH 

OBCHODÓW 100. ROCZNICY URODZIN 

JANA PAWŁA II I CUDU NAD WISŁĄ  

           

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie! 

     Witam serdecznie wszystkich uczestników Gminnych 

obchodów 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II i Cudu nad Wisłą 

oraz jednocześnie bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli 

się w ich organizację: Pani Dyrektor Honoracie Szymańskiej; 

nauczycielom – Panu Krzysztofowi Pietrzykowskiemu, Pani 

Katarzynie Pichiewicz, Pani Małgorzacie Gajewskiej, Pani 

Małgorzacie Pietrzykowskiej, Pani Janinie Antczak i księdzu 

Jędrzejowi Zaczykowi;  pracownikom, rodzicom i uczniom oraz 

przedszkolakom Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu; 

kapeli „Dysonans”.  

     Te dwie obchodzone dzisiaj przez nas świetlane rocznice 

mają związek z chlubnymi wydarzeniami zapisanymi 

na kartach naszej narodowej historii, której 

niezaprzeczalnym fundamentem są wartości 

chrześcijańskie. 

     Jan Paweł II to dla mnie największy autorytet, to człowiek 

obdarzony nadzwyczajną inteligencją, wykształceniem 

i życiową mądrością, a jednocześnie nieugiętą wiarą, 

odwagą, pokorą, poczuciem humoru i autentyczną miłością 

wobec bliźnich. To Papież, który zmienił bieg historii Polski 

i całego świata, i dlatego wkrótce po jego śmierci głośno 

wołano „Santo Subito”. Jan Paweł II, który urodził się w roku 

Bitwy Warszawskiej, w swoim pasterskim posługiwaniu żył 

przesłaniem „Totus Tuus”, zawierzając wszystko Matce 

Bożej,  którą uznaną za największą zwyciężczynię i bohaterkę 

Cudu nad Wisłą.  

     Bitwa Warszawska, ratująca Polskę i Europę przed 

zalewem bolszewizmu, wspierana gorliwą modlitwą, 

podobnie jak słynne starcia pod Lepanto, Chocimiem czy 

Wiedniem - toczyła się na dwóch frontach: pierwszym 

frontem było pole walki – Radzymin i okolice, a drugim 

niemal cała Polska. Marszałek Józef Piłsudski, widząc upadek 



WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 40 RADOSNYCH ŚWIĄT! 

  
  
 

WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL 21 

 

ducha żołnierzy i oficerów w początkowej fazie walk 

w 1920 roku, zaapelował  o odważnych kapelanów, którzy 

wsparliby polskie szeregi wojskowe i dodawali walczącym 

duchowej otuchy. Jednym z nich był ksiądz Ignacy Skorupka, 

który wyruszył na front razem z batalionem młodzieży 

gimnazjalnej warszawskiej. Podczas gdy oficerowie 

i dowódca pułku zaczęli się cofać na polu walki, on poszedł 

naprzód z kilkunastoma chłopcami i zginął rażony granatem. 

Ta ofiara nie była jednak daremna, ponieważ chwila śmierci 

księdza Skorupki to punkt zwrotny w bitwie i dziejach wojny 

1920 roku; odtąd to nie Polacy uciekali przed bolszewikami, 

lecz bolszewicy w popłochu  uciekali przed Polakami. 

Przerażeni wrogowie wzięci do niewoli twierdzili, że widzieli 

księdza niosącego krzyż, a nad nim Matkę Bożą, która szła 

przeciwko bolszewikom i do której oni bali się strzelać. 

Niektórzy opowiadali również o potężnej niebieskiej husarii 

dowodzonej przez tajemniczą kobietę, która pojawiła się 

rankiem w dniu 15 sierpnia 1920 roku nad Wólką 

Radzymińską.  

     W obecnych czasach -  pełnych niepokoju o zdrowie, 

o wolność, sprawiedliwość i pokój na świecie – zadajemy 

sobie niejednokrotnie pytanie czy warto podejmować trud, 

aby pomimo wszystko  być człowiekiem sumienia. Wydaje 

się nam, że to trudne pytanie dotyczy tylko nas, a przecież 

gdy Papieżowi zakomunikowano, że inni w trosce 

o bezpieczeństwo boją się o Jego Świątobliwość, 

odpowiedział wprawdzie żartobliwie, iż on też boi się 

o swoją świątobliwość – lecz w tej odpowiedzi ukryta  była 

głęboka refleksja, iż codziennie trzeba powstawać 

i nawracać się od nowa. Skoro Jan Paweł II wybrał tę 

właściwą drogę, drogę prawdy i wolności; skoro bohaterscy 

obrońcy naszej Ojczyzny uznali, że warto jedynie po takiej 

drodze kroczyć – to czy obecne pokolenie może to 

kwestionować i poddać się zwątpieniu? W chwilach 

zniechęcenia pamiętajmy o naszych największych 

autorytetach, pamiętajmy  o zawsze aktualnych słowach 

Papieża Polaka: „Naród ginie, gdy znieprawia swojego 

ducha. Naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się 

oczyszcza, i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają 

zniszczyć.” I niech to pozostawione nam przesłanie umacnia 

nas i prowadzi. Niech żyje wolna i sprawiedliwa Polska!   

Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht 

ŻYCZENIA Z OKAZJI 

DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 

 

GRATULACJE DLA NAGRODZONYCH 

Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 

   Serdecznie gratuluję wszystkim Dyrektorom, Gronu 

Pedagogicznemu i Pracownikom Zespołów Szkół Gminy 

Szczytniki – przyznanych nagród z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej, jakimi były Nagrody Wójta i Nagrody 

Dyrektora. 

   Pragnę również pogratulować w sposób szczególny  

Pani Anecie Nowak,  nauczycielce Zespołu Szkół im. Jana 

Pawła II w Marchwaczu – Nagrody Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty, którą otrzymała na wniosek dyrektora 

szkoły. 

   Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz przekazuję wyrazy 

uznania i życzę dalszych sukcesów zawodowych oraz dużo 

satysfakcji osobistej z wykonywanej pracy. 

Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht 
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UCZCZENIE ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI  

 

     Z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 listopada Wójt 

Gminy Marek Albrecht  oraz Przewodniczący Rady Gminy 

Bogdan Augustyniak uczcili jak co roku miejsca pamięci 

w Iwanowicach i Stawie, oddając cześć  poległym za naszą 

Ojczyznę. Przy pomnikach zostały złożone kwiaty oraz zostały 

zapalone symboliczne znicze.  

 

    Pamięć o wydarzeniach historycznych i tych, którzy ginęli  

w imię wolności Ojczyzny  – to nasz patriotyczny obowiązek, 

który zawsze, nawet  pomimo pandemii, należy wypełniać, 

dostosowując jednak formę naszych działań do wymagań 

sanitarnych. (Redakcja) 

SŁOWO WÓJTA Z OKAZJI ŚWIĘTA  NIEPODLEGŁOŚCI  

102. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 

     W dniu 11 listopada br. przypada 102. rocznica odzyskania 

przez Polskę niepodległości po 123 latach narodowej gehenny 

w jarzmie niewoli. Święto Niepodległości ze względu na stan 

pandemii obchodzone będzie w tym roku zupełnie inaczej nie 

tylko w naszej gminie, ale również w całym kraju – bez 

większych zgromadzeń i publicznych uroczystości, bez apeli na 

terenie szkół. Jednak warto w tym dniu pozostać w łączności 

narodowej i świętować  w taki sposób, w jaki możemy, 

przestrzegając obowiązujących zaleceń sanitarnych.  

