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BUDŻET GMINY SZCZYTNIKI NA ROK
2021 UCHWALONY JEDNOGŁOŚNIE

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę Mieszkańcom, Pracownikom Zaangażowany inwestycyjnie z naciskiem na
i Przyjaciołom Gminy Szczytniki smacznego tradycyjnego śniadania i obfitego
dyngusa, miłego wypoczynku w gronie rodzinnym, a także dużo zdrowia, aby nikt
nie bał się drugiego człowieka ze względu na obecną sytuację zdrowotną w kraju.
Niech Cud Wielkiej Nocy napełni nasze serca pokojem, wiarą i nadzieją,
iż wszystko, co złe musi przeminąć, ponieważ dobro zawsze zwycięża,
przynosząc radość niczym widok rozkwitających kwiatów,
mieniących się wieloma odcieniami w blasku wiosennego słońca.

zadania drogowe- tak w skrócie można
scharakteryzować gminny budżet na 2021 rok.
Czytaj s. 10

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU
EKOLOGICZNEGO „DBAJMY O NASZE
ŚRODOWISKO NATURALNE!”
Tematyka konkursu ekologicznego wzbudziła
spore
zainteresowanie
wśród
uczniów
i przedszkolaków z terenu gminy.
Czytaj s. 23

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

INFORMACJA O SZCZEPIENIACH
PRZECIW COVID-19
W całym kraju trwa akcja szczepień przeciw
koronawirusowi. W naszej gminie punktem
szczepień jest Ośrodek Zdrowia w Stawie.
Czytaj s. 14

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI
Z DEPRESJĄ
Czas pandemii z pewnością nie sprzyja kondycji
zdrowia psychicznego. 23 lutego obchodzimy
światowy dzień walki z tą chorobą.
Czytaj s. 22

ROCZNICA POMORDOWANIA
MIESZKAŃCÓW MARCHWACZA
Pandemiczne ograniczenia sprawiły, że w ciszy
i zadumie uczczono pamięć ofiar zbrodni sprzed
76 lat.
Czytaj s. 15

`
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SPRAWY GMINNE
KALENDARIUM WÓJTA
1. Przypominam, że z uwagi na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nadal
obowiązują ograniczenia w obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy w Szczytnikach:
✓ pamiętaj wchodząc do Urzędu załóż maskę i zdezynfekuj dłonie;
✓ poruszanie po pomieszczeniach Urzędu osób trzecich 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 ze wskazanych numerów telefonów;
✓ 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
Jednocześnie bardzo dziękuję za współpracę i zrozumienie utrudnionych warunków pracy.
2. W dniu 02.12.2021 r. dokonano odbioru przebudowanej drogi gminnej nr 675707P w miejscowości Lipka.
Wykonawcą prac był Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z Błaszek za kwotę 563.528,07 zł brutto. Do prac
wniesiono kilka uwag, wykonawca zobowiązał się w najbliższym terminie poprawić wskazane usterki.
3. Zakupiono i zamontowano na hydroforni w Mroczkach Wielkich urządzenie do naświetlania wody promieniami
UV – koszt 14.760 zł, wyniki badania wody są prawidłowe.
4. W dniu 18.12.2021 r. podpisałem umowę na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Popów” w formule "zaprojektuj i wybuduj " z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych Jakub
Wawrzyniak z Tuliszkowa, za kwotę 349.137,35 zł; termin realizacji do 31 sierpnia 2021 r., zadanie jest
dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
5. W dniu 29.12.2020 r odbył się odbiór łącznika sieci wodociągowej Kościany – Mroczki Wielkie o długości
1,02 km; ostatnie wykonane połączenie pozwoli nam na zapewnienie bezpieczeństwa w dostawach wody
w przypadku poważnych awarii hydroforni lub w przypadku niedoborów wody.
6. W dniu 31.12.2020 r. zawarłem umowę z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta „EKO” Sp. z o. o. na odbiór
i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytniki w 2021 r, szacunkowa wartość usługi to 775.170 zł.
7. W dniu 14.01.2021 r. podpisałem umowę na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Główczyn i Antonin” w formule " zaprojektuj i wybuduj " z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –
Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa za kwotę 82.164 zł; termin wykonania do 31 sierpnia 2021 r.,
zadanie jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
8. W dniu 16.01.2021 r. nie odbył się przetarg na sprzedaż trzech działek w mc. Górki z powodu braku ofert, działki
posiadają warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
ponowny przetarg może zostać ogłoszony po upływie miesięcznego ustawowego terminu.
9. W dniu 24.01.2021 r. otwarto oferty na przebudowę drogi w mc Korzekwin – Kuczewola, najkorzystniejsza oferta
została złożona przez PBD Kalisz na kwotę 1.953.975,83 zł. Gmina otrzymała na powyższe zadanie
dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.100.000 zł.
10. Wyraziłem zgodę na zawarcie kolejnego porozumienia z Nadleśnictwem Kalisz w sprawie udostępnienia przez
Nadleśnictwo drogi leśnej na działkach nr 5150, 5149, 5161/1, 5156, 5151, 5149, 5148, 5147 obręb ewidencyjny
Zajączki, obręb leśny Pieczyska do użytku publicznego; jest to dukt leśny, przy którym mieszczą się posesje
mieszkańców Sobiesęk Trzecich; Gmina corocznie przeznacza kwotę 30 tys. zł. na utwardzenie powyższego
odcinka o długości ok. 2,5 km.

WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL

2

WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 41

2021-03-08

11. W dniu 01.02.2021 r. podpisałem umowę na realizację zadania „Szkolny Klub Sportowy” ze Stowarzyszeniem
Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”, do programu przystąpiła szkoła w Iwanowicach, koszt ze strony
Gminy 350 zł. W ramach projektu zostaną przeprowadzone 56 lub 64 godziny zajęć sportowych, projekt
dofinansowany jest przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, termin realizacji do 15 grudnia
2021 r.
12. Od lutego 2021 r. funkcjonuje pierwszy na terenie Gminy - Gminny Klub Dziecięcy, usytuowany w Marchwaczu.
13. Od momentu zawarcia porozumienia przez Gminę z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska w Poznaniu liczba wniosków naszych mieszkańców
przyjętych w programie „Czyste Powietrze” wynosi 50, w tym od listopada po
zmianach warunków programu przyjęto ich 13. 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.
14. W lutym br. ogłosiłem kolejny Gminny Konkurs Ekologiczny „Dbajmy o nasze środowisko naturalne!” dla
uczniów i przedszkolaków. Założone cele to: kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie uzdolnień dzieci
i młodzieży, promowanie ochrony środowiska naturalnego.
15. W bieżącym roku kalendarzowym ze względu na Covid-19 nie zostały zorganizowane tradycyjne Gminne Obchody
Rocznicy Pomordowania Mieszkańców Marchwacza, jednakże wiele osób, poprzez swoją obecność lub myślami,
włączyło się w Mszę św., która została odprawiona w tej intencji w parafialnym Kościele w Rajsku. Bardzo dziękuję
wszystkim zaangażowanym za zaprezentowanie godnej postawy patriotycznej.
16. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił następujące świadczenia:
Rodzaj Świadczenia

od 27.10.2020r. do
07.12.2020r.

od 08.12.2020r. do
27.01.2020r.

do 17.02.2021r.

20 107,42

19 888,89

0

35

34

0

5989,00

6 693,50

0

18

18

0

12 860,62

17 412,81

0

36

36

0

240919,38

274 691,81

0

448

481

0

Świadczenie

0

4 000,00

0

za życiem

0

1

0

14 571,38

13 671,38

0

23

23

0

Świadczenie

1 456 349,06

0

750 255,20

500+

866

0

868

1725,18

1 975,16

2 013,79

7

6

8

33,42

0

133,68

2

0

4

Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe
Zasiłki celowe
Świadczenia rodzinne

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek energetyczny

od 28.01.2021r.
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Stypendia szkolne

0

0

0

zasiłki szkolne

0

0

0

KDR

5

5

0

WKR

0

0

0

FEAD

0

0

0

6 900,00

0

0

23

0

0

Świadczenie 300 +

Z programu ,,Posiłek w szkole i w domu” w formie posiłku korzystało 112 dzieci. W okresie od 27.10.2021 r.
do 17.02.2021 r. pracownicy socjalni przeprowadzili wywiady środowiskowe telefoniczne lub w siedzibie GOPS
w związku z istniejącą pandemią. W nagłych i bardzo trudnych przypadkach rodzinnych, pracownicy socjalni wraz
z asystentem rodziny podejmowali działania w terenie. Asystent Rodziny 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. Od grudnia 2020 r. wydano 19 zaświadczeń
dotyczących Programu Czyste Powietrze .
17. W okresie od 10.12.2020 r. do 31.12.2020 r. wydałem następujące Zarządzenia:
1. Nr 47/2020 w sprawie: zmian w budżecie Gminy;
2. Nr 48/2020 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy
w Szczytnikach;
3. Nr 49/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2021-2026;
4. Nr 50/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Szczytniki
na 2021 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi;
5. Nr 51/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia pisemnego nieograniczonego przetargu
na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego Jelcz 415 i powołania Komisji przetargowej;
6. Nr 52/2020z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru reprezentacji osób zatrudnionych do spraw pracowniczego
planu kapitałowego dla Urzędu Gminy w Szczytnikach;
7. Nr 53/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych
Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy w Szczytnikach;
8. Nr 54/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko pracy Kierownika Klubu dziecięcego w Marchwaczu w Gminie Szczytniki;
9. Nr 55/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru
kandydatów do udziału w projekcie „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców”;
10. Nr 56/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie planu zimowego utrzymania dróg gminnych;
11. Nr 57/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie
Iwanowice oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu;
12. Nr 58/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Szczytniki na 2020 rok;
13. Nr 59/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną
przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego;
14. Nr 60/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zamian w budżecie Gminy Szczytniki na 2020 rok.
18. Realizacja Uchwał Rady Gminy Szczytniki:
1. UCHWAŁA NR XXXII / 165 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Szczytniki - w trakcie realizacji.
2. UCHWAŁA NR XXXII / 164 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie
wyrażenia opinii dotyczącej zrzeczenia się odszkodowania - w trakcie realizacji.
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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3. UCHWAŁA NR XXXII / 163 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Szczytniki do gminnego zasobu
nieruchomości, w trakcie przygotowania protokół uzgodnieniowy.
4. UCHWAŁA NR XXXII / 162 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2021 rok – w trakcie realizacji.
5. UCHWAŁA NR XXXII / 161 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2021-2026 w trakcie realizacji.
6. UCHWAŁA NR XXXI / 160 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 – w trakcie realizacji.
7. UCHWAŁA NR XXXI / 159 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie : zmiany
WPF - w trakcie realizacji.
8. UCHWAŁA NR XXXI / 158 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie : zmian
w budżecie gminy Szczytniki na 2020 rok – zrealizowana.
9. UCHWAŁA NR XXX / 157 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie: zmian
w budżecie gminy Szczytniki na 2020 rok - zrealizowana.
10.UCHWAŁA NR XXX / 156 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany
uchwały NR L/285/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
na terenie Gminy Szczytniki - ogłoszona w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.
11.UCHWAŁA NR XXX /155 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - ogłoszona
w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.
12.UCHWAŁA NR XXX / 154 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie
niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – ogłoszona w Wojewódzkim
Dzienniku Urzędowym.
13.UCHWAŁA NR XXX / 153 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie:
przystąpienia do opracowania projektu „Strategii rozwoju Gminy Szczytniki na lata 2021-2030” oraz określenia
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji,
o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju –
w trakcie realizacji.
14.UCHWAŁA NR XXX / 152 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program
edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie
Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej" - w trakcie realizacji.
15. UCHWAŁA NR XXVIII / 151 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2020 rok – realizacja na bieżąco.
16.UCHWAŁA NR XXVIII / 150 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie
określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok. Uchwała ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym.
17.UCHWAŁA NR XXVIII / 149 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Szczytniki na 2021 rok. Uchwała
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym.
18.UCHWAŁA NR XXVIII / 148 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok na obszarze Gminy
Szczytniki. Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym.
19.UCHWAŁA NR XXVIII / 147 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
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zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym. Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym.
20.UCHWAŁA NR XXVIII / 146 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczytniki. Uchwała ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym.
21. UCHWAŁA NR XXVIII / 145 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 20 listopada 2020 r. 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. Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym.
22. UCHWAŁA NR XXVIII / 144 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 października 2020 r. w sprawie
zmiany WPF – realizacja na bieżąco.
23.UCHWAŁA NR XXVIII / 143 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 października 2020 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2020 rok – 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

