BEZPŁATNY INFORMATOR GMINY SZCZYTNIKI
WIELKOPOLSCY ROLNICY ROKU 2013 ZE SZCZYTNIK

Kwiecień- Czerwiec 2021 roku/ Nr 42

ŻYCZENIA WAKACYJNE
Z okazji zbliżających się wakacji i letniego sezonu urlopowego życzę Uczniom
i Przedszkolakom, Mieszkańcom, Pracownikom i Przyjaciołom Gminy Szczytniki

www.szczytniki.ug.gov.pl

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO DLA GMINY
SZCZYTNIKI W KWOCIE 110 000 ZŁ

Budowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w Główczynie oraz zakup sadzonek
pięknej polskiej zieleni przeplatanej barwnymi kwiatami i mieniącej się odblaskiem drzew miododajnych uzyskały wsparcie
ze strony samorządu wojewódzkiego.

dużo zdrowia i miłego wypoczynku w gronie rodziny i przyjaciół, w otoczeniu
słonecznych promieni lata, a także znalezienia czasu na swoje życiowe pasje
i refleksje, które wzmacniają siły i pragnienie rzeczywistego – a nie tylko
wirtualnego – spotkania z drugim człowiekiem oraz rodzą troskę
o przyszłość naszej Ojczyzny.
Wójt Marek Albrecht z Sekretarzem Dariuszem Wawrzyniakiem,
Przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Augustyniakiem
i Radnymi Gminy Szczytniki

Czytaj s. 14

230. ROCZNICA UCHWALENIA
KONSTYTUCJI 3 MAJA
Dlaczego dzień 3 maja pomimo upływu
ponad dwóch stuleci, wciąż jest jednym
z najważniejszych
świąt
narodowych
w naszym kraju?
Czytaj s. 17

SPOTKANIE WŁADZ RZĄDOWYCH
Z DRUHAMI OSP W IWANOWICACH
1 czerwca przedstawiciele administracji
rządowej oraz Państwowej Straży Pożarnej
sprawdzili gotowość operacyjną jednostki
OSP w Iwanowicach.
Czytaj s. 20

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU
CZYTELNICZEGO OGŁOSZONEGO
PRZEZ WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI
MOJA ULUBIONA LEKTURA
Wbrew obiegowym opiniom wielu młodych
ludzi
wciąż
czyta
książki,
czego
potwierdzeniem są interesujące prace
uczestników gminnego konkursu „Moja
ulubiona lektura”.
Czytaj s. 26

`
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SPRAWY GMINNE

Podziękowanie za udział w akcji
„W hołdzie św. Janowi Pawłowi II”
Serdecznie dziękuję Państwu za wywieszenie flagi państwowej przy
Zespołach Szkół Gminy Szczytniki, a także przy innych jednostkach gminnych
oraz domach - od dnia 13 maja jako wyraz uczczenia 40. rocznicy ocalenia
św. Jana Pawła II z zamachu - do dnia 18 maja, w którym przypadła 101. rocznica
urodzin Papieża Polaka.
Jan Paweł II nie tylko zmienił bieg historii Polski i całego świata, ale również
trwale wpisał się w dzieje naszej Gminy i nadal odgrywa znaczną rolę w naszej
społeczności. Włączenie się we wspólną akcję było symbolem naszej
solidarności oraz stanowiło hołd dla Papieża Polaka, który zawsze żył
przesłaniem „Bóg, Honor, Ojczyzna” i nade wszystko cenił tak bliską nam drogę
prawdy i wolności.
Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht
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KALENDARIUM WÓJTA
1. Z uwagi na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Urzędzie Gminy w Szczytnikach
wprowadzono ograniczenia w obsłudze interesantów, które zostały przyjęte ze zrozumieniem, za co bardzo dziękuję.

2.

Urząd Marszałkowski dokonał weryfikacji sołectw objętych programem „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Obecnie na liście
znajduje się 17 sołectw, niestety część sołectw w związku z nieprzestrzeganiem warunków programu została z listy usunięta.
Brak sołectwa na liście skutkuje brakiem możliwości ubiegania się sołectwa o środki z Programu; jednak każde sołectwo, które
nie jest na liście po spełnieniu warunków ma szansę na ponowne wpisanie na listę. Informacje o programie znajdują się na
stronie Urzędu Marszałkowskiego: https://www.umww.pl/dokumenty-programowe .

3. W dniach 03.03. i 05.03.2021 r. podpisałem umowy na dofinansowanie klubów sportowych Klub Sportowy Szczyt Szczytniki
na kwotę 53 tys. zł. i Klub Sportowy RTS Radliczyce na kwotę 22 tys. zł, kwoty są takie same jak w roku ubiegłym.

4. Wykonano remonty cząstkowe dróg, łącznie naprawiono 534 m2 ubytków za kwotę 64.368 zł, największe ubytki odnotowano
na drogach: Radliczyce – Mroczki Wielkie 90,4 m2, Krowica Pusta – Radliczyce 75,07 m2 i Tymieniec – Staw 75,60 m2.
Pełna informacja na temat każdej miejscowości dostępna jest w Urzędzie Gminy.

5. Dokonano naprawy dróg kamiennych w mc. Krzywda, Staw ul. Polna, Staw – Kobylarka, planowane są również kolejne
naprawy.

6.

Dokonano sprzedaży samochodu strażackiego Jelcz 415 z OSP Iwanowice za cenę 28.500 zł.

7. Dnia 07.05.2021 r. podpisałem z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego p. Krzysztofem Grabowskim umowę na dotację
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 90.000 zł przeznaczoną na drogę w mc. Główczyn oraz umowę na dotację
na nasadzenia drzew miododajnych na kwotę 20.000 zł. Drzewka zostaną posadzone w miejscowościach Marchwacz,
Radliczyce, Tymieniec oraz na hydroforni w Szczytnikach i terenie szkoły w Iwanowicach.

8.

W trakcie realizowane jest zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 675714P Korzekwin Popów” przez Przedsiębiorstwo
Budownictwa Drogowego z Kalisza za kwotę 1.953.033,26 zł. Na zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu
Inwestycji Samorządowych w kwocie 1.100.000 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 853.033,26 zł.
Termin realizacji zadania 25.10.2021 r.

9. Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa,

poinformowała o otrzymaniu

pozwolenia na wykonanie kanalizacji w mc. Popów i wodociągu w mc. Główczyn, prace powinny rozpocząć się w miesiącu
czerwcu, zadanie jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

10. Przygotowane zostały projekty dróg w mc. Szczytniki, Radliczyce i Popów, zadanie to otrzymało dofinansowanie z Funduszu
Inwestycji lokalnych w kwocie 500 tys. zł. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.

11. Rozpoczęliśmy proces przyłączania nieruchomości mieszkańców Korzekwina i Popowa do kanalizacji.

Obecnie

na 44 planowane przyłącza udzielono 14 zgód i dokonano odbioru 7 przyłączy.

12. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od
dnia 4 maja do dnia 31 maja nastąpił stopniowy powrót uczniów do szkół podstawowych w Zespołach Szkół Gminy Szczytniki.
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Od 17 maja do dnia 28 maja uczniowie klas IV-VIII uczyli się w tzw. systemie hybrydowym, natomiast od 31 maja wszyscy
uczniowie powrócili do nauki stacjonarnej w szkołach.

13. Od 05 maja ruszył pierwszy w powiecie Powszechny Punkt Szczepień przeciwko COVID-19 w Szpitalu w Sokołówce.
Informacje o szczepieniu: www.gov.pl/web/szczepimysie
Rejestracja na szczepienie: www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja
Telefon infolinia: 989
Telefon bezpośredni do punktu szczepień: 62 506 67 58. Adres placówki: Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej
sp. z o. o., Sokołówka 1, 62-840 Koźminek.

14. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Nr 7 w powiecie kaliskim informuje, że wnioski o dopłaty obszarowe można
składać do 17 czerwca, pomoc przy wypełnianiu wniosku można otrzymać w Urzędzie Gminy w Szczytnikach od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

15. Od momentu zawarcia porozumienia przez Gminę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu liczba
wniosków naszych mieszkańców przyjętych w programie „Czyste Powietrze” wynosi 62, w tym od listopada po zmianach
warunków programu przyjęto ich 32.
W Urzędzie Gminy wnioski przyjmuje i informacji w tym zakresie udziela
p. Anna Krzywik lub p. Donata Kowalska tel. 625971728. Zachęcamy do skorzystania
z programu, więcej szczegółów na stronie: www.wfosgw.poznan.pl
Wspólnie zadbajmy o nasze środowisko.

16. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił następujące świadczenia:
Rodzaj Świadczenia

Od 18.02.2021 r.

Od 24.03.2021 r.

do 23.03.2021 r.

do 11.05.2021 r.

39 777,78

19 888,89

34

34

14721,50

7 959,82

21

21

23 650,00

8 350,00

51

31

275 175,40

267 432,12

496

498

Świadczenie

0

0

za życiem

0

0

13 671,38

13 400,00

23

22

719 294,20

711 122,90

zasiłki stałe
Zasiłki okresowe
Zasiłki celowe
Świadczenia rodzinne

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenie
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874

866

1 670,32

1696,58

6

6

66,84

0

4

0

Stypendia szkolne

0

0

zasiłki szkolne

0

0

KDR

11

17

WKR

5

0

FEAD

5 304,80 kg

2 250,72 kg

0

0

0

0

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek energetyczny

Świadczenie 300 +

Z programu ,,Posiłek w szkole i w domu” w formie posiłku korzystało 112 dzieci.
W okresie od 18.02.2021 r. do 11.05.2021 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 stycznia 2021 r. wydano 32 zaświadczeń dotyczących Programu „Czyste
Powietrze” .

17. W okresie od 01.01.2021 r. do 11.05.2021 r. wydałem następujące Zarządzenia:
•

Zarządzenie nr 20 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Szczytnikach w 2021 r.

•

Zarządzenie nr 19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy
Szczytniki na lata 2021-2030.

•

Zarządzenie nr 18 w sprawie zmian budżetowych.

•

Zarządzenie nr 17 w sprawie: upoważnienia Sekretarza Gminy do podpisywania, wydawania decyzji administracyjnych,
postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta oraz załatwiania spraw Gminy.

•

Zarządzenie nr 16 w sprawie: założeń do opracowania Arkuszy organizacji pracy zespołów szkół prowadzonych przez
gminę Szczytniki na rok szkolny 2021/2022.

•

Zarządzenie nr 15 w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek i pieczęci w Urzędzie
Gminy w Szczytnikach.

•

Zarządzenie nr 14 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku w gminie Szczytniki – zarządzenie zrealizowane.

•

Zarządzenie nr 13 w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia
Regulaminu przetargu - zarządzenie w trakcie realizacji.
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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Zarządzenie nr 12 w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia
Regulaminu przetargu – zarządzenie w trakcie realizacji.

•

Zarządzenie nr 11 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Szczytniki oznaczonej jako działka nr 176/5 o pow. 0,7104 ha położonej
w miejscowości Górki (obręb geod. Iwanowice) – zarządzenie w trakcie realizacji.

•

Zarządzenie nr 10 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku – zarządzenie
zrealizowane.

•

Zarządzenie nr 9 w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczytniki na lata
2021 – 2030 – zarządzenie w trakcie realizacji.

•

Zarządzenie nr 8 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku
zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zarządzenie zrealizowane.

•

Zarządzenie nr 4 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza
Spisowego.