     Bardzo dziękuję wszystkim gminnym Zespołom Szkół, które 

włączyły się w akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do 

hymnu”, deklarując wspólne odśpiewanie „Mazurka 

Dąbrowskiego”  w dniu 10 listopada o godz. 11.11 - w danej 

grupie lub klasie podczas zajęć on-line dla uczniów szkół 

podstawowych oraz  podczas zajęć stacjonarnych dla 

przedszkolaków.  

     Jednocześnie zwracam się z prośbą, aby  w dniu 11 listopada 

przy wszystkich domach i budynkach użyteczności publicznej 

zostały wywieszone biało -czerwone flagi; proszę również 

o wysłuchanie lub odśpiewanie w tym dniu w domach o godz. 

11.11 hymnu państwowego na znak naszej wspólnoty gminnej 

i narodowej, a także o uczczenie w miesiącu listopadzie 

chociażby jednego wybranego miejsca pamięci narodowej 

poprzez złożenie symbolicznego kwiatka lub zapalenie znicza - 

jako dowód wdzięczności dla  polskich bohaterów za ich 

niezłomność, umiłowanie Ojczyzny, wolność, którą dla nas 

wywalczyli oraz pozostawiony nam wzór do naśladowania.  

     W obecnych czasach pełnych niepokoju, niepewności 

ze względu na COVID-19 i aktualne konflikty społeczne,  

zwłaszcza podczas długich listopadowych wieczorów -  może 

rodzić się w nas uczucie zniechęcenia, irytacji, lęku o przyszłość; 

mogą pojawiać się pytania: czy  należy walczyć o dobro 

wspólne;  czy to ma sens, aby  służyć z poświęceniem Ojczyźnie; 

czy warto pozostać wiernym chrześcijańskim wartościom.  

Odpowiedź na te wszystkie nasze wątpliwości zawarta jest 

w autentycznych i licznych biografiach polskich bohaterów, 

kierujących się w swoim życiu trzema niepodważalnymi 

priorytetami, jakimi są: Bóg, Honor, Ojczyzna; które dawały siłę 

do walki i do przetrwania podczas długich lat niewoli; na pewno 

bez hołdowania tym wartościom -  Polski nie byłoby dzisiaj 

na mapach świata.    

     Najwybitniejszy z naszych rodaków – Jan Paweł II  nauczał: 
„Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości 
bez przebaczenia.” Budujmy więc prawdziwą duchową 
wspólnotę narodu polskiego oraz rzeczywistą sprawiedliwość 
i  dobrobyt naszej Ojczyzny, pokonując powstałe bariery i brak 
wzajemnego zrozumienia  - w oparciu o słowa Papieża Polaka: 
„Uzdrówcie rany przeszłości miłością. Niech wspólne cierpienie 
nie prowadzi do rozłamu, ale niech spowoduje cud pojednania.” 
Niech żyje wolna i sprawiedliwa Polska!  

WÓJT GMINY SZCZYTNIKI MAREK ALBRECHT 

Szczytniki , 9 listopada 2020 r. 
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SZÓSTA ROCZNICA ZAWIERZENIA 

ŚW.  JÓZEFOWI  KALISKIEMU 

W dniu 25 listopada br. minęła szósta 
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 
Pana Wójta, 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 problemów dnia 
codziennego, tak bardzo nasilonych obecnie z powodu 
panującej epidemii - i w wymiarze  zdrowotnym i duchowym. 
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 
zawsze bronić od wszelkiego zła, pandemii, kataklizmów, 
zniechęcenia i zaniedbań…” (Honorata Szymańska)  

HISTORIA I KULTURA 

WSPOMNIENIA DOTYCZĄCE POŚWIĘCENIA 

POMNIKA O. AUGUSTYNA KORDECKIEGO 

W SZCZYTNIKACH 

Październik jest miesiącem, w którym warto wspomnieć 

uroczystości związane z poświęceniem pierwszego pomnika ks. 

Augustyna Kordeckiego w Szczytnikach, a które miały miejsce 

dokładnie w dniu 30 października 1938 r. Asumptem do tych 

wspomnień stały się fotografie odnalezione przeze mnie 

podczas badań prowadzonych nad dawną prasą. Pod koniec XIX 

i w początkach XX stulecia wiele informacji o regionie czerpano 

głównie z prasy. O wieściach z Kalisza i okolic donosiła 

zwłaszcza prasa regionalna („Kaliszanin”, czy późniejsza 

„Gazeta Kaliska”). Informacje z regionu były publikowane 

także w prasie ogólnopolskiej np. w „Kurjerze Warszawskim”. 

Z powodu braku radia i telewizji, oprócz kościelnych kazań 

to właśnie gazeta bywała wtedy nowoczesnym środkiem 

wymiany informacji. We wspomnianym „Kurierze” 

w niedzielnym dodatku ilustrowanym zamieszczona została 

fotorelacja z uroczystości. Fotografie przedstawiają pomnik ks. 

Kordeckiego ufundowany przez społeczeństwo Ziemi Kaliskiej, 

odsłaniającego pomnik marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, 

a także wpisującego się do księgi pamiątkowej Jego Eminencję 

Prymasa ks. kardynała Augusta Hlonda. Przypomnijmy, że 

Augustyn Kordecki (właściwie Klemens Kordecki; 

ur. 16 listopada 1603 w Iwanowicach koło Kalisza, zm. 

20 marca 1673 w Wieruszowie) był zakonnikiem, paulinem, 

przeorem klasztoru paulinów na Jasnej Górze i dowódcą obrony 

klasztoru podczas jego oblężenia w czasie potopu szwedzkiego, 

prowincjałem, wikariuszem generalnym oraz definitorem 

prowincji zakonu paulinów w Polsce. 

 

 

   Warto dodać, że w tym samym dniu, co poświęcenie pomnika, 

miało miejsce poświęcenie kamienia węgielnego pod szkołę 

III stopnia im. Ks. Augustyna Kordeckiego w Iwanowicach. 

Obydwie uroczystości odbyły się w obecności licznych 

dostojników i rzesz społeczeństwa. Aktu poświęcenia szkoły 

dokonał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Karol Radoński.  

   W moim posiadaniu są ciekawe kopie materiałów 

dokumentujących cały etap budowy pierwszego pomnika 

ku czci ks. Kordeckiego w Szczytnikach, których oryginały 

przechowywane są w archiwum. Być może powstanie na ich 

podstawie obszerniejszy artykuł naukowy. Swoją drogą 

ciekawe, czy zachowała się księga pamiątkowa z tej 

uroczystości, być może kolejne wnikliwe kwerendy 

w archiwach pozwolą dotrzeć i do tego źródła.  