FORUM PYTAŃ DO WÓJTA
1/ Czy uważa Pan, że w obecnych warunkach sanitarnych, z przewagą zajęć zdalnych, praca nauczycieli stała się
łatwiejsza?
- Absolutnie nie; wręcz przeciwnie. Uważam, że praca zdalna to duże utrudnienie zarówno dla uczniów i ich rodziców,
ale także dla nauczycieli. Nauczyciele, podobnie jak uczniowie, spędzają sporo czasu przed monitorem, obecnie muszą
jeszcze więcej czasu poświęcić na przygotowanie zajęć, ponieważ są zobowiązani do opracowania większej ilości
dokumentacji, do przekazywania szczegółowych informacji w formie pisemnej, m. in. poprzez e-dziennik, do wydruku
napisanych sprawdzianów przez uczniów czy też prac domowych swoich podopiecznych. Poza tym żadna forma pracy
zdalnej nie zastąpi bezpośredniego komunikowania się z innymi osobami, podczas którego z pewnością lepiej można
pomóc swoim wychowankom, przekazując im nie tylko treści edukacyjne, ale udzielając również potrzebnego wsparcia
psychologicznego. Oprócz tego praca zdalna wymaga sprawnego połączenia internetowego, w przeciwnym razie,
a więc gdy występują zakłócenia, np. przerwanie choćby na chwilę łącza, nauczyciel jest zmuszony wielokrotnie
powtarzać te same treści. To wszystko bardzo utrudnia i tak uciążliwą pracę nauczycieli. Trudno nie wspomnieć również
o bardzo niezdrowym dla wszystkich przesiadywaniu przez długie godziny przed komputerem.
2/ Czy gmina planuje w najbliższym czasie udział w jakimś projekcie w celu pozyskania kolejnych środków
zewnętrznych na zadania społeczne lub inwestycje?
- Tak, od połowy lutego rozpoczęliśmy przygotowania do opracowania wymaganej dokumentacji w ramach nowego
projektu dotyczącego poprawy efektywności energetycznej w celu obniżenia kosztów w jednostkach oświatowych
prowadzonych przez gminę. Planujemy założenie paneli fotowoltaicznych we wszystkich Zespołach Szkół, a w dwóch
placówkach również wymianę starych pieców na nowe, bardziej ekologiczne. Oczywiście to są na razie tylko plany, nie
wiadomo czy zostaniemy zakwalifikowani do projektu, ale trzeba próbować.
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SESJE RADY GMINY SZCZYTNIKI

W dniu 10 grudnia 2020 roku odbyła się XXX 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 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 było między innymi rozpatrzenie
projektów uchwał, głosowania, podjęcie uchwał:
- zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji
projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania
zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B
na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, Sekretarz
Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały
w powyższej sprawie. Przewodniczący Rady stwierdził, że
projekty uchwał na dzisiejszą sesję zostały omówione
i pozytywnie zaopiniowane na wspólnym posiedzeniu
Komisji Rady, które odbyło się przed sesją, zwrócił się

o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie
projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec
braku uwag i propozycji Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie,
w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XXX / 152 // 2020 (głosowało 14 radnych);
- w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii
rozwoju Gminy Szczytniki na lata 2021-2030” oraz
określenia trybu i harmonogramu opracowania, 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 XXX / 153 / 2020 (głosowało 14 radnych);
- w sprawie niedochodzenia należności z tytułu
rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych, 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 XXX / 154 / 2020 (głosowało 14 radnych);
- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
dla
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
ustalenia stawki takiej opłaty, 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
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Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX / 155 / 2020
(głosowało 14 radnych);
- w sprawie zmiany uchwały NR L/285/2018 Rady Gminy
Szczytniki z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
napojów alkoholowych 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 / 156 / 2020 (głosowało 14 radnych);
- 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 XXX / 157 / 2020 (głosowało 14 radnych);
- omówienie sprawy projektu budżetu Gminy na 2021 r.
oraz projektu WPF, Przewodniczący Rady poinformował, że
radni są w posiadaniu materiałów w powyższej sprawie,
zaproponował omówienie sprawy na posiedzeniach Komisji
Rady lub wspólnym posiedzeniu Komisji, zobowiązał
przewodniczących Komisji do podjęcia odpowiednich
uzgodnień w tej sprawie;
– zakończenie sesji - W związku z omówieniem wszystkich
punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął
sesję.
W dniu 30 grudnia 2020 roku odbyła się XXXI Sesja Rady
Gminy Szczytniki. W sesji udział wzięło 15 radnych według
załączonej listy obecności, Wójt Pan Marek Albrecht,
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch, Sekretarz Gminy Pan
Dariusz Wawrzyniak, inspektor Biura Rady Pan Mirosław
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Kowalski. Otwarcia sesji o godz. 9.40 dokonał
Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan Bogdan
Augustyniak i stwierdził, że na ustawowy ogólny stan
15 radnych na sesję przybyło 15, zapewniając tym samym
quorum wymagane dla prawomocności obradowania oraz
podejmowanych uchwał. Poinformował, że ze względu na
ogłoszony stan epidemii i bezpieczeństwo zdrowia i życia
uczestników sesji i pracowników Urzędu Gminy oraz ich
rodzin sesja odbywa się w sali w remizie OSP w Szczytnikach.
Odstępuje się od podpisywania listy obecności, głosowania
jawne imienne, ze względu na brak możliwości działania
urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie
imiennego wykazu głosowań radnych, będą się odbywały
przez podniesienie ręki z odnotowaniem w protokole z sesji
kto i jak głosował, imienne wykazy głosowań radnych
sporządzone w wersji papierowej będą upubliczniane.
Obrady Rady Gminy ze względu na brak możliwości
technicznych nie będą transmitowane i utrwalane za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz z tego
powodu nie będą upublicznione w BIP Gminy Szczytniki.
Przedmiotem obrad było między innymi rozpatrzenie
projektów uchwał, głosowania, podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2020
rok, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła projekt
uchwały w powyższej
sprawie. Przewodniczący Rady
stwierdził, że sprawa była omawiana na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady przed sesją, zwrócił się
o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie
projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję.
Wobec braku uwag i propozycji Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie nad projektem uchwały w powyższej
sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXI / 158 / 2020 (głosowało 15 radnych);
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła projekt
uchwały w powyższej sprawie. Przewodniczący Rady
stwierdził, że sprawa była omawiana na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady przed sesją, zwrócił się
o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie
projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję.
Wobec braku uwag i propozycji Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie nad projektem uchwały w powyższej
sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła
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Uchwałę Nr XXXI / 159 / 2020 (głosowało 15 radnych);
- w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2020, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch
omówiła projekt uchwały w powyższej sprawie.
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa była omawiana
na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady przed sesją, zwrócił
się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie
projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję.
Wobec braku uwag i propozycji Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie nad projektem uchwały w powyższej
sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXI / 160/ 2020 (głosowało 15 radnych);
- zapoznanie się z petycjami do Rady Gminy, rozpatrzenie
petycji, Przewodniczący Rady poinformował, ze w dniu
14 grudnia br. wpłynęły dwie petycje do Rady Gminy dot.
podjęcia uchwał w sprawie masowych szczepień przeciw
wirusowi SARS-CoV-2 oraz uzyskania przez Rząd RP
gwarancji od producentów szczepień, zarządził dyskusję
celem
wypracowania
propozycji
rozpatrzenia
sprawy. W wyniku
dyskusji radni zaproponowali
przekazanie sprawy do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
celem wypracowania propozycji rozpatrzenia petycji.
W wyniku głosowania jawnego Rada Gminy jednogłośnie
(głosowało 15 radnych) przekazała sprawę do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji celem wypracowania propozycji
rozpatrzenia;
– zakończenie sesji - W związku z omówieniem wszystkich
punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął
sesję.
W dniu 28 stycznia 2021 roku odbyła się XXXII Sesja Rady
Gminy Szczytniki. W sesji udział wzięło 15 radnych według
załączonej listy obecności, Wójt Pan Marek Albrecht,
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch, Sekretarz Gminy Pan
Dariusz Wawrzyniak, inspektor Biura Rady Pan Mirosław
Kowalski. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady
Gminy Szczytniki Pan Bogdan Augustyniak i stwierdził, że na
ustawowy ogólny stan 15 radnych na sesję przybyło 15,
zapewniając tym samym quorum wymagane dla
prawomocności obradowania oraz podejmowanych uchwał.
Poinformował, że ze względu na ogłoszony stan epidemii
i bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników sesji
i pracowników Urzędu Gminy oraz ich rodzin sesja odbywa
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się w sali w remizie OSP w Szczytnikach. Odstępuje się od
podpisywania listy obecności, głosowania jawne imienne, ze
względu na brak możliwości działania urządzenia
umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego
wykazu głosowań radnych, będą się odbywały przez
podniesienie ręki z odnotowaniem w protokole z sesji kto
i jak głosował, imienne wykazy głosowań radnych
sporządzone w wersji papierowej będą upubliczniane.
Obrady Rady Gminy ze względu na brak możliwości
technicznych nie będą transmitowane i utrwalane
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz
z tego powodu nie będą upublicznione w BIP Gminy
Szczytniki. Przedmiotem obrad było między innymi
rozpatrzenie projektów uchwał, głosowania, podjęcie
uchwał:
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szczytniki na lata 2021-2026, Skarbnik Gminy Pani
Małgorzata Bloch omówiła projekt uchwały w powyższej
sprawie. Przewodniczący Rady zapoznał z treścią opinii RIO
w powyższej sprawie, stwierdził, że sprawa była omawiana
na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 26 stycznia
br. i została pozytywnie zaopiniowana, 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 XXXII / 161 / 2021 (głosowało 15 radnych);
- w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2021
rok, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła projekt
uchwały w powyższej sprawie wraz z autopoprawkami.
Przewodniczący Rady zapoznał z treścią opinii RIO
w powyższej sprawie, stwierdził, że projekt uchwały wraz
z autopoprawkami był omawiany na wspólnym posiedzeniu
Komisji Rady w dniu 26 stycznia br. i został pozytywnie
zaopiniowany, 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 wraz z autopoprawkami w powyższej sprawie,
w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XXXII / 162 / 2021 (głosowało 15 radnych);
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- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej na rzecz Gminy Szczytniki do gminnego zasobu
nieruchomości, Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak
omówił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa była omawiana
na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 26 stycznia
br. i została pozytywnie zaopiniowana, 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 XXXII / 163 / 2021 (głosowało 15 radnych);
- w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zrzeczenia się
odszkodowania, Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak
omówił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa była omawiana
na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 26 stycznia
br. i została pozytywnie zaopiniowana, 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 XXXII / 164 / 2021 (głosowało 15 radnych);
- w sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Szczytniki, Sekretarz
Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały
w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych
uwag i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej
uchwały. Przewodniczący Rady 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 XXXII / 165 / 2021 (głosowało 15 radnych);
- zapoznanie się z petycjami do Rady Gminy, rozpatrzenie
petycji. Przewodniczący Rady poinformował, ze w dniu
14 grudnia br. wpłynęły dwie petycje do Rady Gminy dot.
podjęcia uchwał w sprawie masowych szczepień przeciw
wirusowi SARS-CoV-2 oraz uzyskania przez Rząd RP
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gwarancji od producentów szczepień, Rada przekazała
sprawę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem
wypracowania propozycji rozpatrzenia petycji. Komisja
Skarg wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 7 stycznia br.
po omówieniu sprawy zaproponowała przekazanie petycji
do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ponieważ do
kompetencji Rady Gminy nie należy podejmowanie uchwał
w sprawie przeprowadzania masowych sczepień oraz
uzyskiwania przez Rząd RP gwarancji od producentów
szczepionek, zwrócił się do Rady o ostateczne rozpatrzenie
sprawy, otworzył dyskusję. Rada Gminy po zapoznaniu się
z opinią i propozycjami Komisji Skarg i Wniosków w sprawie
załatwienia petycji podjęła ustalenie, że do jej kompetencji
nie
należy
podejmowanie
uchwał w sprawie
przeprowadzania masowych sczepień oraz uzyskiwania
przez Rząd RP gwarancji od producentów szczepionek, Rada
Gminy zobowiązała Przewodniczącego Rady o przekazaniu
petycji wg właściwości do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w Warszawie oraz do poinformowania o tym wnoszącego
petycję. Powyższe ustalenie zostało podjęte w obecności
15 radnych (na ustawowy 15- osobowy skład rady)
w głosowaniu jawnym (jednogłośnie) – głosowało
15 radnych;
– zakończenie sesji - W związku z omówieniem wszystkich
punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął
sesję. (Opracowano na podstawie protokołów z sesji,
podjętych przez Radę Gminy uchwał - Mirosław Kowalski)