•

Zarządzenie nr 3 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Gminie Szczytniki.

•

Zarządzenie nr 2 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych,
prowadzonych przez Gminę Szczytniki.

•

Zarządzenie nr 1 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego
Spisu Rolnego w 2020 r.

18. Realizacja Uchwał Rady Gminy Szczytniki:
•

UCHWAŁA NR XXXIV / 181 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji, przekazano Uchwałę.

•

UCHWAŁA NR XXXIV / 180 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji, przekazano Uchwałę.

•

UCHWAŁA NR XXXIV / 179 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany WPF
w trakcie realizacji.

•

UCHWAŁA NR XXXIV / 178 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian
budżetowych w trakcie realizacji.

•

UCHWAŁA NR XXXIV / 177 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przekształcenia
oddziałów przedszkolnych w Szkole Filialnej w Sobiesękach Drugich w Przedszkole w Sobiesękach Drugich –
zrealizowana.
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UCHWAŁA NR XXXIV / 176 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki
w 2021 r. w trakcie realizacji.

•

UCHWAŁA NR XXXIV / 175 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: zmieniająca
uchwałę 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,
zrealizowana.
•

UCHWAŁA Nr XXXIV / 174 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Szczytniki na lata 2021 -2030, w trakcie realizacji.

•

UCHWAŁA NR XXXIII / 173 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie : zmian
w budżecie gminy Szczytniki na 2021 rok - uchwała w tracie realizacji.

•

UCHWAŁA NR XXXIII / 172 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie: ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Szczytniki - uchwała została zrealizowana.

•

UCHWAŁA NR XXXIII / 171 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie: zmieniająca
uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego, dla którego Gmina Szczytniki jest organem prowadzącym oraz nadania
statutu – uchwała została zrealizowana: Klub rozpoczął działalność, przeprowadzono wszystkie działania legislacyjne,
otwarto rachunek bankowy, zarejestrowano w rejestrze żłobków, przyjęto pracowników, wybrano kierownika i przyjęto
24 dzieci czyli komplet, są jeszcze dzieci na liście rezerwowej, Klubik otrzymał dofinansowanie z dwóch źródeł: programu
„Maluch +” i WRPO.

•

UCHWAŁA NR XXXIII / 170 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie niewyrażenia
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki - uchwała została
zrealizowana.

•

UCHWAŁA NR XXXIII / 169 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia
gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024 uchwała w tracie realizacji, w ramach programu zawarłem umowę na pomoc psychologiczną dla rodzin zagrożonych,
powołany jest zespół interdyscyplinarny.

•

UCHWAŁA NR XXXIII / 168 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 - uchwała w tracie realizacji.

•

UCHWAŁA NR XXXIII / 167 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szczytniki na lata 2021 - 2025

•

UCHWAŁA NR XXXIII / 166 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia
planów pracy komisji rady gminy na 2021 rok.
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Wszystkie zarządzenia i uchwały Rady Gminy Szczytniki znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szczytniki
http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/bip.html

19. Serdecznie gratuluję Laureatom ogłoszonego przeze mnie Gminnego Konkursu Czytelniczego „Moja ulubiona lektura” dla
młodzieży szkół podstawowych Gminy Szczytniki.

20. Bardzo dziękuję za włączanie się w akcję wywieszania flag państwowych z okazji ważnych rocznic historycznych i świąt
narodowych, czego chlubnym przykładem było m. in. wywieszenie flagi państwowej przy domach i instytucjach jako symbolu
narodowej solidarności i uczczenia w dniu 1 maja - Święta Pracy, 2 maja – Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i 3 maja –
Święta Konstytucji 3 Maja. Szacunek do symboli narodowych i pamięć o ważnych wydarzeniach historycznych to wyraz naszej
patriotycznej postawy i dobry przykład dla młodego pokolenia.

FORUM PYTAŃ DO WÓJTA
Forum pytań do Wójta
1/ Jak ocenia Pan patriotyzm we współczesnych czasach i czy powinna to być sprawa priorytetowa?
- Patriotyzm stanowił dla mnie zawsze sprawę priorytetową; od dzieciństwa zostałem wychowany w tym duchu, ponieważ dla
moich rodziców Ojczyzna stanowiła najwyższą wartość. Wprawdzie – czasy zmieniają się – jednak patriotyzm w kontekście troski
o swoją Ojczyznę - powinien pozostawać taki sam, pomimo różnych form jego wyrażania. W czasach wojennych – tą formą była
przede wszystkim obrona i walka zbrojna o Polskę, obecnie patriotyzm przejawia się poprzez naszą odpowiedzialność – w słowach
i czynach - za losy i przyszłość Ojczyzny, np. jest to: uczestnictwo i głosowanie w wyborach na właściwe osoby, zaangażowanie
społeczne, solidna praca, pamięć o wydarzeniach historycznych i polskich bohaterach. Już od mojej pierwszej kadencji aktywnie
włączyłem się w promowanie wartości patriotycznych na terenie naszej gminy, a także kształtowanie właściwych postaw
społecznych wśród dzieci i młodzieży; i ta sprawa nadal jest mi bardzo bliska.
2/ Czy według Pana szczepienia przeciw Covid-19 powinny być obowiązkowe dla wszystkich?
- Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, jednakże zgodnie z pierwotnymi deklaracjami osób publicznych uważam, że szczepienia
w tym zakresie nie powinny być obligatoryjne; każdy powinien podjąć decyzję sam – czy szczepić się, czy nie; warto również
zasięgnąć porady swojego lekarza, który ma fachową wiedzę na temat naszego stanu zdrowia.

SESJE RADY GMINY SZCZYTNIKI
W dniu 18 lutego 2021 roku odbyła się XXXIII Sesja
Rady Gminy Szczytniki. W sesji udział wzięło
11 radnych, Wójt Pan Marek Albrecht, Skarbnik Gminy
Pani Małgorzata Bloch, Sekretarz Gminy Pan Dariusz
Wawrzyniak, inspektor Biura Rady Pan Mirosław
Kowalski. Nieobecni usprawiedliwieni: radny: Pan
Kazimierz Bączyk, Pan Paweł Domagała, Pan Andrzej
Kupaj, Pan Piotr Zimny. Otwarcia sesji dokonał

Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan Bogdan
Augustyniak i stwierdził, że na ustawowy ogólny stan
15 radnych na sesję przybyło 11 zapewniając tym
samym quorum wymagane dla prawomocności
obradowania
oraz
podejmowanych
uchwał.
Poinformował, że ze względu na ogłoszony stan
epidemii oraz bezpieczeństwo zdrowia i życia
uczestników sesji i pracowników Urzędu Gminy oraz
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ich rodzin sesja odbywa się w sali w remizie OSP
w Szczytnikach. Odstępuje się od podpisywania listy
obecności, głosowania jawne imienne, ze względu na
brak możliwości działania urządzenia umożliwiającego
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań
radnych, będą się odbywały przez podniesienie ręki
z odnotowaniem w protokole z sesji kto i jak głosował,
imienne wykazy głosowań radnych sporządzone
w wersji papierowej będą upubliczniane. Obrady Rady
Gminy ze względu na brak możliwości technicznych nie
będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk oraz z tego powodu nie
będą
upublicznione w BIP Gminy Szczytniki.
Przedmiotem obrad było między innymi rozpatrzenie
projektów uchwał, głosowania, podjęcie uchwał:
- w sprawie uchwalenia planów pracy komisji rady
gminy na 2021 rok; Przewodniczący Rady stwierdził, ze
sprawa była omawiana na wspólnym posiedzeniu
Komisji, radni są zapoznani z projektem uchwały
w powyższej
sprawie,
Komisje
pozytywnie
zaopiniowały projekt w/w uchwały, zwrócił się
o zgłaszanie uwag i propozycji, otworzył dyskusję.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku
którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIII /
166 / 2020 (głosowało 11 radnych).
- w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Szczytniki na lata 2021 – 2025; Przewodniczący Rady
stwierdził, że sprawa była omawiana na wspólnym
posiedzeniu Komisji, radni są zapoznani z projektem
uchwały w powyższej sprawie, Komisje pozytywnie
zaopiniowały projekt w/w uchwały, zwrócił się
o zgłaszanie uwag i propozycji, otworzył dyskusję.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku
którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIII
/ 167 / 2020 (głosowało 11 radnych).
- w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Gminnego
Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2021;
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa była
omawiana na wspólnym posiedzeniu Komisji, radni są
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zapoznani z projektem uchwały w powyższej sprawie,
Komisje
pozytywnie
zaopiniowały
projekt
w/w uchwały, zwrócił się o zgłaszanie uwag
i propozycji, otworzył dyskusję. Wobec braku uwag
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada
w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XXXIII / 168 / 2020 (głosowało 11 radnych).
- w sprawie uchwalenia gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024;
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa była
omawiana na wspólnym posiedzeniu Komisji, radni
są zapoznani z projektem uchwały w powyższej
sprawie, Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
w/w uchwały, zwrócił się o zgłaszanie uwag
i propozycji, otworzył dyskusję. Wobec braku uwag
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada
w głosowaniu jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIII
/ 169 / 2020 (głosowało 11 radnych).
- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy na 2022 rok środków stanowiących
fundusz sołecki; Przewodniczący Rady stwierdził, ze
sprawa była omawiana na wspólnym posiedzeniu
Komisji, radni są zapoznani z projektem uchwały
w powyższej
sprawie,
Komisje
pozytywnie
zaopiniowały projekt w/w uchwały, zwrócił się
o zgłaszanie uwag i propozycji, otworzył dyskusję.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku
którego Rada w głosowaniu jawnym większością
głosów podjęła Uchwałę Nr XXXIII / 170 / 2020
(głosowało 11 radnych, za – 9, wstrzymało się 2 – radny
Pan Tadeusz Buchwald, radny Pan Wiesław Wróbel).
- w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie
utworzenia Klubu Dziecięcego, dla którego Gmina
Szczytniki jest organem prowadzącym oraz nadania
statutu; Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa
była omawiana na wspólnym posiedzeniu Komisji,
radni są zapoznani z projektem uchwały w powyższej
sprawie, Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
w/w uchwały, zwrócił się o zgłaszanie uwag
i propozycji, otworzył dyskusję. Wobec braku uwag
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada
w głosowaniu jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIII
/ 171 / 2020 (głosowało 11 radnych).
- w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości
po Spółdzielni Kółek Rolniczych w Szczytnikach; Wójt
Pan Marek Albrecht poinformował, że stan faktyczny
i prawny nie pozwala na rozpatrzenie tej sprawy na tej
sesji, zwrócił się o odłożenie rozpatrzenia tej sprawy na
jedną z następnych sesji Rady Gminy. Rada odstąpiła
od procedowania powyższej sprawy.
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Szczytniki; Przewodniczący Rady stwierdził, ze sprawa
była omawiana na wspólnym posiedzeniu Komisji,
radni są zapoznani z projektem uchwały w powyższej
sprawie, Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
w/w uchwały, zwrócił się o zgłaszanie uwag
i propozycji, otworzył dyskusję. Wobec braku uwag
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada
w głosowaniu jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIII
/ 172 / 2020 (głosowało 11 radnych).
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na
2021 rok; Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa
była omawiana na wspólnym posiedzeniu Komisji,
radni są zapoznani z projektem uchwały w powyższej
sprawie, Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
w/w uchwały, zwrócił się o zgłaszanie uwag
i propozycji, otworzył dyskusję. Wobec braku uwag
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada
w głosowaniu jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIII
/ 173 / 2020 (głosowało 11 radnych).
– zakończenie sesji; W związku z omówieniem
wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący
Rady zamknął sesję.
W dniu 25 marca 2021 roku odbyła się XXXIV Sesja
Rady Gminy Szczytniki. W sesji udział wzięło
15 radnych, 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
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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 oraz 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 przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na terenie Gminy Szczytniki
na lata 2021 -2030; Przewodniczący Rady stwierdził,
że sprawa była omawiana na wspólnym posiedzeniu
Komisji, radni są zapoznani z projektem uchwały
w powyższej
sprawie,
Komisje
pozytywnie
zaopiniowały projekt w/w uchwały, zwrócił się
o zgłaszanie uwag i propozycji, otworzył dyskusję.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku
którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIV
/ 174 / 2021 (głosowało 15 radnych).
- w sprawie: zmieniającej uchwałę 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;
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa była
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omawiana na wspólnym posiedzeniu Komisji, radni są
zapoznani z projektem uchwały w powyższej sprawie,
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt w/w
uchwały, zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji,
otworzył dyskusję. Wobec braku uwag Przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej
uchwały, w wyniku którego Rada w głosowaniu
jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIV / 175
/ 2021 (głosowało 15 radnych).