   W czasie okupacji Niemcy zniszczyli ten kamienny monument 

wzniesiony w 1938 r., pozostawiając jedynie granitowe 

ogrodzenie. Staraniem o. Konstancjusza Kunza OSPPE, przeora 

Jasnej Góry został zbudowany – przy współpracy z ówczesnym 

proboszczem Iwanowic ks. Janem Kaliszewskim – według 

projektu prof. Leona Machowskiego – nowy pomnik z okazji 

600-lecia Jasnej Góry na miejscu dawnego. Poświęcił go 

uroczyście kardynał Józef Glemp 19 września 1982 r.  

(dr Bogumiła Celer) 

 

Powyżej zdjęcie z  dawnej prasy: Poświęcenie pomnika 

o. Augustyna Kordeckiego w Szczytnikach na łamach 

„Kurjera Warszawskiego” z 1938 r.  

http://www.toya.net.pl/~jmj/sw_jozef_kalisz_duzy.jpg
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WYSTAWA W GALERII INTERNETOWEJ 

Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI  

W tych wyjątkowych czasach jakie obecnie mamy nie możemy 

wspólnie, jak co roku świętować Narodowego Święta 

Niepodległości 11 Listopada. Nie możemy zaprosić 

mieszkańców gminy do wspólnego marszu, odśpiewania 

hymnu, wypuszczenia biało-czerwonych balonów i lampionów, 

jak to się odbywało przez ostatnie lata. Ale możemy Was 

zaprosić do naszej internetowej galerii na wyjątkową wystawę 

przygotowaną przez Biuro Programu „Niepodległa” z którym 

GOK w Szczytnikach współpracuje, a poświęconą procesowi 

odzyskiwania przez Polskę niepodległości oraz dorobkowi 

II Rzeczypospolitej. Wystawa „Tak powstawała Niepodległa” 

pomyślana jest jako materiał popularnonaukowy pomocny 

w uczczeniu setnej rocznicy niepodległości Polski. Możemy 

więc w czasie wolnym wspólnie rodzinnie zasiąść po obiedzie 

przy komputerze i wejść do naszej internetowej galerii. Czeka 

na Was sporo ciekawych informacji zdjęć, które pozwolą nam 

wspólnie przenieść się w pierwsze lata naszej niepodległości po 

1918 r. Zapraszamy na wystawę. Link do całości prezentacji 

możemy zainteresowanym osobom wysłać. Jednocześnie 

bardzo dziękujemy za wykonaną pracę wszystkim 

przygotowującym wystawę w Biurze Programu „Niepodległa”. 

(więcej…)  Mariusz Janiak 

NAUCZANIE JANA PAWŁA II W CYTATACH  

Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną 

wartość przed oczami Boga. 

Człowiek, który zabija Boga, nie znajdzie także ostatecznego 

hamulca, aby nie zabijać człowieka. Ten ostateczny hamulec jest 

w Bogu. 

Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez 

te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”. 

Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, ale błędem jest 

styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć aniżeli 

być, i chce więcej mieć, nie po to aby bardziej być, lecz 

by doznać w życiu najwięcej przyjemności. 

Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje. 

WYPRAWKI CZYTELNICZE 

Nasi pierwszoklasiści z terenu gminy otrzymali w tym roku 

szkolnym specjalne wyprawki czytelnicze przygotowane przez 

Instytut Książki w ramach kampanii „Mała książka – wielki 

człowiek”. Projekt, którego najważniejszy cel to promowanie 

czytelnictwa i poprawnej polszczyzny od najmłodszych lat,   

realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pod patronatem MEN.  Dziękujemy! (Redakcja) 

TRAKTAT O KULTURZE 

Bez wątpienia mamy wspaniałe  polskie tradycje i  kulturę. 
Jednakże w ostatnim czasie zwłaszcza w młodym pokoleniu 
może rodzić się prawdziwy zamęt i wątpliwości dotyczące 
zagadnienia, na czym ta nasza kultura powinna polegać. Czy 
powinniśmy coś zmienić w naszych wyobrażeniach, zacząć 
używać wulgaryzmów, aby dostosować się do niektórych 
środowisk?  Czy inwektywy to wyraz postępu, mody; czy raczej 
wyraz umysłowego regresu i zupełnego braku kultury 
osobistej? W tej dyskusji warto stanąć ponad podziałami, 
ponad różnymi poglądami, do których każdy z nas ma naturalne 
prawo; i  sięgnąć po argumenty nawiązujące do logicznego 
myślenia.  

A mianowicie jeśli ktoś pozwala sobie na wulgaryzmy 
i stosowanie inwektyw pod czyimś adresem, to niech pomyśli, 
że ten los też może go kiedyś spotkać. I na pewno nie będzie mu 
miło, gdy znajdzie się  po tej drugiej stronie i zostanie obsypany 
obraźliwymi słowami. Czy ktokolwiek w życiu prywatnym lub 
załatwiając jakieś sprawy urzędowe chciałby zostać źle 
potraktowany – na pewno nie; a jeśli tak się stanie, 
to z pewnością wywołuje to słuszne oburzenie. Poza tym warto 
rozważyć czy jako osoby dorosłe  pragniemy dać dobry przykład 
dzieciom i młodzieży, pokazać im tę właściwą drogę, czy raczej 
wolimy całkowicie  uchylić się przed odpowiedzialnością 
za wychowanie młodego pokolenia.  

Nasz polski język jest naprawdę piękny, o ojczystą mowę 
walczyło wiele pokoleń Polaków – czy wolno o tym zapomnieć?  
Nie na próżno Mikołaj Rej z Nagłowic – ojciec języka polskiego -  
napisał „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy 
nie gęsi, iż swój język mają”; i to oczywiste, że naszemu 
wieszczowi zależało na używaniu pięknej polszczyzny, a nie 
obraźliwych słów; że zależało mu również na tym, aby nie 
przedkładać języka obcego ponad ojczystą mowę.  Mikołaj Rej 
był dumny z polskiej mowy i kultury, my też bądźmy dumni 
z naszej ojczystej mowy i nie pozwólmy, aby jakakolwiek 
pseudokultura skłoniła nas do uwierzenia zwodniczym hasłom 
głoszonym przez zgubne i  wątpliwej jakości ideologie.  
(Honorata Szymańska) 

OŚWIATA  

NAUCZANIE ZDALNE I PRACA 

W GMINNYCH ZESPOŁACH SZKÓŁ  

Nie ulega wątpliwości, że w związku z nauczaniem zdalnym 

nauczyciele mają o wiele więcej pracy, co docenił nawet  nowy 

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Natomiast 

pracownicy obsługi wykonują w tym czasie dodatkowe prace 

http://www.szczytnikigok.pl/index.php/pl/Aktualnosci/niepodlegla
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zlecone przez dyrektorów. Poniżej przedstawione zostały 

sprawozdania dyrektorów przygotowane na polecenie Wójta Gminy 

Szczytniki  z  dnia 9 listopada br. z zakresu:   

1/ nauczania zdalnego  

2/ obowiązków pracowników obsługi.  