BUDŻET GMINY SZCZYTNIKI NA ROK 2021
UCHWALONY JEDNOGŁOŚNIE
W dniu 26 stycznia 2021 r. odbyła się wspólna komisja
Radnych Gminy Szczytniki w sprawie budżetu na 2021.
Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht i Skarbnik Gminy
Małgorzata Bloch szczegółowo przedstawili projekt
budżetu. W dyskusji doprecyzowano i omówiono zakres
zadań, nowe inwestycje oraz strukturę wydatków
i dochodów budżetowych a także zastanawiano się nad
pojawiającymi się zagrożeniami dla finansów Gminy. Na
sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia jednogłośnie
podjęto Uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu na rok
2021. Planowane dochody wynoszą 39.277.272,45 zł,
w tym dochody bieżące 37.735.368,45 zł i dochody
majątkowe 1.541.904,00 zł, co stanowi prawie 4%
wszystkich dochodów. Natomiast wydatki wyniosą
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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39.226.086,95 zł, w tym bieżące 35.883.150,64 zł
i majątkowe 3.342.936,31 zł. Wydatki majątkowe
stanowią prawie 9% wszystkich wydatków. Budżet
przewiduje
nadwyżkę
finansową
w wysokości
51.185,50 zł przeznaczoną na spłatę kredytów i pożyczek.
Planowany stan zadłużenia Gminy na koniec 2021 roku
wynosił będzie 11.835.561,50 zł, tj. 31,36% planowanych
dochodów. Najważniejsze wydatki majątkowe ujęte
w budżecie to: poprawa stanu gospodarki wodno–
ściekowej na terenie gminy poprzez budowę kanalizacji
sanitarnej w m. Popów, budowę sieci wodociągowej w m.
Główczyn i Antonin oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania
Wody w Radliczycach; przebudowa drogi gminnej
Korzekwin – Popów oraz dróg w mc. Radliczyce, Popów,
Szczytniki, Główczyn i Trzęsów. W budżecie
przewidziano także dotację w kwocie 249.526 zł dla
Powiatu Kaliskiego na budowę ścieżki rowerowej
Iwanowice – Szczytniki, zadanie wstępnie zaplanowane
do wykonania w 2020 r. zostało przeniesione na 2021 r.
Planowany
budżet
nadal
utrzymuje
wysokie
zaangażowanie inwestycyjne z naciskiem na zadania
drogowe. (Dariusz Wawrzyniak)
PODTRZYMANIE PRZEZ RADĘ GMINY SZCZYTNIKI
SWOJEGO STANOWISKA
Podczas sesji w dniu 28 stycznia br. Rada Gminy Szczytniki
podtrzymała wcześniej zajęte stanowisko, podjęte
w maju 2019 r., w związku z otrzymaną korespondencją
spoza gminy, sugerującą uchylenie tejże wyrażonej
jednogłośnie opinii.
W uzasadnieniu Rada Gminy Szczytniki przytoczyła
następujące argumenty:
„- W maju 2019 r. zostało podjęte „Stanowisko Rady
Gminy Szczytniki w sprawie sprzeciwu wobec ideologii
LGBT i gender” (a nie uchwała) wyrażające opinię
wszystkich radnych w trosce o edukację i wychowanie
młodego pokolenia oraz poszanowanie polskich tradycji
i wartości chrześcijańskich. Opinia Rady Gminy Szczytniki
wspiera model tradycyjnej rodziny zgodnie z art. 18
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który brzmi:
„Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina,
macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną
i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.” Teoretycznie –
gdybyśmy przyjęli, że będą istniały związki tylko tej samej
płci – to wtedy egzystencja ludzka stałaby się zagrożona
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ze względu na brak możliwości narodzin kolejnych
pokoleń.
- Wyrażona opinia nie jest skierowana przeciw
jakiemukolwiek człowiekowi, lecz przeciw ideologii,
z którą się nie zgadzamy; a więc opinia ta nie
dyskryminuje żadnego mieszkańca. Każdy ma prawo,
również w naszej gminie - wyrażać swoje poglądy. Tak jak
Państwo macie prawo do swoich poglądów, tak również
każdy inny człowiek, w tym każdy mieszkaniec naszej
gminy oraz także radni. Poprzez wyrażanie swoich opinii
nie dochodzi do wykluczania innych ze środowiska,
a jedynie do zaprezentowania tego, co myślimy na temat
różnych spraw społecznych.
- Nasze stanowisko nie jest „haniebne” (jak to określono),
ponieważ żadne słowo ani żaden fragment nie zawiera
języka nienawiści. Apelujemy więc o zachowanie
tolerancji wobec wyrażonej przez nas opinii zgodnie
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, która każdemu
gwarantuje wolność sumienia i religii (art. 53) oraz
wolność wyrażania swoich poglądów (art. 54).”
(Bogdan Augustyniak)
ZMIANA STAWKI ZA ODPADY KOMUNALNE
W 2021 ROKU
Od 01 stycznia 2021 r. obowiązują nowe stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podjęte
Uchwałą Nr XXX/155/2020 Rady Gminy Szczytniki
z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnym
oraz
ustalenia
stawki
opłaty
za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r., poz. 9775).
Wobec powyższego stawka po zmianie wynosi:
21,00 zł/m-c od mieszkańca przy zbieraniu i odbieraniu
odpadów komunalnych w sposób selektywny;
42,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny.
Zgodnie z uchwałą Nr XXIX / 147 / 2020 Rady Gminy
Szczytniki z dnia 20 listopada 2020 r. 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 - wysokość
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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zwolnienia wynosi 2,00 zł od obowiązującej stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób selektywny, wówczas miesięczna stawka na
jednego mieszkańca wynosi 19,00 zł.
Opłatę po zmianie stawki należy uiszczać
w następujący sposób:
pierwszą: za miesiące: styczeń, luty, marzec, (I kwartał)
– do 20 marca 2021 r.
kolejne: co kwartał – do 20 dnia ostatniego miesiąca
bieżącego kwartału.
Ponadto przypominamy, że w przypadku zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana. Przypominamy także o terminowym regulowaniu
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż
nieterminowość skutkuje naliczaniem odsetek oraz
powstawaniem kosztów upomnień. (Dagmara Wlazły)
KANALIZACJA SANITARNA W KORZEKWINIE