Komisji, radni są zapoznani z projektem uchwały
w powyższej
sprawie,
Komisje
pozytywnie
zaopiniowały projekt w/w uchwały, zwrócił się
o zgłaszanie uwag i propozycji, otworzył dyskusję.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku
którego Rada w głosowaniu jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXIV / 178 / 2021 (głosowało
15 radnych).

- w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi
oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki
w 2021 roku; Przewodniczący Rady stwierdził, że
sprawa była omawiana na wspólnym posiedzeniu
Komisji, radni są zapoznani z projektem uchwały
w powyższej
sprawie,
Komisje
pozytywnie
zaopiniowały projekt w/w uchwały, zwrócił się
o zgłaszanie uwag i propozycji, otworzył dyskusję.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku
którego Rada w głosowaniu jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXIV / 176 / 2021 (głosowało 15
radnych).

- w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej;
Przewodniczący
Rady
stwierdził,
że sprawa była omawiana na wspólnym posiedzeniu
Komisji, radni są zapoznani z projektem uchwały
w powyższej
sprawie,
Komisje
pozytywnie
zaopiniowały projekt w/w uchwały, zwrócił się
o zgłaszanie uwag i propozycji, otworzył dyskusję.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku
którego Rada w głosowaniu jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXIV / 179 / 2021 (głosowało
15 radnych).

w
sprawie:
przekształcenia
oddziałów
przedszkolnych w Szkole Filialnej w Sobiesękach
Drugich w Przedszkole w Sobiesękach Drugich;
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa była
omawiana na wspólnym posiedzeniu Komisji, radni
są zapoznani z projektem uchwały w powyższej
sprawie, Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
w/w uchwały, zwrócił się o zgłaszanie uwag
i propozycji, otworzył dyskusję. Wobec braku uwag
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada
w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XXXIV / 177 / 2021 (głosowało 15 radnych).

a) dotyczącej wyrażenia przez Radę Gminy negatywnej
opinii w sprawie przeprowadzenia Bezpośredniego
Referendum Ludowego w celu dokonania przez
obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu:
Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju
Prezydencko-Ludowego dla Polski. Przewodniczący
Rady stwierdził, że sprawa była omawiana
na wspólnym posiedzeniu Komisji, radni są zapoznani
z projektem uchwały w powyższej sprawie, Komisje
pozytywnie zaopiniowały projekt w/w uchwały, zwrócił
się o zgłaszanie uwag i propozycji, otworzył dyskusję.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku
którego Rada w głosowaniu jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXIV / 180 / 2021 (głosowało
15 radnych).

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki
na 2021 rok; Przewodniczący Rady stwierdził,
że sprawa była omawiana na wspólnym posiedzeniu

- rozpatrzenie petycji:
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b) dotyczącej braku poparcia Rządu Tymczasowego
Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu
Konstytucyjnego; Przewodniczący Rady stwierdził,
że sprawa była omawiana na wspólnym posiedzeniu
Komisji, radni są zapoznani z projektem uchwały
w powyższej
sprawie,
Komisje
pozytywnie
zaopiniowały projekt w/w uchwały, zwrócił się
o zgłaszanie uwag i propozycji, otworzył dyskusję.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku
którego Rada w głosowaniu jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXIV / 181 / 2021 (głosowało
15 radnych).
- omówienie sprawy składania przez radnych
oświadczeń
majątkowych
za
2020
rok;
Przewodniczący Rady poinformował, że wg stanu
prawnego na dzień dzisiejszy z dniem 30 kwietnia br.
upływa termin składania oświadczeń majątkowych
wg stanu na 31 grudnia 2020 r. Zwrócił się o staranne
wypełnienie druków oświadczeń, które radni otrzymali
z materiałami na sesję i złożenie ich w terminie.
- wyrażenie opinii w sprawie wcześniejszego
rozwiązania umowy wieczystego użytkowania
i nieodpłatnego przeniesienia własności budynków,
budowli i innych urządzeń zawartej między Gminą
Szczytniki a Spółdzielnią Kółek Rolniczych
w Szczytnikach
dot.
działki
nr
89/22,
kw nr KZ1A00046357/9 położonej w Szczytnikach na
wniosek SKR w Szczytnikach; Przewodniczący Rady
stwierdził, że sprawa była omawiana na wspólnym
posiedzeniu Komisji, radni są zapoznani z treścią pisma
do Spółdzielni Kółek Rolniczych w Szczytnikach
w sprawie rozwiązania przed terminem określonym
w umowie z dnia 31 stycznia 1997 roku o oddanie
gruntu w użytkowanie wieczyste i nieodpłatnego
przeniesienia własności budynków, budowli i innych
urządzeń, użytkowanie wieczyste dotyczące działki
nr 89/22 kw nr KZA1A00046357/9 oraz analizę prawną
dot. tej sprawy zwrócił się
o zaopiniowanie,
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o zgłaszanie uwag i propozycji, otworzył dyskusję.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie w sprawie wyrażenia opinii, w wyniku
którego Rada w głosowaniu jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała sprawę wcześniejszego rozwiązania
umowy wieczystego użytkowania i nieodpłatnego
przeniesienia własności budynków, budowli i innych
urządzeń za wynagrodzeniem zawartej między Gminą
Szczytniki
a
Spółdzielnią
Kółek
Rolniczych
w Szczytnikach
dot.
działki
nr
89/22,
kw nr KZ1A00046357/9 położonej w Szczytnikach.
(głosowało 15 radnych).
– zakończenie sesji; W związku z omówieniem
wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący
Rady zamknął sesję.
W dniu 13 maja 2021 roku odbyła się XXXV Sesja
Rady Gminy Szczytniki. W sesji udział wzięło
15 radnych, 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 oraz 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
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rozpatrzenie projektów uchwał, głosowania, podjęcie
uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie odrębnej
nieruchomości lokalowej – lokal socjalny dla
pracowników gospodarczych, wraz z przynależnym
gruntem na rzecz Gminy Szczytniki do gminnego
zasobu nieruchomości;
Przewodniczący Rady
stwierdził, że sprawa była omawiana na wspólnym
posiedzeniu Komisji, radni są zapoznani z projektem
uchwały w powyższej sprawie, Komisje pozytywnie
zaopiniowały projekt w/w uchwały, zwrócił się
o zgłaszanie uwag i propozycji, otworzył dyskusję.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku
którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXV /
182/ 2021 (głosowało 15 radnych).
- w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o dochodach
gospodarstwa
domowego;
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa była
omawiana na wspólnym posiedzeniu Komisji, radni
są zapoznani z projektem uchwały w powyższej
sprawie, Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
w/w uchwały, zwrócił się o zgłaszanie uwag
i propozycji, otworzył dyskusję. Wobec braku uwag
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku którego Rada
w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XXXV / 183 / 2021 (głosowało 15 radnych).
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki
na 2021 rok; Przewodniczący Rady stwierdził,
że sprawa była omawiana na wspólnym posiedzeniu
Komisji, radni są zapoznani z projektem uchwały
w powyższej
sprawie,
Komisje
pozytywnie
zaopiniowały projekt w/w uchwały, zwrócił się
o zgłaszanie uwag i propozycji, otworzył dyskusję.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku
którego Rada w głosowaniu jednogłośnie podjęła
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Uchwałę Nr XXXV / 184 / 2021 (głosowało 15 radnych).
- w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej;
Przewodniczący
Rady
stwierdził,
że sprawa była omawiana na wspólnym posiedzeniu
Komisji, radni są zapoznani z projektem uchwały
w powyższej
sprawie,
Komisje
pozytywnie
zaopiniowały projekt w/w uchwały, zwrócił się
o zgłaszanie uwag i propozycji, otworzył dyskusję.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt przedmiotowej uchwały, w wyniku
którego Rada w głosowaniu jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXV / 185 / 2021 (głosowało 15 radnych).
- omówienie sprawy składania przez radnych
oświadczeń
majątkowych
za
2020
rok;
Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni
w ustawowym terminie złożyli oświadczenia
majątkowe, skany oświadczeń zostaną umieszczone
w BIP, drugie egzemplarze przesłane do Naczelnika
Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu.
- omówienie sprawozdania z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach za 2020
rok oraz sprawozdania za rok 2020 asystenta rodziny;
Przewodniczący Rady poinformował, ze w materiałach
na sesję radni otrzymali sprawozdania z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach
oraz sprawozdania asystenta rodziny za 2020 rok.
Zwrócił się o omówienie sprawy na posiedzeniach
Komisji.
- rozdanie projektu „Diagnozy strategicznej Gminy
Szczytniki do Strategii Rozwoju Gminy” oraz projektu
„Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021 – 2030”;
Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali
projekt „Diagnozy strategicznej Gminy Szczytniki
do Strategii Rozwoju Gminy” oraz projekt „Strategii
Rozwoju Gminy na lata 2021 – 2030”, zwrócił się
o zapoznanie z tymi materiałami po sesji w ramach
konsultacji i zgłaszanie uwag na załączonym
formularzu.
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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– 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)
WSPARCIE ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
DLA GMINY SZCZYTNIKI
7 maja 2021 r. Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht
podpisał umowę na dofinansowanie do budowy drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Główczyn w formie dotacji celowej w kwocie 90 000
zł. Gmina otrzymała również 20 000 zł na sadzenie
drzew miododajnych.