Zespół Szkół w Iwanowicach 

1/ W Zespole Szkół w Iwanowicach nauczanie zdalne zostało 

zorganizowane w następujący sposób: Zajęcia dydaktyczne 

z poszczególnych przedmiotów oraz dodatkowe (koła, zajęcia 

dydaktyczno- wyrównawcze, logopedyczne, rewalidacyjne, 

korekcyjno- kompensacyjne) realizowane są przez komunikator 

internetowy Skype oraz Office 365 (Teams). Materiały dla 

uczniów zamieszczane są również w e- dzienniku. Komunikacja 

z uczniem odbywa się także  w postaci kontaktu telefonicznego 

oraz w aplikacji Messenger. I tak: 

• klasy 1-3 pracują przy pomocy komunikatora Skype 

oraz Messenger, ponadto wykorzystywany jest 

e dziennik, 

•  klasy 4-8 pracują pomocy komunikatora Skype oraz 

częściowo na platformie Teams, wykorzystywany jest 

również e-dziennik i e- podręczniki, panele językowe, 

zajęcia odbywają się zgodnie z planem. 

Wszystkie lekcje odbywają się zgodnie z dotychczasowym 

planem zajęć i trwają 30-45 minut. W zajęciach  uczestniczą 

wszyscy uczniowie. Tylko w przypadku jednego ucznia zajęcia 

rewalidacyjne z pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

odbywają się w szkole. 

 

2/ Pracownicy obsługi wykonują swoje obowiązki 

przeprowadzając generalne porządki 

 (mycie okien, dezynfekowanie sprzętów), drobne prace 

remontowe, porządkowanie terenu wokół szkoły: grabienie liści, 

nasadzenia drzewek. (Dyrektor Janina Nowak) 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu 

1/ W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu,  

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 5 listopada 2020 r.  zmieniającym  rozporządzenie 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na okres 

czasu od dnia 9 listopada zostały wprowadzone nowe 

zasady funkcjonowania szkoły podstawowej. Wszyscy 

uczniowie klas I-III  realizują naukę zdalną, natomiast 

uczniowie klas IV-VIII kontynuują naukę w trybie 

zdalnym.   

   Wszyscy uczniowie, którzy są objęci nauczaniem zdalnym 

uczestniczą w zajęciach on-line, których nie wolno nagrywać.  

Wszystkie obowiązkowe zajęcia są przeprowadzane zgodnie 

z dotychczasowym planem lekcji. Wpisy w e-dzienniku zostały 

rozszerzone o podawanie uczniom prac domowych wraz 

z najważniejszymi treściami/zadaniami zaplanowanymi 

do realizacji podczas zajęć. Zajęcia on-line obowiązują 

z każdego przedmiotu, jednak lekcja on-line w zależności od 

specyfiki przedmiotu trwa średnio 20-45 minut; za szczegółowe 

ustalenia w tej sprawie odpowiada  nauczyciel danego 

przedmiotu. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy 

w ciągłym okresie do dwóch tygodni nie przewiduje się 

zastępstw z danego przedmiotu on-line. Szkoła do nauczania 

zdalnego wykorzystuje dostępne platformy edukacyjne, a także 

komunikuje się z uczniami oraz rodzicami/prawnymi 

opiekunami przede wszystkim poprzez e-dziennik, mailowo, 

za pomocą smsów i telefonicznie.   

   Stosowane są zasady higieny pracy umysłowej, m. in. dobry 

i aktywny odpoczynek podczas przerw międzylekcyjnych. 

Zgodnie z zaleceniem MEN, w celu zmniejszenia 

rozprzestrzeniania się wirusa - nauczyciele, którzy nie mają 

zajęć w przedszkolu i realizują nauczanie zdalne zostali 

oddelegowani do pracy w domu. Nauczyciel biblioteki 

i nauczyciele zajęć świetlicowych w ramach swojej pracy 

udostępniają i  przesyłają uczniom ciekawe materiały 

edukacyjne w ustalony sposób z uczniami lub 

rodzicami/prawnymi opiekunami.    

   Uczniom, którzy mają problem ze sprzętem komputerowym 

w domu, wypożyczono sprzęt ze szkoły na okres nauki zdalnej 

na podstawie podpisanej umowy użyczenia  

z rodzicem/prawnym opiekunem ucznia – w zakresie 

możliwości szkoły.  

   Przedszkole nadal funkcjonuje bez zmian, tj. w formie 

stacjonarnej.  

   W czasie trwania epidemii w kraju przychodzenie 

i przebywanie w placówce osób z zewnątrz zostało ograniczone 

wyłącznie do załatwienia spraw koniecznych i wymaga 

każdorazowej zgody dyrektora. W placówce przestrzegane są 

obowiązujące zalecenia sanitarne. Monitorowane są również  

dostępne materiały medialne i aplikacje dotyczące COVID-19.  

2/  Z powodu tymczasowego ograniczenia funkcjonowania 

szkoły podstawowej i mniejszej ilości bieżących obowiązków – 

pracownikom obsługi, którzy sprzątają budynek szkolny, 

przydzielono  dodatkowe obowiązki takie jak: porządki 

generalne w placówce, usuwanie skutków zalewania szkoły 

przez firmę budującą klub malucha, dodatkowe czynności 

w związku z dostosowaniem szkoły do nowych wymagań 

z  zakresu ochrony przeciwpożarowej i remontem 

wykonywanym przez firmę zewnętrzną, dodatkowe czynności 

intensyfikujące dezynfekcję wyposażenia szkoły w związku 

z zapobieganiem COVID-19, drobne prace remontowe we 

własnym zakresie np. prace malarskie i konserwacja placu 

zabaw.  

   W związku z tym obecnie czas pracy pracowników obsługi 

jest prawidłowo i w pełni wykorzystany.  W przypadku 

przedłużenia zawieszenia zajęć stacjonarnych na miesiąc 
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grudzień zaplanowane zostało szycie: maseczek, flag 

państwowych, kotylionów oraz  przygotowywanie innych 

pomocy - na potrzeby szkoły i przedszkola, z wykorzystaniem 

zakupionej uprzednio maszyny do szycia.  Niezbędne materiały 

do szycia zostaną zakupione ze środków własnych. (Dyrektor 

Honorata Szymańska) 

Zespół Szkół w Radliczycach 

1/  W  Zespole Szkół w Radliczycach nauczanie zdalne zostało 

zorganizowane w następujący sposób: 

- klasy 1-3 pracują przy pomocy komunikatora Skype oraz 

Messenger, ponadto wykorzystywany jest e-dziennik, 

- klasy 4-8 pracują na platformie Teams, niekiedy korzystają 

ze Skype i Messengera, wykorzystywany jest również e-

dziennik i e- podręczniki, 

- wszystkie lekcje odbywają się zgodnie z dotychczasowym 

planem zajęć i trwają 30-45 minut, 

- w zajęciach uczestniczą wszyscy uczniowie, niektórzy 

ze względu na niesprzyjające warunki domowe uczestniczą 

w lekcjach on-line w szkole, 

- uczniom z rodzin wielodzietnych i w trudnej sytuacji zostały 

wypożyczone ze szkoły tablety i laptopy, 

- uczniowie ( za pośrednictwem rodziców) mają możliwość 

korzystania z biblioteki szkolnej.  

2/ Pracownicy obsługi wykonują swoje obowiązki 

przeprowadzając generalne porządki (mycie okien, 

dezynfekowanie sprzętów),  drobne prace remontowe, 

porządkowanie terenu wokół szkoły: grabienie liści, nasadzenia 

drzewek, szycie kotylionów, ozonowanie pomieszczeń szkoły.  