W dniu 29 grudnia 2020 r. odbył się odbiór końcowy
inwestycji pn. Poprawa stanu gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez
budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Korzekwin.
Projekt
był
współfinansowany
ze
środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach: Osi
Priorytetowej 4 „Środowisko” Działanie 4.3 „Gospodarka
wodno-ściekowa”, Poddziałanie 4.3.2 „Gospodarka
wodno-ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO”.
W ramach realizacji przedsięwzięcia wybudowano
3,074 km sieci kanalizacyjnej (na obszarze aglomeracji).
Do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej podłączone
zostaną gospodarstwa domowe dla 160 osób.
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Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu liczby
obsługiwanej
ludności
podłączonej
do
sieci
kanalizacyjnej, uporządkowania gospodarki wodno–
ściekowej na terenie aglomeracji i dostosowania jej do
wymogów prawa polskiego i unijnego, poprawy
atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej, podniesienia
standardu życia mieszkańców.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 474 964,34 zł,
w tym wkład Funduszy Europejskich 763 021,45 zł.
(Grażyna Sowa)
INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI
PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO ISTNIEJĄCEJ
SIECI KANALIZACYJNEJ
Gmina Szczytniki uprzejmie informuje, że został
dokonany odbiór nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej
w miejscowości Korzekwin oraz Popów.
W związku z tym, w przypadku skanalizowanych części
wymienionych miejscowości, istnieje techniczna
możliwość przyłączenia nieruchomości do istniejącej
sieci. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), każdy ma
obowiązek podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji
sanitarnej; w jak najkrótszym terminie.
Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej ponosi
użytkownik przyłącza. W sprawach technicznych
przyłączenia do sieci, należy kontaktować się
z konserwatorem sieci kanalizacyjnej Panem Zbigniewem
Banasiewiczem (tel. 515 871 407).
W związku z powyższym Urząd Gminy informuje, że
właściciele nieruchomości zobowiązani są do zgłoszenia
się do Urzędu Gminy, pokój nr 2 - w celu dokonania
procedury przyłączeniowej. (Sekretarz Gminy - Dariusz
Wawrzyniak)
INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
W MIEJSCOWOŚCI GÓRKI
Gmina Szczytniki informuje, że posiada na sprzedaż,
w formie przetargu, następujące nieruchomości
w miejscowości Górki (obręb Iwanowice):
1.

Dz. nr 176/5
pow. 0,7104ha

z wydanymi warunkami zabudowy
dla inwestycji polegającej
na budowie niepublicznego domu
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opieki społecznej
dla osób starszych
2.

Dz. nr 176/7
pow. 0,0854ha

3.

Dz. nr 176/8
pow. 0,0777ha

4.

Dz. nr 176/9
pow. 0,1291ha

z wydanymi warunkami zabudowy
dla inwestycji polegającej na
budowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego

Szczegółowe informacje o terminach przetargu na
www.szczytniki.ug.gov.pl
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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 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.

(informacja z UG – Donata Kowalska)
PROGRAM PROFILAKTYKI
NOWOTWORÓW SKÓRY
Gmina i Miasto Stawiszyn rozpoczęła realizację projektu
„Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej”. Projekt skierowany jest do wszystkich
Gmin należących do Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, do
której należy również Gmina Szczytniki.
Realizatorem badań będzie: Cogito Sebastian Łaźniak,
którego zadaniem będzie: rekrutacja, edukacja, konsultacje
specjalistyczne, badania wideodermatoskopem oraz
monitoring postępu w realizacji projektu. Aktualnie trwa
rekrutacja uczestników badań poprzez infolinię oraz poprzez
stronę internetową www.stopczerniak.ako.pl
(Krystian Cierniak)

ZMIANY W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM
„CZYSTE POWIETRZE”
W Urzędzie Gminy w Szczytnikach trwa nabór wniosków
o przyznanie dofinansowania w ramach programu „Czyste

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
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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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)
OBOWIĄZEK UMIESZCZANIA TABLICZKI
Z NUMEREM PORZĄDKOWYM NA POSESJI
Wójt Gminy Szczytniki informuje, że właściciele
nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które
takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek
umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie
frontowej budynku lub ogrodzeniu tabliczki
z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia
budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2052), a niedopełnienie obowiązku
wynikającego
z powyższego
przepisu
skutkuje
popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu
Wykroczeń (Dz. U. 2019 r. poz.821 ze zm.). Prawidłowe
oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne
znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich
podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest
niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia
mieszkańców Naszej Gminy, a także zapewnienia
bezpieczeństwa obywateli. Mając na celu zmobilizowanie
i zwiększenie świadomości społeczności lokalnej
w zakresie prawidłowego oznakowania posesji, Wójt
Gminy Szczytniki apeluje do mieszkańców o prawidłowe
oznakowanie budynków numerami porządkowymi,
zgodnie z dyspozycją art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne. (UG)
WYNIKI NABORU NA STANOWISKO
KIEROWNIKA KLUBU DZIECIĘCEGO W MARCHWACZU
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stanowisko pracy Kierownika Klubu Dziecięcego
w Marchwaczu. Oferty, które spełniły wymagania
formalne, zostały złożone przez dwie kandydatki.
Czteroosobowa komisja w dniu 17 grudnia 2020 r.
z obiema kandydatkami przeprowadziła rozmowę
kwalifikacyjną i w rezultacie na kierownika wyłoniono
Panią Joannę Jędrzejewską. Za podstawę decyzji przyjęto
spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów. Pani
Kierownik gratulujemy i życzymy owocnej pracy
z dziećmi! (Redakcja)
INFORMACJA O SZCZEPIENIACH PRZECIW
COVID - 19 NA TERENIE GMINY SZCZYTNIKI
Od 25 stycznia 2021 r. rozpoczęły się szczepienia
zarejestrowanych seniorów. Stopniowo są ogłaszane przez
rząd terminy szczepień dla pozostałych grup wiekowych.
Dostępne są trzy kanały za pośrednictwem, których
można zapisać się na szczepienie:
1. Dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię 989
2. Elektronicznie poprzez stronę www.pacjent.gov.pl
3. Poprzez Ośrodki Zdrowia: Iwanowice nr tel.
62/7414339, Staw nr tel. 62/7414092
Na terenie Gminy Szczytniki - Punktem szczepień
wykonującym szczepienia przeciw COVID-19 jest
Ośrodek Zdrowia w Stawie.
Podczas rejestracji telefonicznej pacjent
poinformowany o dacie i godzinie szczepienia.

zostaje

Dowóz na szczepienia:
Osoby
posiadające
aktualne
orzeczenie
o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub
N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz osoby
mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np.
osoby starsze niemające możliwości samodzielnego
dojazdu do punktu szczepień), które będą chciały
zaszczepić się przeciw COVID-19 będą mogły skorzystać
ze specjalnie zorganizowanego przez gminę transportu.
Potrzebę skorzystania z dowozu można zgłaszać podczas
rejestracji na szczepienie lub poprzez Gminnego
Koordynatora do spraw szczepień pod numerami telefonu
506384994, 506380213 po wcześniejszym ustaleniu
terminu szczepienia. (GOPS)

W dniu 9 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Szczytniki Marek
Albrecht zarządzeniem nr 54/2020 powołał Komisję
Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19
DLA NAUCZYCIELI
Rząd umożliwił po seniorach i medykach dobrowolne
zadeklarowanie się na szczepienia przeciw Covid-19
pracującym nauczycielom. W Gminie Szczytniki na
szczepienie zapisało się ogółem 57 nauczycieli, co stanowi
53% wszystkich zatrudnionych. Poza tym dwie osoby
pracujące na stanowisku „pomoc nauczyciela” również
skorzystały z przysługującej im możliwości zadeklarowania
się na szczepienie przeciw Covid-19. (Redakcja)

ZBIÓRKA KRWI DLA KACPERKA

W dniu 21 lutego br. zbiórka krwi odbyła się w szkole
w Szczytnikach. Akcja poboru krwi została zorganizowana
po raz drugi dla Kacpra Rektora z Kościan, który choruje na
ostrą białaczkę i obecnie przebywa w szpitalu w Łodzi.
Kacper ma 10 lat i uczęszcza do Szkoły Podstawowej
w Stawie. Zarejestrowano 54 honorowych dawców,
natomiast ostatecznie pobrano krew od 49 osób, z czego 12
osób oddało krew pierwszy raz. Dla Kacpra udało się
uzbierać 22,05 litrów bezcennego leku.
Wydarzenie
zorganizowała: Gmina Szczytniki, OSP Szczytniki, Zespół
Szkół w Szczytnikach, PCK oraz Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Serdeczne
dziękujemy honorowym dawcom, którzy przybyli i oddali
krew dla Kacpra. (Magdalena Ziółkowska)

WYDARZENIA
ROCZNICA POMORDOWANIA
MIESZKAŃCÓW MARCHWACZA
W sobotę 23 stycznia 2021 r. dotarła do Marchwacza
grupa kilkunastu biegaczy dla
upamiętnienia
76. Rocznicy
Pomordowania
Mieszkańców
tej
miejscowości pod koniec II wojny światowej. Każdego
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roku przypominamy historię tamtych wydarzeń, aby były
przestrogą, do czego prowadzi ideologia nienawiści. Do
wyzwolonej
wcześniej
przez
armię
radziecką
miejscowości niespodziewanie weszły niedobitki wojsk
niemieckich. Nie są do końca znane okoliczności, dla
jakich Niemcy postanowili dokonać kolejnego mordu, ale
pod błahym pretekstem pomocy przy wyciąganiu
samochodów z zasp śnieżnych zmusili ponad 60 mężczyzn
powyżej 16. roku życia do zgromadzenia się w centrum
wioski. Następnie po kilku zaczęli ich rozstrzeliwać pod
stogiem słomy. Spośród uwięzionych udało się uratować
tylko dwóm. Zamordowanych zostało wówczas 62
mieszkańców Marchwacza oraz 6 Polaków i 12 żołnierzy
radzieckich o nieznanych nazwiskach. Miejsce mordu
uznano z czasem za miejsce pamięci narodowej. Doczesne
szczątki niektórych z pomordowanych rodziny
ekshumowały i pochowały na innych cmentarzach.
Ostatecznie miejsce to jest miejscem pochówku dla 75
osób: 57 mieszkańców Marchwacza i wszystkich
pozostałych nieznanych z imienia i nazwiska mężczyzn.
Dzień 22 stycznia 1945 r. stał się najtragiczniejszym
w całej historii Marchwacza.