2021-06-16

względu na wiek, stan zdrowia, brak dostępu do komputera
z Internetem czy kompetencji informatycznych nie możemy
zrealizować obowiązku w ten właśnie sposób? Czy przyjdzie
do nas rachmistrz, czy raczej od razu zostaniemy ukarani za
brak udziału w spisie? Wiele osób, zwłaszcza starszych,
zadaje sobie dziś to pytanie. Warto zatem wiedzieć,
co możemy zrobić, jeśli samospis przez Internet to opcja dla
nas niedostępna.
Punkty do samospisu internetowego w gminach
Jeśli barierą w wypełnieniu formularza spisowego jest tylko
brak dostępu do urządzenia (niekoniecznie komputera)
z Internetem, jesteśmy natomiast zdrowi i mobilni, możemy
udać się do punktu zorganizowanego przez urząd gminy.
Mieszkańcy Poznania, Kalisza, Konina, Leszna i Piły mogą
dodatkowo skorzystać z punktów uruchomionych
w budynkach Urzędu Statystycznego w Poznaniu i jego
oddziałów. Wcześniej należy sprawdzić (najlepiej na stronie
internetowej urzędu gminy) gdzie, w jakich godzinach
i na jakich zasadach można z punktu skorzystać. W części
z nich wymagane jest wcześniejsze umówienie wizyty,
w innych można wejść w dowolnym czasie, licząc się
z koniecznością odczekania kilku minut na wolne
stanowisko. To opcja zarówno dla tych, którzy samodzielnie
obsługują komputer, jaki i tych, którzy potrzebują pomocy
przy korzystaniu z niego. Wszyscy oni mogą liczyć na
wsparcie techniczne pracownika urzędu. W takim miejscu
dodatkowo uzyskamy pomoc, jeśli odpowiedź na pytania
będzie nastręczała nam trudności.
Spis na żądanie – infolinia spisowa 22 279 99 99

W podpisaniu
umów
oprócz
Wicemarszałka
Województwa
Wielkopolskiego
Krzysztofa
Grabowskiego, Burmistrzów i Wójtów gmin,
uczestniczyli także Wicestarosta Kaliski Zbigniew
Słodowy oraz Robert Łuczak Członek Zarządu Powiatu
Kaliskiego. (Magdalena Ziółkowska)
NARODOWY SPIS POWSZECHNY
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021. Zgodnie z ustawą obowiązkową formą
udziału w badaniu jest samospis przez Internet. A co, jeśli ze

Czasami bywa jednak tak, że stan zdrowia nie pozwala nam
ani na samodzielny udział w badaniu, ani dotarcie do punktu
spisowego. Nie mamy też wokół siebie nikogo – krewnego,
sąsiada, przyjaciela – kto mógłby nam w zadaniu pomóc. Dla
takich osób przeznaczona jest opcja „spis na żądanie”.
Dzwoniąc na numer 22 279 99 99, wybierając NSP 2021,
następnie opcję „spis na żądanie” i wreszcie wpisując swój
kod pocztowy bez „-„ (w formacie 00000, a więc np. 62020)
łączymy się z rachmistrzem telefonicznym, z którym
możemy albo od razu przeprowadzić badanie, albo umówić
się na inny – bardziej dogodny dla nas termin, albo wybrać
opcję oddzwonienia (ta możliwość pojawia się już
po 2 minutach oczekiwania na połączenie) – w takim
przypadku rachmistrz oddzwoni do nas z numeru infolinii,
tego samego, na który dzwoniliśmy.
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„Spis na żądanie” to forma udziału w spisie dobra także dla
obcokrajowców, którzy nie mogą skorzystać z dostępnych
form logowania do internetowego formularza spisowego,
z powodu: braku profilu zaufanego, dostępności opcji
uwierzytelniania poprzez konto w banku, czy braku w bazie
nazwiska rodowego matki przy jednoczesnym posiadaniu
numeru PESEL. To także rekomendowana forma udziału
w badaniu dla osób nieposiadających adresu.
Zgodnie z art. 15.5 ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o narodowym
spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 osoba, która
nie może dopełnić obowiązku samospisu internetowego,
powinna do 31 sierpnia zgłosić ten fakt na wskazany numer
infolinii.
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INFORMACJE NA TEMAT SPRZEDAŻY
NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE
GMINY SZCZYTNIKI
Gmina Szczytniki informuje, że posiada na sprzedaż
w formie przetargu, w miejscowości Górki
(obręb Iwanowice) następujące nieruchomości:
1.

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

czwarty przetarg ustny
ograniczony na sprzedaż
nieruchomości, stanowiącej
własność gminy Szczytniki,
z wydanymi warunkami
zabudowy dla inwestycji
polegającej na budowie
niepublicznego domu 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

trzeci przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości,
stanowiącej własność gminy
Szczytniki, z wydanymi
warunkami zabudowy dla
inwestycji polegającej
na budowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego

Rachmistrz spisowy dzwoni!
W maju pracę rozpoczęli rachmistrze spisowi. Do odwołania
zawieszone są jednak wywiady bezpośrednie, polegające na
wizytach rachmistrza w domu osoby spisywanej. Nie
odwiedzi nas więc żaden rachmistrz, może on natomiast
zadzwonić. Telefon od rachmistrza będzie wyświetlał się
numerem 22 828 88 88. Jeśli go nie odbierzemy, otrzymamy
sms z informacją, że dzwonił do nas rachmistrz w sprawie
NSP 2021. Wiadomość będzie zawierała także informację
na temat sposobu skontaktowania się z rachmistrzem
spisowym. Rachmistrz przedstawi się nam podając imię,
nazwisko i numer identyfikatora. Możemy go sprawdzić:
poprzez aplikację „sprawdź tożsamość rachmistrza”
na stronie spis.gov.pl lub infolinię 22 279 99 99. Możemy
udzielić odpowiedzi od razu lub umówić się na inny termin,
ale nie możemy odmówić udziału w badaniu! Dostępni
są także rachmistrze posługujący się polskim językiem
migowym.

Szczegółowe informacje: www.szczytniki.ug.gov.pl

Wszystkie formy udziału w spisie gwarantują ten sam,
wysoki poziom bezpieczeństwa, a żadne dane osobowe nie
zostaną udostępnione czy rozpowszechnione, chronione
są bowiem tajemnicą statystyczną. Wszystkie osoby
pracujące przy spisie składają przyrzeczenie jej zachowania.
Spis trwa do 30 września 2021 r. Spiszmy się, bo: Liczymy
się dla Polski!
(Informację przekazała - Dorota Marucha)

(informację przekazała – Donata Kowalska)
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DOTACJE DO PIECÓW WĘGLOWYCH
W RAMACH PROGRAMU
„CZYSTE POWIETRZE”

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI
PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI
DO SIECI KANALIZACYJNEJ

W Urzędzie Gminy w Szczytnikach trwa nabór
wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach
programu „Czyste Powietrze” organizowanego przez
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Rządowy Program
„Czyste Powietrze" ma na celu przede wszystkim
likwidację starych kotłów grzewczych i zachęcenie do
kompleksowej
termomodernizacji
domów.
Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać
dotacji
na
zakup
pieca
węglowego
w programie "Czyste powietrze" - poinformował
Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka.
Dodał, że zwiększone zostaną progi dochodowe
w programie, by więcej osób mogło skorzystać
z wyższego dofinansowania do termomodernizacji.

Gmina Szczytniki uprzejmie informuje, że został
dokonany odbiór nowo wybudowanej sieci
kanalizacyjnej w miejscowości Korzekwin oraz
Popów.

Zatem od 1 stycznia 2022 roku NFOŚiGW, jak
i wojewódzkie fundusze nie udzielą już dopłaty do kotła
opalanego węglem. Program „Czyste Powietrze”
przewiduje, że inwestycję można rozliczyć do pół roku
od jej zakończenia, czyli 31 grudnia br. będzie
ostatnim dniem, kiedy zamontowany piec węglowy
będzie można jeszcze rozliczyć. Więcej informacji
można
uzyskać
na
stronie
internetowej
https://www.wfosgw.poznan.pl/ lub w Urzędzie Gminy
w Szczytnikach (tel. 62/597 17 28 lub 62/597 17 32).
(Donata Kowalska i Anna Krzywik)

W
związku
z
powyższym
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 1996 r.
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

PIERWSZE SERCE NA NAKRĘTKI
W GMINIE SZCZYTNIKI
Pierwszy pojemnik w kształcie serca przeznaczony
do zbierania plastikowych nakrętek stanął przy
Urzędzie Gminy w Szczytnikach. Zapraszamy naszych
mieszkańców do zapełniania serca nakrętkami. Można
tam wrzucać wszelkie plastikowe nakrętki, bez względu
na kształt, czy kolor. Mogą to więc być nakrętki, np. po
napojach, kawie, mleku, czy jogurtach. W pojemniku
zostawić możemy również zakrętki po chemii
gospodarczej, po płynach do zmywania, szamponach
i płynach do płukania. Ważne, by nie dorzucać
do nakrętek
innych
przedmiotów.
Pieniądze
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ze sprzedaży
plastikowych
nakrętek
przeznaczone dla potrzebujących.

zostaną

Nakrętki tutaj może wrzucić każdy. Potrzebujące dzieci
będą mogły skorzystać z naszej wspólnej pomocy.
(Magdalena Ziółkowska)
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W dniu 14 kwietnia 2021 roku swoje setne urodziny
obchodziła Pani Janina Kwiatek - mieszkanka wsi
Radliczyce. Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht
złożył jubilatce serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej
pomyślności, wręczając bukiet kwiatów oraz
przygotowany upominek. Pani Janina otrzymała także
listy gratulacyjne od
premiera RP Mateusza
Morawieckiego oraz Władz Gminnych. 100-latka
pomimo swojego wieku jest osobą pogodną i bardzo
serdeczną.
Serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu
i życzymy Pani Janinie na kolejne lata dużo zdrowia,
cierpliwości w zmaganiu się z wszelkimi
niedogodnościami dnia codziennego oraz jeszcze wielu
lat zasłużonego wypoczynku w gronie kochającej
rodziny. (Magdalena Ziółkowska)

230. ROCZNICA UCHWALENIA
KONSTYTUCJI 3 MAJA

WYDARZENIA
SETNE URODZINY MIESZKANKI
GMINY SZCZYTNIKI

Po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej w 1772 roku,
spora część stanu szlacheckiego dostrzegła w końcu
pilną potrzebę naprawy ustroju państwa. Prywata,
wolna elekcja, a nade wszystko liberum veto
paraliżowały kraj i uniemożliwiały jakąkolwiek
reformę zanarchizowanej Polski. W obliczu
wzrastającej potęgi państw ościennych w 1788 roku
zwołano w Warszawie sejm, który z racji długości obrad
nazwany zostanie Sejmem Czteroletnim, zaś z racji
doniosłych reform na nim podjętych Sejmem Wielkim.
Najdonioślejszym owocem tegoż Sejmu było bez
wątpienia uchwalenie pierwszej w Europie i drugiej na
świecie (po amerykańskiej) nowoczesnej konstytucji.
Uchwalona 3 maja 1791 roku konstytucja znosiła
liberum veto, wolną elekcję, wprowadzała nowoczesny,
kolegialny rząd (Straż Praw) oraz obiecywała wzięcie
pod opiekę państwa stanu włościańskiego. Niestety,
konstytucja miała tyluż zwolenników co i przeciwników.
Magnaci, których interesy nowa ustawa zasadnicza
wyraźnie ukrócała zawiązali konfederację w Targowicy
i poprosili carycę rosyjską Katarzynę o przywrócenie
„starych porządków”. Ingerencja Rosji i wojna
1792 roku przekreśliły szansę na wejście nowej ustawy
zasadniczej w życie. Moment uchwalenia Konstytucji
3 Maja to bez wątpienia jeden z najdonioślejszych
momentów w dziejach naszego narodu. „Majowa
jutrzenka” przełamała inercję pogrążonego w kryzysie
państwa. Twórcy konstytucji przesiąknięci byli głęboką
troską o losy Rzeczypospolitej, zaś sama konstytucja
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była najdoskonalszym owocem polskiego oświecenia.
(Krzysztof Pietrzykowski)