(Dyrektor Bogusława Domagała) 

Zespół Szkół w Stawie 

1/  W  Zespole Szkół w Stawie nauczanie zdalne zostało 

zorganizowane w następujący sposób: 

- klasy 1-3 pracują  na platformie Teams , przy pomocy 

komunikatora Messenger, wykorzystywany jest e-dziennik 

do sprawnej komunikacji, 

- klasy 4-8 pracują na platformie Zoom, a docelowo na 

platformie Teams, wykorzystywany jest również e-dziennik 

i e- podręczniki oraz lekcje nagrane w formie audio, 

- wszystkie lekcje odbywają się zgodnie z dotychczasowym 

planem zajęć i trwają 30-45 minut, 

- w zajęciach uczestniczą wszyscy uczniowie, uczestnictwo 

w zajęciach jest monitorowane i wszelkie odstępstwa 

wyjaśniane na bieżąco poprzez kontakt z rodzicami,  

- uczniom potrzebującym zostały wypożyczone ze szkoły 

laptopy, 

- uczniowie (za pośrednictwem rodziców) mają możliwość 

korzystania z biblioteki szkolnej.  

2/ Pracownicy obsługi wykonują swoje obowiązki 

przeprowadzając generalne porządki (mycie okien, 

dezynfekowanie sprzętów, sprzątanie w miejscach 

pozaklasowych),  drobne prace remontowe, porządkowanie 

terenu wokół szkoły. Pragnę wyjaśnić, że pracownicy wykonują 

obowiązki w niepełnym składzie z powodu zwolnienia 

lekarskiego jednej  z pracownic. (Dyrektor Teresa 

Andruchowicz) 

Zespół Szkół w Szczytnikach 

1/ Od 26 października 2020 r. rozpoczęło się w szkole nauczanie 

zdalne w klasach IV – VIII. Nauczyciele prowadzą zajęcia on 

line na Skype oraz ZOOM wg obecnego planu zajęć. Podczas 

zajęć omawiają lekcje, podają notatki, zadają prace. Przesyłają 

uczniom karty pracy do rozwiązania, wykresy, diagramy, 

gotowe notatki, itp. Kontaktują się z uczniami poprzez: dziennik 

elektroniczny, Facebook’a, Messengera, Whats App.  

Przekazują materiały do samodzielnej pracy, podają notatki, 

wyjaśniają sporne kwestie. W razie problemów ze sprzętem 

kontaktują się z uczniami i rodzicami telefonicznie oraz 

mailowo. Nauczyciele uczący w kl. VIII korzystają z pakietów 

materiałów dla ósmoklasistów przygotowanych przez Centralną 

Komisję Egzaminacyjną  (https://cke.gov.pl/). 

Ponadto nauczyciele wykorzystują dostępne platformy 

edukacyjne, np.: 

- epodreczniki.pl (e-materiały do wykorzystania przez 

nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów),  

www.gov.pl/zdalnelekcje, Serwis Telewizji Polskiej,  Portal 

lektury.gov.pl, Serwis Muzykoteka Szkolna, Portal wiedzy dla 

nauczycieli, adresy stron internetowych, dyktanda online, 

www.dyktanda.net. Wykorzystują również archiwalne audycje 

Lekcje z TVP, emitowane przez Telewizję Polską w zeszłym 

roku szkolnym, a dostępne na VOD. Uczniowie w ramach zajęć 

oglądają filmy, spektakle teatralne, słuchają koncertów muzyki 

klasycznej i innej. Zapoznają  się z filmikami dotyczącymi 

różnych zagadnień znajdującymi się na You Tube. Nauczyciele 

podają adresy stron internetowych, na których uczniowie mogą 

zapoznać się z materiałem. W czasie zdalnego nauczania 

wykorzystujemy również stronę internetową szkoły, na której 

umieszczamy informacje o konkursach i innych działaniach. 

Aktywizację uczniów w procesie zdalnej edukacji nauczyciele 

opierają na  trzech założeniach: systematyczny kontakt 

nauczyciela z uczniami, zastosowanie różnych form 

przekazywania informacji, informacja zwrotna dla ucznia. 

Podczas zdalnego nauczania wykorzystywane są następujące 

formy i metody pracy: podające, problemowe, eksponujące, 

praktyczne,  programowe. Wszyscy uczniowie uczestniczą 

w zdalnym nauczaniu. W razie problemów technicznych 

nauczyciele kontaktują się z uczniami bądź rodzicami mailowo.   

https://cke.gov.pl/
http://epodreczniki.pl/
http://www.gov.pl/zdalnelekcje
http://lektury.gov.pl/
http://www.dyktanda.net/
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2/ Pracownicy obsługi pracują w systemie zmianowym wg 

ustalonych zasad. 

- Panowie zajmują się obejściem szkoły, sprzątają liście, 

zamiatają obejście, itp. Ponadto pracują przy tworzeniu placu 

zabaw dla dzieci. Obecnie budują piaskownicę dla dzieci. 

- Panie wykonują generalne porządki w klasach- myją okna, 

sprzątają klasy. W wolnym czasie szyją maseczki i ścierki. 

W razie konieczności wspierają w obowiązkach pracowników 

przedszkola. Pomagają porządkować stare podręczniki szkolne. 

(Dyrektor Jolanta Leszka) 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI GMINY 

SZCZYTNIKI W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM  

   W roku szkolnym 2020/2021 w okresie od 30 listopada do 

5 grudnia 2020 r. do awansu zawodowego na stopień 

nauczyciela dyplomowanego przystąpiło 4 nauczycieli 

mianowanych: z Zespołu Szkół w Szczytnikach -  pani Paulina 

Błasiak, pani Anna Olender i pani Anna Siewieja, z Zespołu Szkół 

w Stawie – pan Bartosz Olender.  

   Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadziła Komisja 

Kwalifikacyjna powołana przez Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty. Gratulując stopnia awansu zawodowego, 

nauczycielom życzymy satysfakcji z pełnionej misji kształcenia 

i wychowania młodego pokolenia, pracy w twórczej atmosferze 

sprzyjającej podejmowaniu nowatorskich wyzwań oraz 

realizacji zawodowych planów. (autor: Grażyna Kuchnicka) 

PROGRAM „UMIEM PŁYWAĆ” 2020  

          W dniu 2 marca 2020 r. pomiędzy Zrzeszeniem Ludowe 

Zespoły Sportowe w Poznaniu a Gminą Szczytniki, dla potrzeb 

realizacji projektu Powszechnej nauki pływania „Umiem 

pływać” 2020, współfinansowanego ze środków Ministerstwa 

Sportu i Turystki i samorządu gminnego została podpisana 

umowa o współpracy partnerskiej. 

    Z  dniem 4 marca 2020 r. rozpoczęła się kolejna edycja tego 

programu. Gmina Szczytniki deklarując swój udział zgłosiła do 

programu ogółem 168 uczniów klas I-III ze wszystkich szkół 

podstawowych gminy Szczytniki. Szkoła Podstawowa im. 