W tym roku z uwagi na surowe przepisy sanitarne
związane z pandemią koronawirusa nie mogły się odbyć
oficjalne uroczystości gminne z udziałem przedstawicieli
władz różnego szczebla. Niemniej grupa kilkunastu
biegaczy z Supermaratonu Kalisz i ich przyjaciół
postanowiła przebiec, jak to czyni od ponad 20 lat, trasę
z Kalisza
do
Marchwacza.
Przy
zachowaniu
podstawowych wymogów sanitarnych wyruszyli spod
kaliskiego teatru, aby przed godziną 11:00 dotrzeć do
Marchwacza. W XXII Biegu uczestniczyło 17 biegaczy,
w tym aż 7 biegaczek: Piotr Maciejewski (organizator
biegania do Marchwacza od 2000 roku ), Łukasz
Maciejewski,
Dagmara
Grugres,
Katarzyna
Anczykowska, Agnieszka Wasiewicz, Katarzyna
Antkowiak, Małgorzata Kobyłka, Sebastian Antkowiak,
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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Edyta Marciniak, Zdzisław Druciarek, Adam Boguś,
Konrad Pawlak, Tomasz Kupczyk, Rafał Pokora, Damian
Bugajny i Izabela Werbińska. Razem z przedstawicielami
lokalnej społeczności na czele z Panią Sołtys Janiną
Kwaśniewską przeszli na Mogiłę. Odczytano apel
pomordowanych, odmówiono w ich intencji modlitwę,
złożono wieńce i zapalono znicze. Wiele osób, które nie
mogły bezpośrednio uczestniczyć w upamiętnieniu tej
Rocznicy łączyło się w tym czasie duchowo
z uczestnikami przy Mogile i we wspólnej modlitwie
za pomordowanych, m.in. Wójt Gminy Szczytniki Pan
Marek Albrecht, czy cała społeczność Zespołu Szkół
w Marchwaczu im. Jana Pawła II na czele z Panią
Dyrektor Honoratą Szymańską.

Mieszkańcy Marchwacza pragną wyrazić wdzięczność
wszystkim uczestnikom Biegu do Marchwacza za podjęty
trud sportowy w trudnych zimowych warunkach dla
uczczenia w ten sposób wielu niewinnie pomordowanych
ludzi oraz wszystkim, którzy w tym czasie duchowo byli
w tym miejscu ze swoją modlitwą. Taka postawa jest
dobrą lekcją patriotyzmu. Dzień później w niedzielę
24 stycznia w kościele parafialnym w Rajsku celebrowana
była Msza św. o godz. 12:00 za pomordowanych
w Marchwaczu z intencji całej miejscowej społeczności.
(Robert Lis)
WSPOMNIENIE O DRAMACIE
OSTATNIEGO DNIA WOJNY
Okupacja niemiecka odcisnęła na dziejach Marchwacza
wyjątkowo krwawe piętno. Po upadku kampanii
wrześniowej przez ponad 5 długich lat wieś należała do
niemieckiego osadnika Paula Langera, który został nowym
właścicielem dawnego majątku Niemojowskich. Zgodnie
z nazistowską doktryną miejscowa ludność zmuszona
została do pracy na rzecz niemieckiego pana, wszak Polacy
zgodnie z założeniami rasistowskich ideologów mieli
stanowić wyłącznie rezerwuar darmowej siły roboczej.
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Bardzo szybko miejscowi przekonali się jak miał wyglądać
nowy model stosunków na linii okupant-ludność podbita:
ograniczono do minimum ich prawa, wprowadzono kary
fizyczne, a za najdrobniejsze przejawy niesubordynacji
grożono zesłaniem do obozu.
Trudno dziwić się radości mieszkańców, kiedy to nocą
21 stycznia 1945 roku odziały niemieckie opuściły
Marchwacz. Przed wymarszem Niemcy zdążyli jeszcze
podpalić część zabudowań gospodarskich. O świcie we wsi
znaleźli się już radzieccy zwiadowcy. Młodzi mieszkańcy
Marchwacza z radością zakładali na ramiona biało-czerwone
opaski. Po nocnej akcji gaszenia pożaru panowała ożywiona
i podniosła atmosfera. Niestety, w lesie nieopodal wsi
rozlokowana była jeszcze silna, niemiecka jednostka
pancerna, gotowa do działań opóźniających przeciwko Armii
Czerwonej. W tradycji ustnej zachowały się relacje
mieszkańców Marchwacza, widzących wjeżdżające
od strony Szczytnik czołgi oraz zamaskowanych na biało
niemieckich piechurów, szusujących na nartach wzdłuż
drogi. Po wkroczeniu do wioski, schwytani radzieccy
zwiadowcy zostali na miejscu rozstrzelani. Kobiety i dzieci
schroniły się w piwnicach pałacu Niemojowskich.
Tymczasem dowódcy niemieccy pod pretekstem pomocy
przy wypychaniu z zasp śnieżnych wojskowych ciężarówek,
zarządzili zbiórkę dorosłych mężczyzn na podwórzu majątku.
Jako, że nie wszyscy stawili się na wezwanie, słusznie
podejrzewając podstęp, rozpoczęły się przeszukiwania.
Wkrótce mężczyzn w małych, kilkuosobowych grupach
rozpoczęto wyprowadzać na północny skraj wioski, gdzie
znajdowały się stogi słomy i siana. Tam zabijano ich strzałami
z broni maszynowej. Od wystrzałów zapaliły się zwały słomy,
a czarny dym rozniósł się po okolicy wieszcząc straszliwą
tragedię…
Zaledwie dwóm, prowadzonym na rzeź
mieszkańcom Marchwacza udało się w nadzwyczajnych
okolicznościach zbiec z miejsca kaźni. Panowie Aleksander
Witaszczyk i Jan Pawelec przez długie lata zaświadczali
o tragicznych chwilach ostatniego dnia wojny.
22 stycznia 1945 roku z rąk nazistowskich zbrodniarzy
zginęło 57 mieszkańców Marchwacza, 6 Polaków
o nieznanych nazwiskach oraz 12 żołnierzy radzieckich.
Pamięć o tym dniu utrwalana jest na wiele sposobów: czcimy
ofiary w dniach kolejnych rocznic, kształcimy młodzież
w kontekście dziejów regionalnych, na temat rzeczonych
wydarzeń powstają rozprawy naukowe (o jednej z nich
pisaliśmy we wcześniejszych wydaniach gazetki). Bez
wątpienia wydarzenie sprzed siedemdziesięciu sześciu lat
wciąż wpisuje się w obraz naszej lokalnej, zbiorowej
świadomości. (Krzysztof Pietrzykowski)
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ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA KOBIET

Z okazji Dnia Kobiet - wszystkim Paniom życzę dużo zdrowia, radości i spełnienia najskrytszych marzeń.
Niech codziennie otacza Was należna troska, szacunek i życzliwość, abyście zawsze czuły się doceniane
i szczęśliwe, a każdy kolejny dzień budził na twarzy promienny uśmiech oraz dodawał nadziei i wiary.
Jednocześnie przekazuję wyrazy szczególnego uznania dla Pań za trud i poświęcenie w życiu codziennym,
zawodowym i społecznym - słowami Jana Pawła II „Kobieta poprzez poświęcanie się dla innych każdego
dnia wyraża głębokie powołanie swego życia. Być może bardziej jeszcze niż mężczyzna widzi człowieka,
ponieważ widzi go sercem. Widzi go w jego wielkości i w jego ograniczeniach, i stara się wyjść mu naprzeciw
oraz przyjść mu z pomocą.”

Serdecznie dziękujemy!

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht z Przewodniczącym Rady
Gminy Szczytniki Bogdanem Augustyniakiem

WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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HISTORIA I KULTURA

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

BEZPŁATNA WYPRAWKA CZYTELNICZA DLA
KAŻDEGO PRZEDSZKOLAKA - KAMPANIA „MAŁA
KSIĄŻKA- WIELKI CZŁOWIEK” W BIBLIOTECE

W SZCZYTNIKACH

Serdecznie zapraszamy do Gminnej Biblioteki
Publicznej w Szczytnikach oraz filii w Iwanowicach
i w Stawie po odbiór Wyprawki, w której dzieci w wieku
przedszkolnym znajdą książkę, dostosowaną pod
względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka
i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu
pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także
Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece,
zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki
z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany
imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania.

POPÓW 54
62-865 SZCZYTNIKI
TEL. 62 752 96 23
e-mail: biblioteka.iwanowice@wp.pl
www.szczytniki.naszabiblioteka.com
CZYNNA:
Poniedziałek

8.00 - 16.00

Wtorek

8.00 - 16.00

Środa

8.00 - 16.00

Czwartek

8.00 - 16.00

FILIA BIBLIOTECZNA W IWANOWICACH
PLAC KS. AUGUSTYNA KORDECKIEGO 7/3
62-862 IWANOWICE
TEL. 62 762 60 10
e-mail: biblioteka.iwanowice@wp.pl
CZYNNA:
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice –
przygotowana dla nich broszura informacyjna
przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich
dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających
z częstego odwiedzania biblioteki.

Środa

8.00 - 16.00

Czwartek

8.00 - 16.00

Piątek

10.00 - 18.00

Udział w naszym projekcie jest całkowicie bezpłatny!
Więcej informacji na stronie: www-wielki-czlowiek.pl
(Małgorzata Majas)
GODZINY OTWARCIA GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

FILIA BIBLIOTECZNA W STAWIE
UL. SZKOLNA 3
62-865 SZCZYTNIKI
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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CUDOWNY MEDALIK

e-mail: filiastaw@onet.pl

CZYNNA:
Poniedziałek

8.00 - 12.00

Wtorek

8.00 - 13.00

Środa

13.00 - 18.00

Czwartek

8.00 - 13.00

Piątek

8.00 - 13.00

UCZESTNIK WOJNY OBRONNEJ 1939 ROKU ZYGMUNT WALCZYKIEWICZ
Zygmunt Walczykiewicz urodził się 26 lipca 1910 roku
w Stawie. Jako 29-letni mężczyzna został zmobilizowany
w sierpniu 1939 roku do pułku artyleryjskiego 25 Dywizji
Piechoty, gdzie pełnił funkcję zwiadowcy. Przeszedł cały
szlak bojowy kampanii wrześniowej, biorąc udział
w działaniach opóźniających na terenie Wielkopolski,
a następnie uczestnicząc w największym starciu wojny
obronnej- bitwie nad Bzurą. Przebiwszy się ze swoim
oddziałem do Warszawy bronił stolicy, a po jej upadku
trafił do niewoli. Zwolniony przyjechał w rodzinne strony
gdzie prowadził rodzinne gospodarstwo rolne. W 1982
roku został uhonorowany Medalem za Udział w Wojnie
Obronnej 1939 r. (Krzysztof Pietrzykowski)