CZWARTA ROCZNICA ZAWIERZENIA
MATCE BOŻEJ LICHEŃSKIEJ

Czwarta rocznica zawierzenia
Matce Bożej Licheńskiej

2021-06-16

Przybywając z Gminy Szczytniki, z Ziemi Kaliskiej
od Świętego Józefa Kaliskiego, u Twoich stóp Matko Boża
Licheńska pragniemy ponowić całkowite zawierzenie się
Tobie i oddać się Twojemu Niepokalanemu Sercu Maryi,
powtarzając za naszym szczególnym patronem Janem
Pawłem II - „Totus tuus”. Uproś nam Maryjo głęboką wiarę,
nadzieję, miłość, przyjaźń, mądrość, pokój i zbawienie.
Dopomóż nam coraz bardziej kochać i służyć innym, zawsze
poddając się woli Bożej. Racz chronić nas przed zgubnymi
pokusami, zagładą, pychą, rozpaczą, zawziętością, brakiem
wybaczenia sobie i innym. Ufni w Twoją nieustanną pomoc,
oddajemy się w Twoją macierzyńską niewolę i prosimy –
prowadź nas swoją drogą, która zawsze jest drogą Chrystusa
Króla. Króluj w naszych sercach, miejscach nauki i pracy,
w naszych domach, szkole, gminie i Ojczyźnie - wraz
ze swoim Boskim Synem, abyśmy po ziemskich trudach
dotarli do bezpiecznego portu zbawienia i mogli cieszyć się
wieczną komunią z Bogiem. Królowo Polski, Królowo
Świata i Pokoju; Maryjo bez grzechu pierworodnego
poczęta – módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

Matko Boża Licheńska, stając przed Twoim świętym
obliczem, przynosimy w sercu wszystkie nasze sprawy
osobiste i zawodowe, szkolne i gminne, wszystkich
naszych najbliższych i przyjaciół; dziękując za bezmiar
wyproszonych przez Ciebie łask i cudów. W tych trudnych
czasach, w których jest tak wiele możliwości wyboru, jakże
łatwo się pogubić i jak trudno wybrać to, co podoba się
Twojemu Synowi. Sami, licząc tylko na własne siły, nie
poradzimy sobie. Ty zawsze prowadzisz swoje dzieci
najpewniejszą drogą do Syna Bożego, mówiąc zupełnie coś
innego niż ten świat. Pragnąc naszego dobra, wiele od nas
wymagasz, gdyż chcesz, abyśmy zawsze szukali Bożej
Prawdy i byli ludźmi sumienia. Nieustannie prosisz nas
o modlitwę, post, o nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca,
o to, abyśmy szukali umocnienia w komunii świętej.
Ty królujesz w licznych sanktuariach nie tylko w Polsce, lecz
na całym świecie. Znamy Cię pod wieloma wezwaniami,
ponieważ Bóg wyniósł Cię do najwyższej godności, do jakiej
można wynieść człowieka i obdarzył najhojniejszymi darami
za Twoje całkowite posłuszeństwo woli Bożej, pokorę,
a przede wszystkim miłość i miłosierdzie. Twoja wielkość
jest zaszczytem dla nas – Ty zawsze nam pomagasz, stajesz
w naszej obronie, czynisz wszystko, aby nas ocalić
od zagłady i potępienia. Nigdy nie zostawiasz nas
osamotnionych; a wszystkich, którzy się Tobie oddają,
otaczasz płaszczem swojej opieki i zawsze zwyciężasz.
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Szczytniki, 1 czerwca 2021 r.
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SPOTKANIE WŁADZ RZĄDOWYCH Z DRUHAMI
OSP W IWANOWICACH

2021-06-16

spotkania czas umilała orkiestra dęta OSP Iwanowice.
(Jerzy Majas)

SPORT
MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ BOKSERSKI
NA LITWIE

W dniu 1 czerwca na terenie naszej gminy gościł Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Pan Maciej Wąsik wraz z Panem Janem Dziedziczakiem –
Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz
Komendantem Głównym PSP nadbrygadierem Andrzejem
Bartkowiakiem. Obecni byli również Wielkopolski Komendant
Wojewódzki PSP nadbrygadier Dariusz Matczak, zastępca
Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego starszy
brygadier Jarosław Zamelczyk oraz Miejski Komendant PSP
w Kaliszu brygadier Sławomir Kotoński. Celem wizyty było
spotkanie z druhami OSP w Iwanowicach oraz sprawdzenie
gotowości operacyjnej jednostki. Ze strony władz gminnych
w spotkaniu uczestniczyli Wójt gminy Szczytniki Pan Marek
Albrecht, sekretarz Pan Dariusz Wawrzyniak, Przewodniczący
Rady Pan Bogdan Augustyniak oraz skarbnik Pani Małgorzata
Bloch .

Kolejny udany start Sebastiana Kusza na Międzynarodowym
Turnieju bokserskim -tym razem na Litwie. Podczas turnieju im.
DANAS POZNIAKAS Sebastian Kusz w wadze 81kg pokonał
2 reprezentantów Litwy, a w finale Mistrza Estonii. Super
występ naszego reprezentanta potwierdza jego świetną formę
i daje nam kolejny powód do dumy. (Ziętek Team)

POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
„ORLIK 2021”

Po krótkim powitaniu strażacy zaprezentowali swój nowy
średni samochód ratowniczo-gaśniczy, który w ubiegłym roku
pozyskali m.in. dzięki wsparciu gminy, Komendanta Głównego
PSP oraz WFOŚiGW w Poznaniu. Goście zwiedzili również nowo
wyremontowany garaż, część socjalną remizy oraz zapoznali się
z historią OSP Iwanowice zwiedzając tamtejszą izbę pamięci
i tradycji. Dokonano również wpisów do księgi pamiątkowej.
Następie na sali OSP odbyło się spotkanie z druhami. Po krótkim
posiłku goście udali się w dalszą drogę do Warszawy. Podczas
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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W dniu 24 maja 2021 w Koźminku rozegrane zostały powiatowe
zawody w piłce nożnej w ramach turnieju „Orlik 2021”.
Drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej w Iwanowicach
zajęła II miejsce w turnieju przegrywając w dogrywce
z piłkarzami z Piotrowa wynikiem 4:3. W składzie reprezentacji
z Iwanowic zagrali: Alan Dionizy – kapitan, Ksawery Pacholczyk,
Bartek Jakubowski, Wiktor Jakóbczak, Wiktor Szmidowicz,
Mateusz Błaszczyk, Oskar Feliński, Bartosz Mielcarek, Filip
Idzior, Oliwier Siciarek, Jakub Frasunek, Grzegorz Nieborak.
(opracowała: Renata Janicka- Szcześniak)

HISTORIA I KULTURA
WŁADYSŁAW MATCZAK- UCZESTNIK WOJNY
OBRONNEJ 1939 ROKU

2021-06-16

Bzurą. Jako strzelec brał udział w walkach na linii KutnoŁęczyca- Warszawa. Po kapitulacji stolicy 28 września
1939 roku Władysław Matczak dostał się do niemieckiej
niewoli. Zwolniony po dwóch tygodniach powrócił
w rodzinne strony. Po wojnie wraz z żoną prowadził
gospodarstwo rolne. Mimo ciężkich wojennych przeżyć
był pogodnym, wesołym człowiekiem, który pomimo,
iż służył w piechocie, pełen był ułańskiej fantazji.
(Krzysztof Pietrzykowski)

KĄCIK CZYTELNICZY
Kącik czytelniczy
KSIĄŻKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Stwór. Bohaterowie Magicznego Drzewa
Andrzej Maleszka

Władysław Matczak urodził się 9 maja 1914 roku
w Krowicy Zawodniej i przez całe życie związany był z tą
miejscowością. W latach dwudziestych ukończył Szkołę
Powszechną w Marchwaczu. W 1937 roku został wcielony
do 56 pułku piechoty, a następnie przydzielony do
6 kompanii strzeleckiej. Mimo, iż w 1938 roku trafił do
rezerwy jego kontakt z Wojskiem Polskim nie został
zerwany. Na podstawie informacji z książeczki wojskowej,
możemy stwierdzić, że dwukrotnie był powoływany na
kilkutygodniowe ćwiczenia żołnierzy rezerwy. 28 sierpnia
1939 roku został zmobilizowany do dziewiątej kompanii
29 pułku piechoty, stacjonującej w Kaliszu. Pułk wchodził
w skład 25 Dywizji Piechoty, która w składzie Armii
Poznań krwawo biła się między innymi podczas bitwy nad

Julka jest w niebezpieczeństwie. Jej nierozważne życzenie
sprowadza na świat groźnego stwora o wielkiej mocy.
Pozbawia on bohaterkę ludzkiego głosu i zmienia jej
wygląd, a to dopiero początek kłopotów. Kajetan
z Budyniem wyruszają, by ratować przyjaciółkę.
Bohaterowie Magicznego Drzewa to nowa seria powieści.
Powstaje razem z bestsellerowym cyklem Magiczne
Drzewo. Każdy tom opowiada o nieznanych przygodach
jednej z postaci Magicznego Drzewa. Bohaterką tego
tomu jest Julka, ale spotkamy tu także Kajetana, Budynia
i inne postaci. Powieści można czytać niezależnie, nie
znając innych części. Andrzej Maleszka to reżyser
filmowy, autor powieści i scenariuszy. Jest zdobywcą
wielu nagród na międzynarodowych festiwalach, w tym
EMMY AWARD. Jego książki i filmy są pełne
fantastycznych przygód. A jednocześnie opowiadają
o ważnych sprawach.
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O psie, który dał słowo
W. Bruce Cameron
Nowa książka autora najbardziej rozmerdanych
opowieści! Dla fanów bestsellera „Był sobie pies”
W. Bruce’a Camerona. Na Baileya, psa o wielu
wcieleniach, którego pokochały setki tysięcy dzieci
i dorosłych, czeka bardzo ważne zadanie. Tym razem nie
będzie pamiętał swoich poprzednich żyć, ale nie będzie
sam! Dołączy do niego urocza psina Lacey, z którą
wspólnie postarają się dotrzymać psiego słowa. Burke
to bardzo uzdolniony chłopiec, który jeździ na wózku.
Kiedy przestanie rosnąć, będzie mógł poddać się operacji.
Jednak do tego czasu potrzebuje wsparcia silnego psa,
który pomoże mu w codziennych czynnościach. Ktoś
tu będzie miał łapy pełne roboty!

2021-06-16

W poszukiwaniu odpowiedzi trafia do Polski, gdzie
poznaje swą babkę, która odkrywa przed nią nieznany
wątek rodzinnej historii. Wypełniając jej ostatnią wolę
Marysia trafia do Izraela i Autonomii Palestyńskiej.
Poznaje blaski i cienie tej części Bliskiego Wschodu,
podąża
tropem
skrywanych
tajemnic,
trafia
w niebezpieczne miejsca i poznaje kontrowersyjne
postacie. Nieodmiennie jednak ciąży nad nią przeszłość.
Udajmy się wraz z bohaterką w nowy, nieznany
i arcyciekawy świat. Tanya Valko to pseudonim
absolwentki
Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Była
nauczycielką w Szkole Polskiej w Libii, a następnie przez
prawie 20 lat asystentką Ambasadorów RP. Mieszkała
w krajach arabskich, w tym w Libii i Arabii Saudyjskiej,
a następnie w Indonezji. Po ponad 25 latach na obczyźnie
w 2018 r. zostawiła za sobą dyplomatyczne życie i wróciła
do Polski.