Ks. Augustyna Kordeckiego w Iwanowice zadeklarowała – 

45 uczniów, Szkoła Podstawowa w Szczytnikach – 42 uczniów, 

Szkoła Podstawowa w Stawie - 40 uczniów, Szkoła Podstawowa 

im. Stanisława Aleksandrzaka w Marchwaczu  - 12 uczniów 

i Szkoła Podstawowa w Radliczycach – 29 uczniów. Uczniowie 

wzorem lat ubiegłych w trakcie 10 kolejnych wyjazdów mieli 

skorzystać łącznie z 20 godzin nauki na basenie kaliskiego 

AQUAPARKU (po 2 godziny dla każdego dziecka).  

    W związku z przeciwdziałaniem COVID-19, na podstawie 

art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 374), Wojewoda Wielkopolski w terminie 

od 10 marca 2020 r. do odwołania wydał polecenie 

o wstrzymaniu organizowanych przez szkoły i placówki 

oświatowe wszelkich wyjazdów zagranicznych oraz krajowych 

dla dzieci i młodzieży, w tym również wstrzymano wyjazdy 

nabasen. 

    Ponownie wyjazdy uruchomiono w miesiącu wrześniu 

w nowym roku szkolnym 2020/202, kiedy to uczniowie wrócili 

do szkół, jednakże kontynuację rozpoczętego wcześniej 

programu zadeklarowały tylko dwie szkoły podstawowe 

w Iwanowicach i w Szczytnikach. Zgłoszono 90 uczniów. 

Projekt zakończył się w dniu 12 listopada 2020 r. ostatnim 

zaplanowanym wyjazdem na basen. Uczniom został 

zapewniony transport na trasie szkoła - pływalnia - szkoła, wstęp 

na basen, ubezpieczenie, opiekę i opłatę instruktorów nauki 

pływania, wynajem pływalni oraz inne czynności związane 

z realizacją projektu. 

     Dofinasowanie ze strony samorządu gminnego to 170 zł na 

dziecko. Pozostałe koszty finansowe pokryte zostały przez 

partnera wiodącego – Stowarzyszenie LZS w Poznaniu. Dowóz 

zapewniła firma – Transport osobowy P. Juliana Jaszka 

z Koźminka. Na każdą 15-osobową grupę dyrektor zespołu 

szkół, zobowiązany został do wyznaczenia nauczyciela jako 

opiekuna grupy. Na koordynatora projektu z ramienia Urzędu 

Gminy w Szczytnikach została wskazana p. Grażyna 

Kuchnicka. (autor: Grażyna Kuchnicka) 

WYNIKI GMINNYCH KONKURSÓW OGŁOSZ ONYCH 

PRZEZ WÓJTA GMINY  SZCZYTNIKI Z OKAZJI 

GMINNYCH OBCHODÓW 100. ROCZNICY URODZIN 

JANA PAWŁA II I CUDU NAD WISŁĄ  

L A U R E A C I 

Gminny Konkurs Plastyczny dla Przedszkolaków 

„Gdy Jan Paweł II był dzieckiem” 

Imię i nazwisko 

przedszkolaka 

Zespół Szkół  Imię i nazwisko 

opiekuna 

Jakub 

Banasiak 

w Iwanowicach Elżbieta Tomczyk 

Zofia Bryś im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu 

Aneta Nowak 

Marta 

Kopacka 

w Szczytnikach Paulina Błasiak 

Gminny Konkurs Plastyczny 

„Podróże Jana Pawła II” 

dla uczniów klas 1- 3 szkół podstawowych 

Imię i nazwisko 

ucznia 

Zespół Szkół  Imię i nazwisko 

opiekuna 

Ksawery 

Skowroński  

w Iwanowicach Arlena Krzywoźniak 
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Lena 

Szymańska 

im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu 

Jolanta Łuczak 

Wiktoria 

Smolarek  

w Radliczycach Nadia Grabowska 

Katarzyna 

Dorabialska 

w Stawie Bernadeta Krymarys 

Łucja Nowak w Szczytnikach Grażyna Militowska 

Gminny Konkurs Literacki 

„Dlaczego podziwiam Jana Pawła II?” 

dla uczniów klas 4- 6 szkół podstawowych 

Imię i nazwisko 

ucznia 

Zespół Szkół  Imię i nazwisko 

opiekuna 

Kacper Sobkowiak  w Iwanowicach Emilia Wietrzyk  

Hanna 

Pietrzykowska 

im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu 

Wioletta Jeziorska 

Nikola Krzesińska w Stawie Marzena Łysek 

Oliwia Żurawska w Szczytnikach Emilia Chróstek 

Gminny Konkurs Literacki „Jakiej postawy 

patriotycznej uczy mnie Cud nad Wisłą?” 

dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych 

Imię i nazwisko 

ucznia 

Zespół Szkół  Imię i nazwisko 

opiekuna 

Gabriela 

Pospieszyńska 

w Iwanowicach Emilia Wietrzyk  

Aleksandra 

Łańduch 

im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu 

Małgorzata 

Pietrzykowska 

Nadia Olejnik w Radliczycach Karolina Kisiurska 

Angelika 

Wojtczak 

w Szczytnikach Emilia Chróstek 

WIELKIE GRATULACJE! 

AKCJA MEN „SZKOŁA DO HYMNU”  

Zespoły Szkół w Gminie Szczytniki w bieżącym roku szkolnym 
włączyły się do kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” 
i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” w dniu 10 listopada 
o godz. 11.11. W całym kraju w tegorocznej akcji udział wzięło 
16 269 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.  

W tym roku ze względu na stan epidemii uczniowie odśpiewali 
hymn w swoich domach, łącząc się ze swoją klasą lub grupą on-
line. Natomiast przedszkolaki  miały możliwość włączenia się do 
akcji na terenie swoich placówek.  W Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Marchwaczu dzieci, odznaczone biało – czerwonymi 
kotylionami,  pięknie odśpiewały „Mazurka Dąbrowskiego”  
wraz z dyrektorem oraz  nauczycielami i opiekunami: Panią 

Anetą Nowak, Pani Lilianą Wójtowicz, Panią Janiną Antczak 
i Panią Weroniką Pasałką. Z pewnością dzieci także 
w pozostałych gminnych placówkach zaśpiewały nasz 
narodowy hymn na szóstkę, za co należą się im od nas dorosłych 
wielkie brawa. Serdecznie dziękujemy!   (Honorata Szymańska) 

 

 

„NOC ZAWODOWCÓW 2020” W  ZESPOLE SZKÓŁ 

W IWANOWICACH 

Uczniowie klas: VII A i VII B  Zespołu Szkół w Iwanowicach 
mieli okazję uczestniczyć w  3 edycji  - ,,Wielkopolska w sieci 
zawodów”.  Tegoroczne wydarzenie   odbyło się online. 
Organizatorem wydarzenia Noc Zawodowców 2020 – edycja 3.0 
„Wielkopolska w sieci zawodów” na terenie subregionu 
kaliskiego było Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 
Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. III edycja wydarzenia 
pt. Noc Zawodowców odbyła się  pod Patronatem Honorowym 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Cele wydarzenia to: 
popularyzacja kształcenia dualnego i zawodowego wśród 

uczniów szkół, pogłębienie wiedzy na temat różnych zawodów,  
przybliżenie uczestnikom specyfiki pracy w różnych zawodach,  
poznanie zasad funkcjonowania firm różnych branż,  
zapoznanie uczestników z ofertą edukacyjną szkół 
w subregionie kaliskim.  
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 Uczniowie Zespołu Szkół w Iwanowicach tworzyli  podczas w/w 

przedsięwzięcia dwie drużyny (Drużyna- AU pod opieką 

nauczycielki Wioletty Michalskiej i  Drużyna-A  pod opieką 

Wioletty Mikołajczyk). Podczas spotkania online uczestnicy 

mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół 

regionu, poznania wybranych zawodów oraz udziału w krótkich 

prezentacjach na temat ,,Poznaj siebie- Twoja osobowość 

zawodowa, Twój wizerunek’’.  

