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Życzenia świąteczne
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Mieszkańcom, Pracownikom
i Przyjaciołom Gminy Szczytniki radosnych rodzinnych chwil wypełnionych
śpiewem polskich kolęd i dzieleniem się symbolicznym białym opłatkiem,
dużo zdrowia i wzajemnej życzliwości, wymarzonych upominków pod
tradycyjną zieloną choinką emanującą aromatem leśnego powietrza,
a także szczęśliwego Nowego Roku 2022.
Niech wszechmocna Maleńka Miłość przychodząca na świat w lichej stajence
zagości również w naszych sercach, abyśmy nigdy nie czuli się samotni;
przyniesie nam prawdziwe braterskie pojednanie;
a także umocni naszą wiarę w to, że warto troszczyć się o dobro innych
i Polski, abyśmy mogli żyć w naszej Ojczyźnie wolni i bezpieczni.
Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht z Sekretarzem Dariuszem Wawrzyniakiem,
Przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Augustyniakiem i Radnymi Gminy Szczytniki

www.szczytniki.ug.gov.pl

GMINNE OBCHODY 40. ROCZNICY
OCALENIA JANA PAWŁA II
Z ZAMACHU I 82. ROCZNICY
POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA
PODZIEMNEGO
Gminne obchody wydarzeń o charakterze
patriotycznym
trwale
wpisały
się
w
krajobraz
kulturowy
gminy.
14 października spotkaliśmy się w Zespole
Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu
na kolejnych tego typu uroczystościach.
Czytaj s. 13

LAUREACI GMINNEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO „OCALENIE JANA
PAWŁA II Z ZAMACHU”
Nagrody w wymagającym, podzielonym
na cztery kategorie wiekowe, gminnym
konkursie plastycznym zostały rozdane.
Czytaj s. 30

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI
Społeczność gminna Narodowe Święto
Niepodległości uczciła w swojej Małej
Ojczyźnie. W tym roku główne uroczystości
gminne odbyły się w Iwanowicach.
Czytaj s. 21

POTRZEBNA POMOC DLA JAGÓDKI!
W ten świąteczny czas nie zapominajmy
o Jagódce, która w szczególny sposób
potrzebuje naszego wsparcia. Okażmy nasze
serce i solidarność z rodzicami dziewczynki.
Czytaj s. 13

`
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SPRAWY GMINNE
KALENDARIUM WÓJTA
1. Przystąpiliśmy do pilotażowego programu jakim jest Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW) w powiecie kaliskim, udział