Afekt. Seria z Joanną Chyłką. Tom 13
KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH

Arabska Żydówka
Tanya Valko
Marysia Salimi, pół-Polka, pół-Libijka po rozwodzie
z saudyjskim milionerem staje przed trudnym wyborem załamać się i żyć w cieniu dawnego luksusu czy wziąć
sprawy we własne ręce i zawalczyć o swoją przyszłość.

Remigiusz Mróz
W nowej kancelarii prawnej Joannie Chyłce zostaje
przydzielona sprawa będąca jej zawodowym koszmarem:
ma bronić pedofila. Sytuację komplikuje fakt,
że oskarżonym jest brat jednego z najważniejszych
polityków w Polsce – kandydata na prezydenta, który
przed wyborami przoduje w sondażach. Sprawa skupia na
sobie uwagę wszystkich mediów, gdyż jej finał przesądzi
nie tylko o losie oskarżonego, ale najprawdopodobniej
także o wyniku wyborów. Życie zawodowe Chyłki
komplikuje się coraz bardziej, ale to nie koniec
problemów. Prawdziwe zaczną się, kiedy w życiu
Kordiana pojawi się pewna dziewczyna z jego
przeszłości…
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KSIĄŻKI NIEBELETRYSTYCZNE

Opowieści o nadziei
Heather Morris
Każde – najbardziej zwykłe, codzienne spotkanie – może
przynieść coś, co zmieni nasze życie.
Kiedy Heather Morris wysłuchała wspomnień Lalego
Sokołowa – tatuażysty z Auschwitz – i postanowiła
przenieść je na papier, nie spodziewała się, że ta historia
porwie miliony osób na świecie: młodych i starych, a jej
przyniesie międzynarodową sławę. I że pozwoli
opowiedzieć nie mniej ważną historię Cilki –
najdzielniejszej osoby, z jaką zetknął się Lale. W swojej
najnowszej książce Heather opowiada o serdecznej
przyjaźni z Lalem: o tym, jak się poznali i jak zaufali sobie
na tyle, by zwierzył się jej z tego, o czym milczał od czasu
zakończenia II wojny światowej. I jak zmieniło
to ich oboje. Umiejętność słuchania i dotarcia do drugiej
osoby to nie tylko przepis na światowy sukces
wydawniczy, ale przede wszystkim ważna życiowa lekcja,
której wszyscy potrzebujemy. W serii inspirujących
rozdziałów Morris opowiada zarówno o osobach,
z którymi pracowała i których historie spisywała, jak
i o swojej
rodzinie:
pełnych miłości relacjach
z Dziadkiem, ale także ucieczce z domu oraz trudnych
kontaktach z matką. Opowieści o nadziei to przede
wszystkim pochwała życia i zacieśniania więzi. Heather
Morris pochodzi z Nowej Zelandii, a obecnie mieszka
w Australii. Pracując w szpitalu w Melbourne, przez kilka
lat czytała i pisała scenariusze. W 2003 roku spotkała
starszego pana, który „miał historię wartą opowiedzenia”.
W miarę, jak rozwijała się ich przyjaźń, Lale Sokołow
otwierał przed nią najgłębsze zakamarki duszy,
powierzając jej tajemnice życia w czasach Zagłady.
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Powieści Tatuażysta z Auschwitz i Podróż Cilki stały się
bestsellerami wszędzie, gdzie się ukazały.

Dzikie łabędzie. Trzy córki Chin
Jung Chang
Światowy bestseller, książka zakazana w Chinach,
inspirująca opowieść o kobietach, które przetrwały pasmo
krzywd, strat i rewolucji, zachowując swoje
człowieczeństwo.
Babka autorki miała dwa lata, gdy zgodnie z chińską
tradycją matka połamała jej kości stopy i skrępowała
palce. Gdy dziewczynka błagała, by rozwiązać bandaże,
matka z płaczem wyjaśniała, że robi to dla jej szczęścia.
Dzięki temu babka wyrosła na lokalną piękność i stała się
konkubiną generała.
Matka autorki wstąpiła do komunistycznego podziemia
i walczyła o nowe Chiny. Wspięła się wysoko w hierarchii
partyjnej, ale podczas rewolucji kulturalnej musiała
klęczeć na rozbitym szkle i walić głową w chodnik na znak
pokuty. Mała Jung recytowała z pamięci Czerwoną
Książeczkę Mao. Jako nastolatka naszywała łaty
na spodnie, żeby wyglądać bardziej proletariacko.
Na studiach skorzystała z cudem nadarzającej się okazji
i opuściła swój kraj na zawsze. Została pierwszą osobą
z komunistycznych Chin, która obroniła doktorat na
brytyjskim uniwersytecie. Jung Chang przełamała strach
i opowiedziała światu o prawdziwych uczuciach swojego
narodu. Od czasu pierwszego wydania Dzikie łabędzie
zostały przetłumaczone na 37 języków i sprzedały się
w ponad 13 milionach egzemplarzach na całym świecie.
W Chińskiej Republice Ludowej ta książka wciąż jest
zakazana.
(Małgorzata Majas)
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NAUCZANIE JANA PAWŁA II W CYTATACH
„To rodzice w pierwszym rzędzie mają prawo i obowiązek
wychowywać swoje dzieci, zgodnie z własnymi
przekonaniami. Nie oddajcie tego prawa instytucjom,
które mogą przekazać dzieci i młodzieży niezbędną
wiedzę, ale nie są w stanie dać im świadectwa wiary,
rodzicielskiej troski i miłości. Nie dajcie zwieść się pokusie
zapewniania potomstwu jak najlepszych warunków
materialnych za cenę waszego czasu i uwagi, które są mu
potrzebne do wzrastania w mądrości, w latach i w łasce
u Boga i ludzi (Ł 2,52). Jeśli chcecie obronić wasze dzieci
przed demoralizacją i duchową pustką, które proponuje
świat przez różne środowiska, a nawet szkolne programy,
otoczcie je ciepłem waszej rodzicielskiej miłości i dajcie im
przykład chrześcijańskiego życia”.
„Jakże można liczyć na zbudowanie wspólnego domu dla
całej Europy, jeśli zabraknie cegieł ludzkich sumień
wypalonych w ogniu Ewangelii, połączonych spoiwem
solidarnej miłości społecznej będącej owocem miłości
Boga”.
„Niech nasze serca wypełni łaska nadziei!”
TRAKTAT O UCZCIWOŚCI
Każdy z pewnością ceni uczciwość i umie zdefiniować
człowieka, który kieruje się w życiu tak ważną zasadą.
To osoba, która nie oszukuje, nie kłamie, jest człowiekiem
sumienia. Rzetelnie pracuje, ma swoje zdanie i umie
bronić wartości, ma odwagę, aby reagować na
niesprawiedliwość. Postępuje wobec innych osób tak, jak
sama chciałaby być traktowana i wypełnia starannie
wszystkie zadania, które są w zakresie jej kompetencji.
Człowiek uczciwy nie może być obojętny na krzywdę
ludzką i nie lekceważy potencjalnych zagrożeń wobec
Ojczyzny, ponieważ kocha Polskę, ceni patriotyzm
i wyraża wdzięczność minionym pokoleniom, które
broniły polskiej Ziemi. Nie dorabia się kosztem innych,
ponieważ wie, że szczęścia nie zbuduje się na czyjejś
krzywdzie. Pomimo codziennych problemów i trosk,
może mieć spokojny sen, ponieważ nie myśli tylko o sobie,
czyni wszystko co możliwe, aby innym również żyło się
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dobrze. Ma awersję do donosów i pomówień, nie osądza
ludzi, stawia wysokie wymagania wobec siebie, nie boi się
zwrócić uwagi innym w przypadku ich niewłaściwego
zachowania. Tylko człowiek wolny może być naprawdę
uczciwy, a zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II „Być
wolnym to znaczy spełniać owoce prawdy, działać
w prawdzie.”
To wszystko brzmi pięknie, lecz rodzi się pytanie – czy
warto aż tak się starać, aby być uczciwym człowiekiem, po
co zadawać sobie tyle trudu? Wiele osób przecież tak nie
postępuje, a też jakoś żyją, a nawet bardzo dobrze się im
materialnie powodzi.
Jaki jednak byłby ten świat gdyby panowała tylko
nieuczciwość, czy takie życie odpowiadałoby nam? Jeśli
narzekamy na swój los, to najpierw zastanówmy się,
czy uczyniliśmy wszystko co w naszej mocy (czyli – to co
od nas zależy), aby ten los – nasz i innych – był lepszy?
Każdy ma tylko jakiś ograniczony ziemski czas do
wypełnienia swoich określonych zadań – jeśli
to zaniedbamy – możemy faktycznie później mocno
żałować, że zaprzepaściliśmy swoje szanse, które już nie
powrócą. Czasami płacimy wysoką cenę za swoją
uczciwość, ale czy wzorce prawdziwych bohaterów, jakich
znamy z historii i współczesności - nie przekonują nas, że
zawsze i pomimo wszystko warto starać się być uczciwym
człowiekiem; chociażby dlatego, że tylko do takich osób
można mieć zaufanie i autentyczny szacunek. Wolność
daje nam prawo wyboru – dobra lub zła, bycia uczciwym
lub nieuczciwym – i ten wybór zależy od nas. Z tego
powodu Jan Paweł II przestrzegał przed złym
korzystaniem z daru wolności, ponieważ to powoduje
w konsekwencji niewolę życia wewnętrznego: „… pychy,
chciwości, zazdrości, lenistwa, egoizmu, nienawiści…”.
I taki człowiek nie może cieszyć się prawdziwą wolnością
wewnętrzną, i nie jest w stanie dotrzymać swojego
danego słowa, ponieważ tak naprawdę jest niewolnikiem
swoich słabości i układowości, w którą „na własne
życzenie” sam się uwikłał. Natomiast każda uczciwa
osoba, którą spotykamy na drodze swojego życia, dodaje
nam „skrzydeł”, siły i nadziei; afirmując niezakłamany
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humanizm i prawdziwą ludzką godność. Dziękuję!
(Honorata Szymańska)

OŚWIATA
FLAGI DLA GMINNYCH SZKÓŁ
Z okazji Dnia Flagi – święta obchodzonego w dniu
2 maja, gminne szkoły otrzymały od Pani Minister Rodziny
i Polityki Społecznej Marleny Maląg - Polską Flagę. Pani
Minister w swoim piśmie z dnia 28 kwietnia
br. skierowanym do szkół podkreśliła, że flaga
towarzyszyła Polakom zarówno w trudnych okresach
naszych dziejów, jak i w momentach chwały, a dzisiaj jest
dla całego narodu – symbolem zjednoczenia. Bardzo
dziękujemy! (Redakcja)
ZMIANY W FUNKCJONOWANIU ZESPOŁÓW
SZKÓŁ W GMINIE SZCZYTNIKI OD 4 MAJA
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, od dnia 4 maja do dnia 31 maja
nastąpił stopniowy powrót uczniów do szkół
podstawowych w Zespołach Szkół Gminy Szczytniki,
natomiast przedszkola przez cały czas funkcjonowały bez
zmian – w formie stacjonarnej.
Od dnia 4 maja do zajęć w trybie stacjonarnym wrócili
uczniowie klas I-III z możliwością korzystania również
ze świetlicy. Poza tym od dnia 4 maja do dnia 24 maja
w klasie VIII dyrektor miał możliwość zapewnienia
w szkole, za zgodą rodziców/prawnych opiekunów,
konsultacji
indywidulanych
lub
grupowych
z przedmiotów, z których uczniowie przystępowali w tym
roku do egzaminu ósmoklasisty. Dyrektor miał również
prawo, aby udostępnić pomieszczenia w szkole w celu
przeprowadzenia określonych konkursów, olimpiad lub
turniejów.
Pozostali uczniowie nadal uczyli się w systemie zdalnym,
jednakże dyrektor od dnia 4 maja do dnia 28 maja
w przypadku uczniów klas IV-VIII mógł ustalić inny sposób
realizowania tych zajęć, ale wyłącznie w przypadkach