 

Uczniowie wzięli również udział w konkursach: ,,Zawodowe 

Rozdanie’’ oraz ,,Zawodowy Ekspres’’. W tegorocznej edycji 

konkursowej wzięło udział 87 drużyn należących do subregionu  

kaliskiego. Drużyna AU w składzie: Ksawery Pacholczyk,  

Wiktoria Michalska, Alan Dionizy, Kacper Ignaszak (klasa VII B) 

i Mikołaj Przepiórka  (klasa VII A) została nagrodzona, bowiem 

znalazła się wśród trzydziestu najlepszych drużyn subregionu  

kaliskiego.   (Wioletta Mikołajczyk)  

 

 

KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLI  

„NASZE  GOSPODARSTWO ROLNE”  

Dzieci z Przedszkola w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Marchwaczu wykonały makietę gospodarstwa rolnego. 
Makieta stworzona została na konkurs plastyczny ogłoszony 

przez Urząd Statystyczny w Poznaniu. Zaangażowanie 
w tworzenie pracy było ogromne. Dzieci ulepiły zwierzęta      
z plasteliny, z tektury wykonały budynki, z zapałek płot...  Celem 
konkursu było rozwijanie zmysłu plastycznego 
i przestrzennego, zdolności manualnych i kreatywności dzieci. 
Za udział w konkursie dzieci otrzymały balony, kredki oraz 
odblaski.    (Aneta Nowak) 
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AKCJA „DZIEŃ BEZ ZABAWEK”  

Raz w miesiącu w przedszkolu przy Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Marchwaczu organizowany jest DZIEŃ BEZ 
ZABAWEK. Z półek znikają auta czy klocki. Do dyspozycji dzieci 
są natomiast różnej wielkości kartony, szary papier, taśma 
klejąca. Brak zabawek prowokuje dzieci do innego 
organizowania sobie czasu wolnego. Poprzez takie zajęcia 
maluchy odkrywają swoje twórcze możliwości, rozwijają 
wyobraźnię przestrzenną i kreatywność, zdobywają sprawność 
manualną.        

 

 

 

 Z kartonów nawet najmniejsze dzieci z zaangażowaniem 
tworzą wieże, można je potem porównać, wskazać najmniejszą 
czy największą. Można policzyć, ile kartonów użyto 
do zbudowania takiej wieży. Proste zabawy, a dużo okazji 
do wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka. 
W zorganizowanie takiego dnia angażują się zawsze nasi 
niezawodni rodzice, za co składam serdeczne podziękowania.  
(Aneta Nowak)  

 

OGŁOSZENIA  

 

USŁUGI ELEKTRYCZNE Przemysław Rodziak, Krowica 

Zawodnia 35c, tel. 721 160 568 

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

Salon Kosmetyki Samochodowej   

Pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej, polerowanie, 

woskowanie, pranie dywanów, pranie mebli tapicerowanych. 

Kuczewola 59A, tel. 669 814 212 

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

-DM-Car Kompleksowa naprawa samochodów powypadkowych, 

naprawy bieżące, spawanie tworzyw sztucznych, skup i sprzedaż 

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

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

Biuro Rachunkowe Honorata i Piotr Waliś Doradztwo 

Gospodarcze, Consulting, Kredyty, Leasingi, Pośrednictwo 

Finansowe. Dojazd do klienta. Kompleksowa i profesjonalna 

obsługa podmiotów gospodarczych, rolników i osób fizycznych. 

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

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

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

Potrzebujesz strony internetowej?  Zadzwoń: 724 959 262. 

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

na Facebooku (od50 zł),  

10G, patryk@net-pat.pl 

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

Zapraszam do Zakładu Mechaniki Pojazdowej i Serwisu Opon 

SPEED-MECH. Oferuję usługi w zakresie napraw głównych 

i bieżących, diagnostyki komputerowej, serwis opon, wymiany 

filtrów, oleju i płynów, napraw układu napędowego, hamulcowego, 

kierowniczego, wydechowego,  wymiana rozrządów, elektryka, 

rozruszniki, alternatory, przygotowanie pojazdów do przeglądów 

rejestracyjnych oraz sprzedaży, pranie tapicerek samochodowych. 

Cezary Krążyński, Główczyn 31, Tel. 723152206 

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

mailto:biuro.walis@wp.pl
mailto:patryk@net-pat.pl
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Warsztat samochodowy. Naprawy bieżące, serwis klimatyzacji, 

serwis opon, wymiana oleju, filtrów i płynów, diagnostyka 

komputerowa, kosmetyka samochodowa, wynajem autolawety, 

lawety- transport. Ponadto: Limuzyna do ślubu: czarny PEUGEOT 

508–atrakcyjny wizualnie, komfortowy, bogato wyposażony, 

bezpośredni import i sprzedaż samochodów z Belgii, Holandii, 

Niemiec i Danii, przygotowanie aut do rejestracji, usługi 

transportowe, pomoc drogowa. Kontakt: Krzysztof Wietrzyk Pieńki 

18 (k/Radliczyc) tel. 604383 466 62-865 Szczytniki  

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

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów BARTEX  zaprasza! 

Wykonujemy przeglądy rejestracyjne pojazdów wszystkich 

rodzajów oraz badania dodatkowe – do każdego przeglądu - 

niespodzianka.  Zapraszamy do skorzystania z nowo otwartej myjni 

samoobsługowej, dwustanowiskowej – dla każdego typu 

samochodów. Stacja czynna: pn-pt 8:00-18:00, sobota 8:00-14:00. 

Myjnia: czynna całą dobę. KROWICA ZAWODNIA 59, 

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

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

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

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

wysoką zdawalność, miłą i bezstresową atmosferę, komplet 

materiałów dydaktycznych -gratis! Promocyjne ceny. Szczegóły 

pod numerem tel. 509057378 lub 62/76 26 623 

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

-Barmańska Obsługa Imprez Koszal-bary   

Zapewniamy cały niezbędny sprzęt barmański, mobilne bary, szkło, 

zamrażarki, lodówki itd. Przygotowanie i obsługa słodkich stołów, 

Obsługa Fontann Czekoladowych. Działamy w naszym regionie 

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

tel. 518768552 

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

-WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE 

W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI 

CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY SZCZYTNIKI 

1. Dec Mirosław Usługi Asenizacyjne,  

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

763-78-78; 

2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna 

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

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

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

tel. kom. 602382338; 

4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach, 

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

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

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

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

-FIRMA MAG – TRANS KARPISIEWICZ Oferuje usługi - 

TRANSPORTOWE: busy, wywrotki, ciągniki siodłowe, 

niskopodwozie; KOPARKO – ŁADOWARKĄ; 

KOMPLEKSOWE USŁUGI PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM: 

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

i czyszczenie rynien, montaż reklam, czyszczenie i malowanie 

elewacji; SPRZĄTANIE placów budowy, porządkowanie terenu po 

prowadzonych pracach budowlanych, wywóz gruzu i odpadów 

komunalnych, nawożenie ziemi;  WYWÓZ NIECZYSTOŚCI 

PŁYNNYCH  między innymi z terenu gminy Szczytniki. 