Cudowny Medalik to owoc objawień Maryjnych, jakich
doświadczyła św. Katarzyna Laboure’ – francuska
zakonnica, która w wieku 24 lat wstąpiła do Zgromadzenia
Sióstr Miłosierdzia. Pierwsze objawienie miało miejsce
w dniu 18 lipca 1830 r., i warto podkreślić, że nastąpiło
to w pobliżu obrazu św. Józefa; a kolejne - w dniu
27 listopada 1830 r., podczas którego Matka Boża
poprosiła o wybicie Cudownego Medalika, obiecując
liczne łaski tym, którzy będą go nosili, zwłaszcza z wiarą
i ufnością. I faktycznie - można przeczytać o wielu cudach
za sprawą tegoż medalika, który ma swój szczególny dzień
w kalendarzu katolickim, ponieważ Papież Leon XIII
w dniu 23 lipca 1894 r. ustanowił święto Cudownego
Medalika z datą obchodów – w dniu 27 listopada.
Cudowny Medalik, podobnie jak różaniec i szkaplerz –
zalicza się do jednego z najważniejszych sakramentaliów
Kościoła Katolickiego.
Na awersie medalika widnieje postać Maryi, która
miażdży głowę węża, pokonując siły zła. Z rąk Maryi
wydobywają się promienie oznaczające strumienie łask,
które można otrzymać od Jezusa za pośrednictwem
Niepokalanej; a słowa „O Maryjo bez grzechu poczęta,
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”
potwierdzają prawdę o Jej niepokalanym poczęciu i Jej
skutecznym wstawiennictwie.
Na rewersie medalika widnieją dwa serca – przebite
mieczem, z powodu cierpień Syna Bożego, Serce Maryi
i otoczone cierniową koroną Serce Jezusa. Wpleciona
w podstawę krzyża litera „M” to monogram imienia Maryi
i jednocześnie słowa Matka, symbolizujący duchowe
macierzyństwo Maryi i Jej rolę w historii zbawienia;
natomiast dwanaście gwiazd oznacza dwanaście pokoleń
Izraela lub, według innych badaczy,
dwunastu
Apostołów.
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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Matka Boża mówiła św. Katarzynie, że pragnie udzielać
jak najwięcej łask, ale o niektóre łaski ludzie po prostu
zapominają prosić. Żyjemy w trudnych czasach, pełnych
lęku o zdrowie swoje i najbliższych, i dlatego tym bardziej
warto słuchać głosu z nieba i prosić o pomoc również
naszą niebiańską Matkę, która jest niezawodną
pośredniczką wszelkich łask, i z miłości do nas pragnie ich
obficie udzielać. (Honorata Szymańska)
„ŚWIĘTY4EVER”
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu włączył się
w ogólnopolską akcję: „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II ZE MNĄ NA
ZAWSZE -ŚWIĘTY4EVER”, która trwa od 18 lutego do
18 maja – tj. do dnia urodzin Papieża Polaka. W ramach
akcji można podjąć codziennie lub w wybrany dzień –
modlitwę za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, czytać
teksty papieskie oraz okazywać pomoc potrzebującym.
W naszej szkole w każdą środę na lekcjach religii czytamy
fragmenty tekstów papieskich, aby coraz lepiej poznawać
życie i nauczanie naszego patrona – św. Jana Pawła II.
(Katarzyna Pichiewcz)
NAUCZANIE JANA PAWŁA II W CYTATACH
„W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się
coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej «był»,
a nie tylko więcej «miał» – aby więc poprzez wszystko, co
«ma», co «posiada», umiał bardziej i pełniej być
człowiekiem – to znaczy, ażeby również umiał bardziej
«być» nie tylko z «drugimi», ale także i dla «drugich».
Wychowanie posiada podstawowe znaczenie dla
kształtowania stosunków międzyludzkich i społecznych.”

„Człowiek, który w widzialnym świecie jest jedynym
ontycznym podmiotem kultury, jest też jedynym właściwym
jej przedmiotem i celem. Kultura jest tym, przez co
człowiek, jako człowiek, staje się bardziej człowiekiem:
bardziej „jest”. Na tym także opiera się owo kapitalne
rozróżnienie pomiędzy tym, czym człowiek jest, a tym, co
posiada, pomiędzy „być” a „posiadać”. Kultura pozostaje
zawsze w istotnym i koniecznym związku z tym, czym
(raczej: kim) człowiek „jest”, natomiast związek jej z tym,
co człowiek „ma” (posiada), o tyle jest ważne dla kultury,
o tyle jest kulturotwórcze, o ile człowiek poprzez to, co
posiada, może równocześnie pełniej „być” jako człowiek,
pełniej stawać się człowiekiem we wszystkich właściwych
dla człowieczeństwa wymiarach swego bytowania.”
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TRAKTAT O GODNOŚCI CZŁOWIEKA
Nikt z pewnością nie wątpi w to, że każdy człowiek
posiada swoją godność i ma niekwestionowane prawo do
godności, do poszanowania swojej wolności i poglądów;
ale także obowiązek, aby nie uwłaczać godności innych
osób. Jesteśmy istotami społecznymi, żyjemy we
wspólnocie; stąd każde prawo, które nam przysługuje
rodzi jednocześnie powinność przyjęcia obowiązku
również przez nas. Art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej podkreśla, że „Przyrodzona i niezbywalna
godność człowieka stanowi źródło wolności i praw
człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej
poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz
publicznych”. Zgodnie ze słowami Jana Pawła II „Człowiek
otrzymuje od Boga swą istotną godność, a wraz z nią
zdolność wznoszenia się ponad wszelki porządek
społeczny w dążeniu do prawdy i dobra. Jest on jednak
również uwarunkowany strukturą społeczną, w której
żyje, otrzymanym wychowaniem i środowiskiem.”
Niezależnie od naszego środowiska, w którym żyjemy,
naszej osobowości i wychowania – można wytyczyć
ponadczasowe uniwersalne prawa
gwarantujące
ochronę ludzkiej godności, które powinny przysługiwać
każdemu człowiekowi, przede wszystkim prawo do
ochrony życia i własności, nauki i pracy, postępowania
zgodnie z sumieniem, wolności wyboru i wyrażania
swoich poglądów, pomocy społecznej w potrzebie,
prywatności. Te wszystkie postulowane prawa były i są
tak ważne, że na przestrzeni wieków nie wahano się
stoczyć wielu batalii, aby ich bronić – „w dążeniu do
prawdy i dobra”. Logika myślenia wskazuje, że
w obecnych czasach, tak wielkiego postępu naukowego,
technicznego – powinno to być o wiele prostsze. Czy tak
jednak się dzieje, czy faktycznie łatwiej jest obecnie
odkrywać prawdę i jej bronić niż dawniej? Niestety,
wydaje się to o wiele trudniejsze, przede wszystkim dla
młodego pokolenia, ponieważ świat dorosłych
zafundował im taką gmatwaninę pojęć, że gdyby nie
porządek naturalny wszechświata – już dawno byśmy się
w tym wszyscy pogubili.
Sprawą fundamentalną jest ochrona życia; tymczasem
ciągle trwa walka pomiędzy cywilizacją życia i śmierci,
proponuje się aborcję i eutanazję – jako wyraz rzekomej
wolności; zaprzeczając fundamentalnej prawdzie,
iż ziemskie życie ludzkie powinno kończyć się naturalną
śmiercią, i że życie zaczyna się od poczęcia, czego
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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najbardziej oczywistym i widocznym dowodem są liczne
nagrania poczętych dzieci w okresie prenatalnym
(istnieje bowiem możliwość, dzięki postępowi
naukowemu - nagrania widocznego obrazu w formie
filmu – podczas badania USG). Reasumując – można
widzieć, ale i tak nie wierzyć w to, co się widzi, i nie chcieć
tego widzieć, aby tylko udowodnić swoje fałszywe racje.
Św. Tomasz wprawdzie nie chciał uwierzyć, dopóki nie
zobaczy; ale gdy zobaczył – to uwierzył; a współczesny
świat zaprzecza i wątpi nawet w to, co można zobaczyć
i udowodnić naukowo. A przecież Jana Paweł II nauczał:
„Być wolnym to znaczy spełniać owoce prawdy, działać
w prawdzie. Być wolnym to znaczy umieć siebie poddać,
podporządkować prawdzie - a nie: podporządkować
prawdę sobie, swoim zachciankom, interesom,
koniunkturom.”
Kolejną niezwykle istotną sprawą jest poszanowanie
każdej religii, każdego wyznania; a tymczasem butność
jaką manifestują ostatnio niektóre środowiska w życiu
publicznym wraz z profanowaniem symboli religijnych są
zatrważające. Dla mnie rodzice zawsze stanowili
„świętość”, i nie jestem wyjątkiem, np. gdyby ktoś kiedyś
ośmielił się ich oczernić, to mniej by mnie zraniło - gdyby
to spotkało mnie, a nie ich; podobne silne uczucia
towarzyszą nam w odniesieniu do wyznawanej przez nas
wiary. A tymczasem w ostatnich miesiącach bezkarnie
profanuje się m. in. wizerunek Matki Bożej
Częstochowskiej uznanej historycznie przez nasz naród za
Królową Polski; incydent taki nie miał miejsca nawet
w czasach komuny - podczas uwięzienia obrazu z Jasnej
Góry. To prawdziwy cios dla całego społeczeństwa,
przeszywający ból dla wrażliwych serc, to pytanie
pozostawione bez odpowiedzi - jak można podnosić rękę
na Matkę, która nas zawsze broni, która zawsze nam
pomaga, która jest niezawodną pośredniczką wszelkich
łask.
Inne bardzo istotne sprawy to umiłowanie Ojczyzny,
polskiej mowy oraz szacunek dla innych; a tymczasem
napotykamy przypadki szczycenia się wulgaryzmami;
a także odzierania innych z godności poprzez kłamstwa,
pomówienia, donosy czy zastraszanie – a przecież osoba,
która sieje zło szkodzi najbardziej sobie; skoro bowiem
znana maksyma głosi, że „Dobro zawsze wraca do
człowieka”, to poprzez analogię – zło też może wrócić.
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godną człowieka. Czyniąc to, przekonamy się, że łzy
naszego stulecia przygotowały ziemię na nową wiosnę
ludzkiego ducha.” (Honorata Szymańska)
OŚWIATA
ZMIANY W FUNKCJONOWANIU ZESPOŁÓW
SZKÓŁ W GMNIE SZCZYTNIKI OBOWIĄZUJĄCE
OD 18 STYCZNIA 2021 R.
Od dnia 18 stycznia zostały przywrócone zajęcia
stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Za organizację pracy i szczegółowe ustalenia w tym
zakresie odpowiada dyrektor danego zespołu szkół.
Z tego tytułu zostały przygotowane przez Ministerstwo
Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia
i Głównym Inspektorem Sanitarnym odpowiednie
wytyczne, oparte w znacznym stopniu na wcześniejszych
zapisach dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania
i zwalczania COVID-19. Wytyczne te rekomendują przede
wszystkim zasady organizacji zajęć, zachowania
osobistego bezpieczeństwa sanitarnego oraz dezynfekcji
pomieszczeń i wyposażenia w budynkach szkolnych.
Uczniowie klas IV-VIII nadal kontynuują naukę
w formie zdalnej i dlatego pragnę przypomnieć, że
w uzasadnionych przypadkach uczniowie mogą na czas
nauki zdalnej wypożyczyć sprzęt komputerowy ze szkoły;
w takiej sytuacji wymagane jest jednak podpisanie przez
rodzica/prawnego opiekuna
umowy użyczenia
z dyrektorem szkoły.
Przedszkola na razie funkcjonują bez zmian, a więc
zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej.
Proszę o bieżące zapoznawanie się z nowymi rządowymi
wytycznymi, obowiązującymi przepisami i zaleceniami
sanitarnymi.
Bardzo dziękuję za współpracę i zrozumienie utrudnień
wynikających ze stanu pandemii oraz życzę dużo zdrowia
Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht

Szanujmy więc siebie, swoją godność, i szanujmy innych,
starajmy się zawsze dążyć do prawdy i dobra, gdyż jak
przekonywał Jan Paweł II: „Możemy zbudować cywilizację
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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STYPENDIA DLA UCZNIÓW ZA WYNIKI W NAUCE
I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Realizując postanowienia art. 90g ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1327), w oparciu o decyzje dyrektorów
zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Szczytniki,
za I okres w roku szkolnym 2020/2021 do stypendium
zostało zgłoszonych ogółem 72 uczniów szkół
podstawowych realizujących obowiązek szkolny w tych
szkołach.
55 uczniów zgłoszono do stypendium za wyniki
w nauce ze średnią ocen nie niższą niż 5,25.
Są nimi następujący uczniowie:
➢ w Zespole Szkół w Iwanowicach: Oliwia
Michalska, Karolina Mielczarek, Oliwier
Siciarek, Aleksandra Pospieszyńska, Martyna
Maciołek, Artur Przepiórka, Oliwia Tylska,
Grzegorz Nieborak, Alan Kłysz, Zofia Sipka,
Wiktoria Michalska, Filip Jakóbczak, Jakub
Jakubowski;
➢ w Zespole Szkół w Radliczycach: Wiktor
Frątczak, Szymon Sotomski, Wojciech Ekiert,
Tomasz Siwiak, Michał Nawrocki, Nadia Olejnik,
Aleksandra Matusiak;
➢ w Zespole Szkół w Szczytnikach: Jakub Nijak,
Maria Nowak, Marcelina Maciaszek, Zuzanna
Nowak,
Wiktor
Bednarek,
Aleksandra
Trzęsowska,
Tymoteusz
Nowak,
Oliwia
Żurawska, Antonina Braszak, Oliwia Leszka,
Szymon Błasiak, Nikodem Dryka, Martyna Palot,
Sebastian Tułacz, Nikola Witkowska, Gabriela
Kopacka, Mateusz Pospieszyński, Kajetan
Wietrzyk, Maja Zimna, Amelia Belińska, Julia
Kasprowicz, Katarzyna Łukacka, Agnieszka
Majas, Angelika Wojtczak, Zuzanna Leszka;

➢ w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu: Filip Markowski, Katarzyna
Łatkowska,
Nadia
Małolepsza,
Hanna
Pietrzykowska, Aleksandra Łańduch;
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oraz 17 uczniów zgłoszono do stypendium za osiągnięcia
w sporcie co najmniej na szczeblu powiatu. Wśród
uczniów o podwójnych osiągnięciach zarówno w nauce
jak i w sporcie znalazła się uczennica Zespołu Szkół
w Iwanowicach: Wiktoria Michalska. (Autor: Grażyna
Kuchnicka)
ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z DEPRES JĄ
23 lutego obchodzony jest ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI
Z DEPRESJĄ. Według danych Światowej Organizacji
Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą
na świecie. Może ona objawiać się poprzez poczucie bycie
niepotrzebnym, utratę radości życia i cieszenia się
z rzeczy, które do tej pory były dla nas radosne.
Rozmawiajmy z dziećmi o samopoczuciu oraz szukajmy
wsparcia, które można otrzymać.
Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne:
-wizyta u psychologa, konsultacja z wychowawcą
i pedagogiem szkolnym,
-bezpłatny telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie
bezpieczeństwa dzieci 800 100 100,
-całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży,
rodziców i pedagogów 800 080 222,
-Ogólnopolski Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży
116 111,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu,
Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, tel. 62 501 42 92,
- Porady psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne,
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
ul. Parkowa 1, 62-860 Opatówek, tel. 62 752 94 47
(Katarzyna Juszczak)
SPRZĘT SPORTOWY DLA ZESPOŁÓW SZKÓŁ
GMINY SZCZYTNIKI
Za zaoszczędzone pieniądze z przejazdów na zawody
sportowe, które nie odbyły się ze względu na pandemię
zakupiono sprzęt sportowy dla wszystkich Zespołów
Szkół Gminy Szczytniki – zgodnie z potrzebami każdej
placówki:
RADLICZYCE

➢ w Zespole Szkół w Stawie: Wiktor Nowak, Maja
Garncarz, Nikola Krzesińska, Tobiasz Haładyn,
Stanisław Ostrowski;

Siatka do badmintona, rękawice bramkarskie, kolce Joma,
kolce Polanik, zegar szachowy, gwizdek, płotek, rakieta
do badmintona, kolce LA.
MARCHWACZ
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Gra celnościowa, kolce Polanik, lotki, piłki Wilson,
stoper, rękawice bramkarskie, rakieta tenis ziemny, płotki
IWANOWICE
Lotki, drabinka koordynacyjna, piłeczki ping., rakietka
do tenisa stołowego, piłka mikasa, rakieta do badmintona
SZCZYTNIKI
Piłki mikasa, piłki molten, piłki select, piłka futsal
STAW
Lotki, pompka, piłeczki do tenisa stołowego, piłka mikasa,
rękawice bramkarskie, rakieta do badmintona, piłka
nożna, piłka selekt
(informacja – Kazimierz Augustyniak)
PROJEKT „AKTYWNY PRZEDSZKOLAK”

W realizację projektu włączyli się też chętni rodzice,
babcie, dziadkowie. Podczas weekendowej akcji
„50 kroków dla zdrowia” spędzali aktywnie czas z dziećmi
spacerując, biegając, bawiąc się na świeżym powietrzu
z dzieckiem. Projekt zakładał też realizację podczas zabaw
i ćwiczeń edukacji matematycznej (liczenie kroków,
orientacja w schemacie własnego ciała, orientacja
w przestrzeni, rytmy). Podczas podsumowania projektu
dzieci otrzymały złote medale, zakupione przez Radę
Rodziców. Projekt miał na celu m.in. wyrabianie nawyku
zdrowego stylu życia, oraz wzmacnianie odporności dzieci
i ich dobrego samopoczucia. (Aneta Nowak)

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU
EKOLOGICZNEGO OGŁOSZONEGO PRZEZ WÓJTA
GMINY SZCZYTNIKI DBAJMY O NASZE
ŚRODOWISKO NATURALNE!

Okres jesieni i zimy nie sprzyja aktywności ruchowej.
Naturalna potrzeba ruchu małego dziecka jest natomiast
niezmienna i niezależna od warunków pogodowych.
W przedszkolu zaplanowano i zrealizowano więc projekt
„Aktywny przedszkolak”. Podjęte działania miały zachęcić
dzieci do podejmowania różnorodnych form aktywności
oraz rozwijania ogólnej sprawności ruchowej. Dzieci
uczestniczyły w ćwiczeniach pod hasłem „Aktywne
poranki”. Podczas „sportowego tygodnia” pokonywały
tory przeszkód, ścieżki sensoryczne, brały udział
w zabawach z piłkami i chustą animacyjną.

Gminny Konkurs Ekologiczny Dbajmy o nasze
środowisko naturalne! został ogłoszony dla uczniów
i przedszkolaków przez Wójta Gminy Szczytniki Marka
Albrechta
w
celu:
kształtowania
postaw
proekologicznych,
rozwijania
uzdolnień
dzieci
i młodzieży,
promowania
ochrony
środowiska
naturalnego. Konkurs przeprowadzono w czterech
kategoriach: dla przedszkolaków, dla uczniów klas I-III
szkół podstawowych, dla uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych oraz dla uczniów klas VII-VIII szkół
podstawowych. W ramach konkursu należało wykonać
afisz w formacie A4 lub A3 – o wybranej treści i dowolnej
technice plastycznej. Przyjęto następujące kryteria oceny
pracy konkursowej: estetyka, kreatywność, forma
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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i trafność przekazu. Dyplomy i nagrody dla zwycięzców,
ze względu na Covid-19,
zaplanowano przekazać
bezpośrednio do Zespołów Szkół.
LAUREACI KONKURSU

Kl. IV-VI: Oliwia Tylska, ZS w Iwanowicach (opiekun:
p.
Jaromir
Sowa)
i
Oliwia
Żurawska,
ZS w Szczytnikach (opiekun: p. Jaromir Sowa)

(czyli miejsca równorzędne)
- w kategorii dla przedszkolaków:
Maja Jędrzejewska, ZS im. Jana Pawła
w Marchwaczu (opiekun: p. Katarzyna Juszczak)

Kl. I-III: Kacper Wietrzyk, ZS w Radliczycach
(opiekun: p. Nadia Grabowska) i Amelia Knasiak, ZS
w Szczytnikach (opiekun: Anna Olender)

II

Alan Paterski, ZS w Radliczycach (opiekun: p. Emilia
Strzelec)
- w kategorii dla uczniów klas I-III szkół podstawowych:

Kl. VII-VIII: Wiktoria Michalska, ZS w Iwanowicach
(opiekun: p. Jaromir Sowa), Jakub Rodziak, ZS im. Jana
Pawła II w Marchwaczu (opiekun: p. Krzysztof
Pietrzykowski) i Weronika Skonieczna, ZS w Stawie
(opiekun: p. Rafał Paczkowski)
Laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy!
Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht
KLUB DZIECIĘCY W MARCHWACZU