2021-06-16

uzasadnionych i określonych przepisami prawa
oświatowego - gdy zawieszone zajęcia faktycznie nie
mogły być realizowane z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, a także
z uwagi na rodzaj niepełnosprawności występujący
u danego ucznia.
Uczniom, którzy kontynuowali nauczanie zdalne i mieli
problemy ze sprzętem komputerowym w domu, dyrektor
był zobowiązany wypożyczyć odpowiedni
sprzęt
ze szkoły, pod warunkiem podpisania umowy użyczenia
z rodzicem/prawnym opiekunem danego ucznia.
Od dnia 17 maja do dnia 28 maja uczniowie klas IV-VIII
uczyli się w tzw. systemie hybrydowym – tzn. nie więcej
niż 50% uczniów realizowało swoje zajęcia w szkole
i co najmniej 50% uczniów realizowało swoje zajęcia
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość. Dyrektor przy ustalaniu harmonogramu
zajęć był zobowiązany wziąć pod uwagę, w miarę
możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie
tych zajęć przez każdego ucznia.
Od dnia 31 maja wszyscy uczniowie wrócili do nauki
stacjonarnej w swojej szkole.
Za organizację pracy oraz decyzje dotyczące kształcenia
zarówno zdalnego jak i stacjonarnego - odpowiadał
dyrektor danego zespołu szkół, który był również
zobowiązany do podawania organowi prowadzącemu
oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny
informacji na temat sposobu realizacji zajęć i innych
zadań jednostki systemu oświaty.
Wszystkich nadal obowiązuje zapoznawanie się
z nowymi rządowymi wytycznymi, obowiązującymi
przepisami i zaleceniami sanitarnymi.
W związku ze zmianami w oświacie, zwróciłem się
ze szczególną prośbą do dyrektorów i nauczycieli, aby po
powrocie do nauki stacjonarnej w szkole – jednym
z najważniejszych priorytetów stało się zapewnienie
uczniom dobrych warunków
do spokojnego
i stopniowego uzupełniania ewentualnych braków,
w klimacie życzliwości i zrozumienia, bez nadmiernych
czy zbytecznych wymagań edukacyjnych, i po tak długiej
izolacji społecznej - z wyjątkową troską o kondycję
psychiczną naszego młodego pokolenia.
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Bardzo dziękuję za współpracę i życzę wszystkim
dużo zdrowia!

2021-06-16

uczniów. Opiekę artystyczną nad uczniami pełniła Janina
Antczak. (Janina Antczak)

Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht

I MIEJSCE W REGIONALNYM KONKURSIE
PLASTYCZNYM KRUS DLA UCZENNICY
Z NASZEJ GMINY

LAUREACI GMINNEGO KONKURSU
CZYTELNICZEGO OGŁOSZONEGO PRZEZ
WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI
MOJA ULUBIONA LEKTURA

Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu w trakcie nauczania zdalnego wykazywali
się dużym zaangażowaniem i pracowitością. Bardzo
chętnie brali udział w konkursach. Do etapu szkolnego
XI Ogólnopolskiego
Konkursu
Plastycznego
„Bezpiecznie na wsi mamy od 30 lat z KRUS - wypadkom
zapobiegamy” przystąpiło ponad 50% uczniów klas IV VII. Zwycięskie prace etapu szkolnego zostały przekazane
do KRUS w Kaliszu. Tam Jury w składzie: Andrzej
Plichta- przewodniczący i członkowie: Krzysztof
Dziedzic, Andrzej Zalewski i Janusz Lewandowski uznali,
że praca która najlepiej spełnia kryteria konkursu, to praca
Lidii Ignasiak - uczennicy klasy IV Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Marchwaczu. Tym samym Lidia zdobyła
zaszczytne I miejsce w etapie regionalnym, a jej praca
przeszła do kolejnego etapu tego konkursu. Aleksandra
Wójcik z klasy IV również otrzymała dyplom i nagrody
za udział. Koronawirus nie przeszkodził uczniom rozwijać
swych talentów. Wszelkiego rodzaju działalność
artystyczna była dla nich alternatywą na spędzanie
wolnego czasu. Aż serce rośnie, że mamy tak wspaniałych

Szczytniki, 07 czerwca 2021 r.

LAUREACI GMINNEGO
KONKURSU CZYTELNICZEGO
Moja ulubiona lektura
W dniu 30 kwietnia br. został ogłoszony przeze mnie
Gminny Konkurs Czytelniczy Moja ulubiona lektura dla
uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych w gminnych
Zespołach Szkół. Celem konkursu było: rozwijanie
zainteresowań czytelniczych, doskonalenie umiejętności
argumentowania, promowanie czytania wartościowych
książek. W ramach konkursu należało zareklamować
swoją ulubioną lekturę. Z każdego Zespołu Szkół,
po eliminacjach szkolnych, można było wytypować dwie
najlepsze prace i przekazać do Urzędu Gminy
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w Szczytnikach w terminie do dnia 18 maja. W ocenie
pracy konkursowej zostały przyjęte następujące kryteria:
poprawność i styl wypowiedzi pisemnej; trafność doboru
argumentów i
formy przekazu; kreatywność
w przekonywaniu innych, że warto przeczytać
zareklamowaną lekturę. Największą popularnością wśród
uczniów cieszyła się powieść Aleksandra Kamińskiego
„Kamienie na szaniec”; inne zareklamowane lektury to:
Ferenc Molnar „Chłopcy z Placu Broni”, Antoine
de Saint-Exupery „Mały Książę”,
Lucy Maud
Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”, Juliusz
Słowacki „Balladyna”, Andrzej Maleszka „Magiczne
drzewo”.
Zaszczytne tytuły laureatów zdobyli
następujący uczniowie:
I miejsce: Aleksandra Łańduch z ZS im. Jana Pawła II
w Marchwaczu (opiekun – p. Małgorzata Pietrzykowska);
W dniu 2 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół im. Jana
II miejsce: Mateusz Olejnik z ZS im. Jana Pawła II
w Marchwaczu (opiekun – p. Małgorzata Pietrzykowska),
Nadia Olejnik z ZS w Radliczycach (opiekun –
p. Karolina
Kisiurska)
oraz
Maria Korkosz
z ZS w Szczytnikach (opiekun – p. Jolanta Leszka);

Pawła II w Marchwaczu został

zorganizowany XVI

Gminny Konkurs Języka Angielskiego im. Jana Pawła II,
z uwzględnieniem obowiązujących zaleceń sanitarnych
oraz przy ograniczeniu liczby

III miejsce: Malwina Gołębiowska z ZS w Iwanowicach
(opiekun – p. Emilia Wietrzyk) oraz Tomasz Siwiak
z ZS w Radliczycach (opiekun – p. Agnieszka
Krajewska).

uczestników w porównaniu do lat

Natomiast wyróżnienia otrzymali:

zapewnienia przez organizatora

ubiegłych

z

uwagi

na

stan

epidemii w kraju i konieczność

Kamila Trzęsowska z ZS w Iwanowicach (opiekun –
p. Emilia
Wietrzyk)
oraz
Antonina
Braszak
z ZS w Szczytnikach (opiekun – p. Emilia Chróstek).

optymalnych

warunków

do przeprowadzenia

konkursu.

Koordynatorami konkursu były
nauczycielki języka angielskiego:

Wszyscy laureaci gminnego konkursu oraz wyróżnieni
uczniowie dostaną pamiątkowe dyplomy oraz nagrody,
które zostaną przekazane do szkół na zakończenie roku
szkolnego.

p. Honorata Szymańska,
p. Ewelina Biesiada,
i

Bardzo dziękuję za udział w konkursie, a także serdecznie
gratuluję nagrodzonym uczniom oraz ich opiekunom!

p. Katarzyna Juszczak. Cele

konkursu:
uczniów

zainteresowania

rozbudzanie

językiem

wśród

angielskim,

Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht

zachęcanie uczniów do podnoszenia swoich umiejętności

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
IM. JANA PAWŁA II

Brytanii i Stanów Zjednoczonych, rozwijanie współpracy

językowych, wzbogacanie wiedzy o kulturze Wielkiej
między szkołami w gminie. Konkurs sprawdzał wiedzę
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i umiejętności

uczniów

w

następującym

2021-06-16

zakresie:

grammar, vocabulary, reading, writing, culture. Został
przeprowadzony

w trzech

kategoriach

wiekowych:

dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, dla uczniów
klas 4-6 szkół podstawowych oraz dla uczniów klas 7-8
szkół podstawowych.

miejsce

–

miejsce

–

Magdalena

Smolarek

SP

Staw

(opiekun: p. Marlena Krzesińska)
wyróżnienie

–

Filip

Jakóbczak

SP

Iwanowice

(opiekun: p. Aneta Rychlik)
Dla laureatów konkursu przekazano dyplomy i nagrody
książkowe - do szkół. Bardzo dziękujemy opiekunom za

Laureaci w kategorii klas 1-3
I

III

Laura

przygotowanie uczniów do konkursu, natomiast laureatom
Geitus

SP

Marchwacz

SP

Iwanowice

serdecznie gratulujemy! (Honorata Szymańska)

(opiekun: p. Ewelina Biesiada)

PIKNIK W PRZEDSZKOLU W MARCHWACZU
II

miejsce

–

Alicja

Gaweł

(opiekun: p. Aneta Rychlik)
III

–

miejsce

Amelia

Gaweł

SP

Staw

(opiekun: p. Bartosz Olender)
wyróżnienie

–

Patryk

Gaczyński

SP

Szczytniki

(opiekun: p. Marzena Królikowska)
Laureaci w kategorii klas 4-6
I miejsce – Hanna Pietrzykowska SP Marchwacz
(opiekun: p. Ewelina Biesiada)
II miejsce – Grzegorz Nieborak SP Iwanowice

Dzień 1 czerwca w naszym przedszkolu różnił się od zwykłego
dnia. Dzieci spędziły czas na beztroskiej zabawie,
zorganizowanej dla nich na placu zabaw. Piknik dostarczył
wszystkim dużo wrażeń.