Promocyjne ceny.  WYWÓZ OBORNIKA SAMOCHODEM 

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

– 023  

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

-USŁUGI KRAWIECKIE z możliwością dojazdu do klienta. 

Szycie miarowe odzieży damskiej: suknie wizytowe, kostiumy, 

żakiety, spódnice; przeróbki odzieży: skracanie, zwężanie, 

poszerzanie, wszywanie zamków Tel. 782 659 195 

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

-SALON FRYZJERSKO – KOSMETYCZNY SOLARIUM 

,,TATIANA”, OPATÓWEK UL.KALISKA 3 TEL. 664 – 304 – 

005 , CZYNNY WTOREK – PIĄTEK 9 – 17,  SOBOTA 8 – 15   

Oferuje usługi z zakresu fryzjerstwa damskiego i męskiego, jak 

również usługi kosmetyczne: hennę i regulację brwi oraz rzęs, 

paznokcie hybrydowe, paznokcie akrylowe, paznokcie żelowe, 

manicure, pedicure, peeling dłoni połączony z okładem 

parafinowym, makijaż dzienny i wieczorowy, maseczki na twarz, 

oczyszczanie twarzy – mikrodermabrazję i kwasy oraz solarium 

z bezpiecznymi lampami i nową europejską normą opalania 0,3. 

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

-AUTOLAWETYKALISZ.PL Wynajem: autolawet, lawet, busa 

9- cio osobowego, te. 512 349 420 

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

-GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SCH” SZCZYTNIKI zaprasza do swoich 

sklepów na zakupy artykułów spożywczych i chemii gospodarstwa 

domowego.  Oferujemy duży wybór i promocyjne ceny. 

Zapraszamy również do magazynu Artykułów Masowych 

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

i materiały budowlane. Workujemy ekogroszek, transport gratis, 

sprzedaż ratalna. 

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

HEBEL USŁUGI STOLARSKIE Chojno 17a Grzegorz 

Leszczyński tel. 603 629 744 TERMINOWO I SOLIDNIE!  

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

Sprzedaż choinek do 1,5m;  Szczytniki 114 

(pod lasem);  tel. 694 511 969 i tel. 698 445 318 
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W BIEŻĄCYM WYDANIU GAZETKI GMINNEJ 
MOŻNA  PRZECZYTAĆ O NASTĘPUJĄCYCH  

SPRAWACH I WYDARZENIACH: 

                SPRAWY GMINNE str. 1 

• Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia   

• Podziękowanie od Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej za złożone gratulacje 

• Kalendarium Wójta 

• Forum pytań do Wójta 

• Sesje Rady Gminy Szczytniki 

• Ograniczenia w obsłudze interesantów w Urzędzie 

Gminy w Szczytnikach   

• Aplikacja e-Kurenda w Gminie Szczytniki     

• Zmiany w gminnej oświacie od dnia 30 listopada br.  

• Przebudowa drogi w miejscowości Bronibór  

• Przebudowa drogi gminnej Staw – Szczytniki   

• Remont świetlicy wiejskiej w Iwanowicach  

• Remont dachu świetlicy wiejskiej w Joance  

• Nowy samochód dla OSP Iwanowice   

• I Akcja poboru krwi w Szczytnikach   

• Akcja poboru krwi w Stawie  

• Akcja sadzenia drzew 

• SadziMY w Tymieńcu      

• Pomoc dla producentów chryzantem 

• Odbiór folii rolniczej 

• Zmiany w Programie Priorytetowym „Czyste 

Powietrze” 

 

WYDARZENIA str. 15 

• Honorowe odznaki „Meritis pro Familia” dla 

przedstawicieli Gminy Szczytniki   

• Gratulacje Wójta  

• Stanowisko Rady Gminy Szczytniki w sprawie 

uczczenia 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II oraz 

Bitwy Warszawskiej, która przeszła do historii jako  

„Cud nad Wisłą”    

• Gminne obchody 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II 

i Cudu nad Wisłą    

• Wystąpienie Wójta podczas Gminnych obchodów 

100. rocznicy urodzin Jana Pawła II i Cudu nad Wisłą 

• Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

• Gratulacje dla nagrodzonych z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej  

• Uczczenie Święta Niepodległości      

• Słowo Wójta z okazji Święta Niepodległości 

• Szósta rocznica zawierzenia św. Józefowi Kaliskiemu 

 

HISTORIA i KULTURA  str. 23 

• Wspomnienia dotyczące poświęcenia pomnika 

o. Augustyna Kordeckiego w Szczytnikach   

• Wystawa w galerii internetowej z okazji  Święta 

Niepodległości 

• Nauczanie Jana Pawła II w cytatach 

• Wyprawki czytelnicze dla pierwszoklasistów 

• Traktat o kulturze  

OŚWIATA str. 24 

• Nauczanie zdalne i praca w gminnych Zespołach 

Szkół   

• Awans zawodowy nauczycieli Gminy Szczytniki  

w br. roku szkolnym 

• Program „Umiem Pływać" 2020 

• Wyniki gminnych konkursów ogłoszonych przez 

Wójta Gminy Szczytniki z okazji Gminnych 

obchodów  100. rocznicy urodzin Jana Pawła II 

i Cudu nad Wisłą 

• Akcja MEN „Szkoła do hymnu”     

• „Noc Zawodowców 2020” w  Zespole Szkół  

w Iwanowicach   

• Konkurs Plastyczny dla przedszkoli „Nasze 

gospodarstwo rolne”   

• Akcja „Dzień bez zabawek”    

OGŁOSZENIA str. 30 

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

REDAKCJA 

     Opracowanie i redagowanie „Wiadomości Szczytnickich”: 

Honorata Szymańska – edytowanie, Krzysztof Pietrzykowski - skład 

graficzny, Grażyna Kuchnicka – ds. kontaktów i promocji gminy. 

Honorowy Patronat: Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht.  

     Informator ten powstaje dzięki dużemu zaangażowaniu placówek 

oświatowych oraz Pracowników  i Mieszkańców Gminy Szczytniki, 

za co serdecznie dziękujemy. Przekazujemy także wyrazy 

podziękowania dla Wszystkich, którzy nadesłali teksty do bieżącego 

wydania gazetki gminnej.  

     Wszelkie uwagi dotyczące naszego gminnego informatora 

przyjmujemy pod adresem gazetkagminna@gmail.com. Prosimy 

o przesyłanie artykułów do gazetki - na zasadach określonych 

w Regulaminie gazetki gminnej – wyłącznie na tego maila. 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY  ŻYCZY SPOKOJNYCH ŚWIĄT !

mailto:gminna@gmail.com