Natalia Militowska, ZS w Iwanowicach (opiekun:
p. Justyna Łakomy)
Nikola Rubas, ZS im. Jana Pawła II w Marchwaczu
(opiekun: p. Małgorzata Gajewska)
Katarzyna Dorabialska, ZS w Stawie (opiekun:
p. Bogumiła Lubecka)
- w kategorii dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych:
Hanna Pietrzykowska, ZS im. Jana Pawła II
w Marchwaczu (opiekun: p. Janina Antczak)
Tomasz Siwiak, ZS w Radliczycach (opiekun: p. Rafał
Paczkowski)
Martyna Skonieczna, ZS w Stawie (opiekun: p. Marlena
Krzesińska)
- w kategorii dla uczniów klas VII-VIII szkół
podstawowych:
Nadia Olejnik, ZS w Radliczycach (opiekun: p. Rafał
Paczkowski)
Katarzyna Łukacka, ZS w Szczytnikach (opiekun:
p. Jaromir Sowa)
WYRÓŻNIENIA:

Na terenie gminy
Szczytniki
w miejscowości
Marchwacz,
od
lutego funkcjonuje
Klub
Dziecięcy.
Placówka
zlokalizowana jest
przy Zespole Szkół
im. Jana Pawła II
w Marchwaczu.
Klub Dziecięcy jest
jedną z form opieki
nad
małymi
dziećmi od 1 do 3 roku życia, którego celem jest pomoc
rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami
rodzinnymi (opieką nad dziećmi).
Klub Dziecięcy ma na celu organizację czasu dzieciom
na jak najwyższym poziomie. Mali podopieczni spędzają
w nim czas, pod opieką ciepłych i odpowiednio
wykwalifikowanych opiekunek. Dodatkowo oprócz zajęć
opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych jest wiele
zajęć tematyczno-edukacyjnych z elementami języka
angielskiego jak również zajęć dodatkowych z logorytmiki
i gimnastyki korekcyjnej.
Codziennie zajęcia są

Przedszkole: Stanisław Rykowski, ZS w Szczytnikach
(opiekun: p. Katarzyna Kleczewska)
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różnorodne tak, aby stymulować rozwój intelektualny,
motoryczny i emocjonalny dzieci.
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w Klubiku jest wspaniałym przygotowaniem dziecka
do roli przyszłego przedszkolaka. (Joanna Jędrzejewska)
BEZPŁATNE SZCZEPIENIE
PRZECIW OSPIE WIETRZNEJ
Dzieci, które uczęszczają do Klubu Dziecięcego
w Marchwaczu mogą skorzystać ze szczepienia przeciw
ospie wietrznej. Prosimy o kontakt z kierownikiem
placówki osoby, które chcą otrzymać zaświadczenie
potrzebne do skorzystania z bezpłatnego szczepienia.
Zaświadczenie jest wydawane na wniosek rodzica.
(Joanna Jędrzejewska)

Klubik to miejsce pierwszego kontaktu malucha
z edukacyjną zabawą. Pobyt w Klubie przypada na okres
bardzo intensywnego rozwoju dziecka i dlatego właściwa
stymulacja zmysłów jest bardzo ważnym czynnikiem, pod
kątem dalszego rozwoju.

Pomieszczenia zostały dostosowane do przyjęcia
małych podopiecznych i wyposażone w meble i pomoce
dydaktyczne, które spełniają standardy i wymogi
dostosowane do potrzeb dziecka. Wystrój jak
i kolorystyka wnętrz wprowadzają miłą i przyjazną
atmosferę. Maluszki wesoło spędzają czas podczas zabaw
ze swoimi paniami, a także uczą się samodzielności. Pobyt

OGŁOSZENIA

USŁUGI ELEKTRYCZNE Przemysław Rodziak, Krowica
Zawodnia 35c, tel. 721 160 568
---------------------------------------------------------------------------WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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Salon Kosmetyki Samochodowej

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

Pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej, polerowanie,
woskowanie, pranie dywanów, pranie mebli tapicerowanych.
Kuczewola 59A, tel. 669 814 212

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów BARTEX zaprasza!

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

DM-Car
Kompleksowa naprawa samochodów powypadkowych,
naprawy bieżące, spawanie tworzyw sztucznych, skup
i sprzedaż aut. Damian Domagała, Krowica Pusta 21, tel.
785 967 699

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)
----------------------------------------------------------------------------

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

Biuro Rachunkowe Honorata i Piotr Waliś
Doradztwo Gospodarcze, Consulting, Kredyty, Leasingi,
Pośrednictwo Finansowe.
Dojazd do klienta. Kompleksowa i profesjonalna obsługa
podmiotów gospodarczych, rolników i osób fizycznych.
Chełmce 43A, 62-860 Opatówek, Tel.: 516174904, e-mail:
biuro.walis@wp.pl
Zadzwoń i umów się na spotkanie!
----------------------------------------------------------------------------

Potrzebujesz strony internetowej? Zadzwoń: 724 959 262.
Wykonuję strony i sklepy internetowe (od 200 zł), strony na
Facebooku (od50 zł), bieżącą aktualizację stron. NET-PAT
Patryk Wojtczak, Szczytniki 10G, patryk@net-pat.pl
----------------------------------------------------------------------------

Zapraszam do Zakładu Mechaniki Pojazdowej i Serwisu
Opon SPEED-MECH. Oferuję usługi w zakresie napraw
głównych i bieżących, diagnostyki komputerowej, serwis
opon, wymiany filtrów, oleju i płynów, napraw układu
napędowego, hamulcowego, kierowniczego, wydechowego,
wymiana rozrządów, elektryka, rozruszniki, alternatory,
przygotowanie pojazdów do przeglądów rejestracyjnych oraz
sprzedaży, pranie tapicerek samochodowych. Cezary
Krążyński, Główczyn 31, Tel. 723152206
----------------------------------------------------------------------------

Warsztat samochodowy. Naprawy bieżące, serwis
klimatyzacji, serwis opon, wymiana oleju, filtrów i płynów,
diagnostyka komputerowa, kosmetyka samochodowa,
wynajem autolawety, lawety- transport. Ponadto: Limuzyna
do ślubu: czarny PEUGEOT 508–atrakcyjny wizualnie,
komfortowy, bogato wyposażony, bezpośredni import
i sprzedaż samochodów z Belgii, Holandii, Niemiec i Danii,
przygotowanie aut do rejestracji, usługi transportowe, pomoc
drogowa. Kontakt: Krzysztof Wietrzyk Pieńki 18
(k/Radliczyc) tel. 604383 466 62-865 Szczytniki

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,
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Plac Niepodległości 13B,98-235 Błaszki, tel. (043)829-2241,

AUTOLAWETYKALISZ.PL

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

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

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

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

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!
----------------------------------------------------------------------------

Szycie miarowe odzieży damskiej: suknie wizytowe,
kostiumy, żakiety , spódnice;

Bardzo dziękujemy Panu Stanisławowi Błaszkowiakowi
za zarybienie w formie gratisowej – rodzimymi gatunkami gminnego stawu przy Urzędzie Gminy w Szczytnikach.
W imieniu mieszkańców – Wójt Gminy Szczytniki Marek
Albrecht

Przeróbki odzieży: skracanie, zwężanie, poszerzanie,
wszywanie zamków

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

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

USŁUGI KRAWIECKIE z możliwością dojazdu do klienta.

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.

Panie z Zespołów Szkół w Gminie Szczytniki dziękują Panu
Wójtowi Markowi Albrechtowi oraz Przewodniczącemu Rady
Gminy Panu Bogdanowi Augustyniakowi za przekazanie
słodkich upominków z okazji Dnia Kobiet, a co najważniejsze za pamięć i wyjątkowo piękne życzenia. Serdecznie dziękujemy
za tak miły gest!
----------------------------------------------------------------------------

Rodzice Ksawerego Albrechta serdecznie dziękują za
przekazanie 1% podatku (OPP: Fundacja Parent Project
Muscular Dystrophy; nr KRS: 0000325747; cel: 1% dla
Ksawerego Albrechta) na – bardzo kosztowne i znacznie
przekraczające nasze możliwości finansowe – leczenie za
granicą naszego syna chorego na postępujący zanik mięśni;
a także za każde dobre słowo oraz tak wiele zrozumienia
i życzliwości na co dzień.

----------------------------------------------------------------------------
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W BIEŻĄCYM WYDANIU GAZETKI GMINNEJ
MOŻNA PRZECZYTAĆ O NASTĘPUJĄCYCH
SPRAWACH I WYDARZENIACH:

SPRAWY GMINNE str. 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Życzenia Wielkanocne
Kalendarium Wójta
Forum pytań do Wójta
Sesje Rady Gminy Szczytniki
Budżet Gminy Szczytniki na rok 2021 uchwalony
jednogłośnie
Podtrzymanie przez Radę Gminy Szczytniki swojego
Stanowiska
Zmiana stawki za odpady komunalne w 2021 roku
Kanalizacja sanitarna w Korzekwinie
Informacja na temat możliwości podłączenia
nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej
Informacja o sprzedaży nieruchomości
w miejscowości Górki
Program profilaktyki nowotworów skóry
Zmiany w Programie Priorytetowym „Czyste
Powietrze”
Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem
porządkowym na posesji
Wyniki naboru na stanowisko Kierownika Klubu
Dziecięcego w Marchwaczu
Informacja o szczepieniach przeciw Covid-19
na terenie Gminy Szczytniki
Szczepienia przeciw Covid-19 dla nauczycieli
Zbiórka krwi dla Kacperka

WYDARZENIA str. 15
•
•
•

Rocznica Pomordowania Mieszkańców Marchwacza
Wspomnienie o dramacie ostatniego dnia wojny
Życzenia z okazji Dnia Kobiet

HISTORIA i KULTURA str. 18
•

•
•

Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza dla każdego
przedszkolaka Kampania „Mała książka – wielki
człowiek” w bibliotece
Godziny otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej
Uczestnik wojny obronnej 1939 roku - Zygmunt
Walczykiewicz

2021-03-08

•
•
•
•

Cudowny Medalik
„ŚWIĘTY4EVER”
Nauczanie Jana Pawła II w cytatach
Traktat o godności człowieka

OŚWIATA str. 21
•
•
•
•
•
•

•
•

Zmiany w funkcjonowaniu Zespołów Szkół w Gminie
Szczytniki obowiązujące od dnia 18 stycznia 2021 r.
Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe
Światowy Dzień Walki z Depresją
Sprzęt sportowy dla Zespołów Szkół Gminy
Szczytniki
Projekt „Aktywny Przedszkolak”
Wyniki Gminnego Konkursu Ekologicznego
ogłoszonego przez Wójta Gminy Szczytniki Dbajmy
o nasze środowisko naturalne!
Klub Dziecięcy w Marchwaczu
Bezpłatne szczepienie przeciw ospie wietrznej

OGŁOSZENIA str. 25
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
I ZDROWYCH ŚWIĄT!
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