(opiekun: p. Anna Matuszak)
III

miejsce

–

Kajetan

Wietrzyk

SP

Szczytniki

(opiekun: p. Edyta Przepiórka)
Laureaci w kategorii klas 7-8
I miejsce – Aleksandra Łańduch SP Marchwacz
(opiekun: p. Honorata Szymańska)
II miejsce – Angelika Daria Wojtczak SP Szczytniki
(opiekun: p. Edyta Przepiórka)
Oprócz zabaw ruchowych, ćwiczeń rozwijających sprawność
i radosnych zabaw bieżnych, dzieci miały możliwość rozwijać
WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL
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wyobraźnię i kreatywność malując farbami i kredą na dużych
arkuszach papieru. Powstały ciekawe i kolorowe prace, które
mogli podziwiać rodzice, odbierając dzieci z przedszkola.
Przedszkolaki ze starszej grupy wykonały też z kreatywnych
drucików przyrządy do robienia baniek mydlanych. Serdecznie
dziękujemy Radzie Rodziców za owoce i drobne niespodzianki
oraz Panu Wójtowi za słodkie czekolady. (Aneta Nowak)

ŚWIĘTOWANIE W KLUBIE DZIECIĘCYM
W MARCHWACZU
Klub Dziecięcy w Marchwaczu
prowadzi zajęcia w oparciu
o plan roczny, który zawiera
zestawienie świąt tych znanych
i mniej znanych. Istnieje wiele
różnych okazji do świętowania.
Popularne i tradycyjne święta
takie jak Wielkanoc, czy święto
Niepodległości, ale też wiele
nietypowych świąt i okazji do
kreatywnych zabaw z dziećmi
takich jak Dzień Czekolady, Dzień Dinozaura czy Dzień
Kota. W czasie wszystkich zajęć stwarzamy sytuacje
sprzyjające aktywizowaniu myślenia, rozwijamy
aktywność,
twórczość
dzieci:
językową,
plastyczną
i muzyczną.
Pobudzamy
wyobraźnię
dzieci poprzez
działania
o charakterze

2021-06-16

intelektualno –
emocjonalnym.
W
miesiącu
maju
obchodziliśmy w naszym
Klubiku Święto Konstytucji
Trzeciego Maja i Dnia Flagi.
Dzieci z Klubiku wraz
z opiekunkami
wykonały
własne flagi. W ten sposób
dzieci dowiedziały się,
że kolory biały i czerwony
stanowią barwy narodowe.
Następnie dzieci wysłuchały
wierszyka pt. „Kto ty jesteś, Polak mały” i hymnu Polski.
Z okazji Dnia Mamy dzieci z Klubiku chętnie
przygotowały
laurki.
W pierwszej kolejności
pokolorowały rysunki,
a następnie ozdobiły je
kolorowymi kwiatkami
i sercami. Po wykonaniu
prac, dzieci wysłuchały
piosenki pt. „Kochana
Mama”.
Wszystkim
Mamom z okazji święta
życzymy dużo radości
oraz
beztroskich
dni
spędzonych wspólnie ze
swoimi
pociechami.
Zachęcamy również do
obejrzenia na portalu
społecznościowym
Facebook galerii zdjęć.
(Joanna Jędrzejewska)

SPOTKANIE Z ALPAKAMI

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu na boisku
szkolnym dzieci miały spotkanie z dwoma przepięknymi
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alpakami. Dzięki życzliwości Państwa Angeliki i Dominika Zdyb
uczniowie i przedszkolaki poznali zasady obchodzenia się z tymi
zwierzętami, oraz ich zwyczaje.

OGŁOSZENIA
USŁUGI ELEKTRYCZNE Przemysław Rodziak, Krowica Zawodnia
35c, tel. 721 160 568
------------------------------------------------------------------------------------Salon Kosmetyki Samochodowej
Pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej, polerowanie,
woskowanie, pranie dywanów, pranie mebli tapicerowanych.
Kuczewola 59A, tel. 669 814 212
------------------------------------------------------------------------------------DM-Car

Dzieci młodsze spacerowały ze zwierzętami i karmiły
je marchewką. Miały też możliwość pogłaskania i przytulenia
się do alpak. Obecnie coraz większą popularność zdobywa
jedna z dziedzin zooterapii – alpakoterapia.

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

Kluczową rolę odgrywa w tym przypadku towarzystwo alpak,
będących zwierzętami niezwykle przyjaznymi, towarzyskimi
i łagodnymi. Zwierzęta te są delikatne, dodatkowo wyróżniają
się bardzo przyjemnym w dotyku, miękkim owłosieniem. Dzięki
ich pogodnemu usposobieniu obcowanie z nimi skutecznie
poprawia samopoczucie, a zajęcia z ich udziałem mogą
stanowić dobrą formę wsparcia dla wielu specjalistycznych
terapii. Serdecznie dziękujemy Państwu Zdyb za poświęcenie
nam swojego czasu i możliwość poznania „Juniora” i „Kajtka”.
(Alpaki można zobaczyć na Facebook: Alpaki Piegonisko –
Pustkowie. Można też umówić się na spotkanie z nimi)

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 SPEEDMECH. 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
-------------------------------------------------------------------------------------
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Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów BARTEX zaprasza!
Wykonujemy przeglądy rejestracyjne pojazdów wszystkich rodzajów
oraz badania dodatkowe – do każdego przeglądu - niespodzianka.
Zapraszamy do skorzystania z nowo otwartej myjni samoobsługowej,
dwustanowiskowej – dla każdego typu samochodów. Stacja czynna:
pn-pt 8:00-18:00, sobota 8:00-14:00. Myjnia: czynna całą dobę.
KROWICA ZAWODNIA 59, tel. 62 597 11 20 (naprzeciwko szkoły
w Marchwaczu)
------------------------------------------------------------------------------------Ośrodek Szkolenia Kierowców B&K Błaszczyk Krzysztof, 62 -862
Iwanowice zaprasza na kurs prawa jazdy kat. B. Oferujemy: wysoką
zdawalność, miłą i bezstresową atmosferę, komplet materiałów
dydaktycznych -gratis! Promocyjne ceny. Szczegóły pod numerem tel.
509057378 lub 62/76 26 623
------------------------------------------------------------------------------------Barmańska Obsługa Imprez Koszal-bary
Zapewniamy cały niezbędny sprzęt barmański, mobilne bary, szkło,
zamrażarki, lodówki itd. Przygotowanie i obsługa słodkich stołów,
Obsługa Fontann Czekoladowych. Działamy w naszym regionie
od 2012 r. Kontakt: Szymon Koszal, Facebook: Koszal-BARY,
tel. 518768552
------------------------------------------------------------------------------------WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE W ZAKRESIE
OPRÓŻNIANIA
ZBIORNIKÓW
BEZODPŁYWOWYCH
I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE
GMINY SZCZYTNIKI

2021-06-16

ceny. WYWÓZ OBORNIKA SAMOCHODEM TYPU GONDOLA.
NR TELEFONU 606 – 254 – 418, 570 – 526 – 023
------------------------------------------------------------------------------------USŁUGI KRAWIECKIE z możliwością dojazdu do klienta.
Szycie miarowe odzieży damskiej: suknie wizytowe, kostiumy, żakiety
, spódnice;
Przeróbki odzieży: skracanie, zwężanie, poszerzanie, wszywanie
zamków
Tel. 782 659 195
------------------------------------------------------------------------------------SALON FRYZJERSKO – KOSMETYCZNY
,,TATIANA”, OPATÓWEK UL.KALISKA 3

SOLARIUM

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.
-------------------------------------------------------------------------------------

1. Dec Mirosław Usługi Asenizacyjne,

AUTOLAWETYKALISZ.PL

Tymianek 21, 62-840 Koźminek, tel. kom. 501188 877,
tel. (062) 763 78-78;

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

2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna w Kaliszu,

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

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

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SCH” SZCZYTNIKI

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

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

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.

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

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

ul. Zakopiańska 12,62-800 Kalisz; tel. (062) 762 37 01,
tel. kom. 602382338;
4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach,

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

HEBEL USŁUGI STOLARSKIE Chojno 17a Grzegorz Leszczyński
tel. 603 629 744

FIRMA MAG – TRANS KARPISIEWICZ

TERMINOWO I SOLIDNIE!

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

------------------------------------------------------------------------------------Dyrektorzy Zespołów Szkół Gminy Szczytniki składają podziękowanie
Wójtowi Gminy Szczytniki Panu Markowi Albrechtowi
za zaplanowanie dodatkowych środków finansowych na upominki
dla dzieci i młodzieży z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.
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W BIEŻĄCYM WYDANIU GAZETKI GMINNEJ
MOŻNA PRZECZYTAĆ O NASTĘPUJĄCYCH
SPRAWACH I WYDARZENIACH:
SPRAWY GMINNE str. 1
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

Życzenia wakacyjne
Podziękowanie za udział w akcji
„W hołdzie św. Janowi Pawłowi II”
Kalendarium Wójta
Forum pytań do Wójta
Sesje Rady Gminy Szczytniki
Wsparcie ze środków Samorządu
Województwa Wielkopolskiego dla
gminy Szczytniki w kwocie 110 000 zł
Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021
Informacja na temat sprzedaży
nieruchomości na terenie gminy
Szczytniki
Dotacje do pieców węglowych
w ramach programu „Czyste powietrze"
Informacja na temat możliwości
podłączenia nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej
Pierwsze Serce na nakrętki w Gminie
Szczytniki

WYDARZENIA str. 17
•
•
•
•

•

Setne urodziny mieszkanki gminy
Szczytniki
230. rocznica uchwalenia Konstytucji
3 Maja
Czwarta rocznica zawierzenia Matce
Bożej Licheńskiej
Życzenia z okazji Dnia Dziecka
Spotkanie władz rządowych z druhami
OSP w Iwanowicach

SPORT str. 20
•
•

Międzynarodowy Turniej Bokserski
na Litwie
Powiatowy turniej piłki nożnej
„Orlik 2021”

2021-06-16

HISTORIA I KULTURA str. 21
•
•
•
•

Władysław Matczak- uczestnik wojny obronnej 1939
roku
Kącik czytelniczy
Nauczanie Jana Pawła II w cytatach
Traktat o uczciwości

OŚWIATA str. 25
•
•
•
•

•
•
•
•

Flagi dla gminnych szkół
Zmiany w funkcjonowaniu Zespołów Szkół w Gminie
Szczytniki od dnia 4 maja 2021 r.
I miejsce w regionalnym konkursie plastycznym KRUS
dla uczennicy z naszej Gminy
Laureaci Gminnego Konkursu Czytelniczego
ogłoszonego przez Wójta Gminy Szczytniki Moja
ulubiona lektura
Gminny Konkurs Języka Angielskiego im. Jana Pawła II
Piknik w Przedszkolu w Marchwaczu
Świętowanie w Klubie Dziecięcym w Marchwaczu
Spotkanie z alpakami

OGŁOSZENIA str. 30
Informacje na gminną stronę internetową przyjmowane
są przez sekretariat Urzędu Gminy w Szczytnikach

REDAKCJA
Opracowanie i redagowanie „Wiadomości Szczytnickich”:
Honorata Szymańska – edytowanie, Krzysztof Pietrzykowski skład graficzny, Grażyna Kuchnicka – ds. kontaktów i promocji
gminy. Honorowy Patronat: Wójt Gminy Szczytniki Marek
Albrecht.
Informator ten powstaje dzięki dużemu zaangażowaniu
placówek oświatowych oraz Pracowników i Mieszkańców Gminy
Szczytniki, za co serdecznie im dziękujemy. Przekazujemy także
wyrazy podziękowania dla Wszystkich, którzy nadesłali teksty
do bieżącego wydania gazetki gminnej.
Wszelkie uwagi dotyczące naszego gminnego informatora
przyjmujemy pod adresem gazetkagminna@gmail.com. Prosimy
o przesyłanie artykułów do gazetki - na zasadach określonych
w Regulaminie gazetki gminnej – wyłącznie na tego maila.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
ŻYCZY SŁONECZNYCH WAKACJI
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