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

w partnerstwie jest dla Gminy bezkosztowy, inicjatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa
Rolniczego, we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, celem jest wymiana doświadczeń, budowa
współpracy na rzecz zarządzania zasobami wodnymi w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym, podniesienie
świadomości w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą, stworzenie instrumentów pomocy partnerom w zakresie
tworzenia dokumentów planistycznych, analitycznych i wniosków finansowych dotyczących inwestycji wodnych. Członkami
partnerstwa mogą być poza instytucjami takimi jak Wody Polskie także spółki wodne, rolnicy użytkujący urządzenia wodne,
stowarzyszenia itp. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Od pierwszego września powróciły stacjonarne zajęcia w naszych szkołach, mamy nadzieję, że w tym roku zajęcia odbywać
się będą normalnie. W zakresie profilaktyki przeciw COVID-owej obowiązują Wytyczne Ministra Edukacji i Nauki, Ministra
Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 20 maja 2021 r.
W okresie od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r. zgodnie z zawartą Umową o współpracy partnerskiej z Wielkopolskim
Zrzeszeniem LZS w Poznaniu wzorem lat ubiegłych gmina Szczytniki wzięła udział w realizacji Projektu powszechnej nauki
pływania „Umiem pływać”, dotyczącego uczniów klas 1-3.
Dnia 1 września 2021 r. Wojewoda Wielkopolski ogłosił nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację
Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” (Rozporządzenie RM z dnia 23 października 2020 r.
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1883 ze zm.). W tym roku środki, które mają zostać przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przyznano trzem gminnym szkołom (Iwanowice, Radliczyce, Szczytniki).
Dnia 23.08.2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki pozytywnie zaopiniowało wniosek Gminy Szczytniki o przyznanie środków
z rezerwy części oświatowej subwencji, na finansowanie organizacji zajęć wspomagających dla uczniów klas IV - VIII w 2021
r. we wszystkich gminnych szkołach (Iwanowice, Marchwacz, Radliczyce, Staw, Szczytniki). Wnioskowana kwota
to 27.300 zł; zajęcia w łącznym wymiarze 390 godzin powinny zostać zrealizowane w szkołach w okresie 06.09.2021 r.
do 22.12.2021 r.
Dnia 03.08.2021 r. rozstrzygnięty został przetarg na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szczytniki.” Wybrano firmę
Julian Jaszek Transport Osobowy Pl. Św. Wawrzyńca 2, 62-840 Koźminek za kwotę 236 976,34 zł.
Dnia 06.08.2021 r. rozstrzygnięto przetarg na „Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczytniki do szkół
i przedszkoli specjalnych w Kaliszu oraz do ZS w Szczytnikach”. Wybrano firmę Calisia Bus & Truck Sp. z o.o., Borek ul. Polna
38, 62-872 Godziesze Małe za kwotę: Trasa I (Kalisz) – 2,67-zł za 1 km ; Trasa II (ZS Szczytniki) - 104,22 zł za 1 dzień
dowozu.
Dokonano odbioru dwóch zadań: 1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popów”; prace wykonało
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa za kwotę 349.137,35 zł, planowane jest
podłączenie 6 gospodarstw i 2) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Główczyn i Antonin”; planowane jest
podłączenie jednego gospodarstwa, prace również wykonała firma z Tuliszkowa za kwotę 82.164 zł. Zadania są dofinasowane
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 234.048 zł.
Dokonano odbioru przebudowanych dróg w mc. Trzęsów - odcinek z kamienia o dł. 450m, koszt robót 67.049 zł, Popów o dł.
342m – 183.479 zł, Radliczyce 340 m - 163.682 zł, Radliczyce 254m - 287.626 zł, Popów 610m - 199.599 zł; do prac nie
wniesiono uwag.
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zgodnie z art.3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
poinformowało Gminę o udzieleniu Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (rok 1463)
w Iwanowicach dotacji w kwocie 100.000 zł na naprawę fundamentów i izolację przeciwwilgociową; całkowity koszt zadania
111.138,67 zł.
Gminna Biblioteka Publiczna w Szczytnikach otrzymała 12.580 zł dofinansowania w ramach programu „Kraszewski.
Komputery dla bibliotek” z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego.
Dnia 26.08.2021 r. złożyłem wniosek w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Do dnia 9 lipca 2021 r. rolnicy z terenu gminy Szczytniki składali ankiety o ilości posiadanych odpadów typu: folia rolnicza,
siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz typu Big Bag. Złożono 101 ankiet na łączną masę
170 ton.
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13. Dnia 16.11.2021 r. otrzymaliśmy informację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

w Poznaniu o otrzymaniu dotacji w kwocie 105.000 zł z „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów
zawierających azbest”. Właściciele nieruchomości do dnia 10.06.2021 r. złożyli 94 wnioski o zamiarze wymiany pokryć
dachowych zawierających azbest o łącznej masie 300 ton.
Został rozstrzygnięty przetarg na ubezpieczenie na okres od 01.11.2021 r. do 31.10.2024 r.
- w części I Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego wybrano Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA
Vienna Insurance Group Oddział w Poznaniu za kwotę 152.896,36 zł;
- w części II -Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego wybrano Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA za kwotę
45.176,40 zł;
- w części III - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej - Balcia Insurance
SE Spółka europejska, Oddział w Polsce za kwotę 13.932 zł.
W ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich mieszkańcy złożyli 37
wniosków, czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.
W ramach programu Polski Ład otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację następujących zadań:
• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik
kwota 3.573.206 zł;
• przebudowa drogi gminnej nr 675703P Krowica Pusta – Radliczyce kwota 2.480.352 zł;
• przebudowa drogi gminnej nr 675705P Staw – Tymieniec kwota 1.893.791 zł.
Uzyskaliśmy także informację, że Gmina otrzymała dodatkowe uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe
inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenie w wodę – 300.000 zł i na kanalizację 3.726.589 zł.
Dnia 22.10.2021 r. w remizie OSP w Iwanowicach odbył się zjazd Oddziału Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży
Pożarnych. Zjazd przyjął sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu za lata 2016-2021 oraz wybrał nowy zarząd.
OSP w Iwanowicach otrzymała dotację od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 150.000 zł
na docieplenie i wykonanie elewacji remizy OSP w Iwanowicach; termin wykonania do końca listopada.
W trakcie prowadzone jest postępowanie na wyłonienie wykonawcy parkingu przed OSP w Iwanowicach I etap, zadanie
powinno zostać wykonane najpóźniej do 31 marca 2022 r.
Podpisałem umowę na wykonanie parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Iwanowicach za kwotę 171.179,10 zł; termin realizacji
do 31 marca 2022 r.
Dnia 03.11.2021 r. odbyło się spotkanie w mc. Staw z przedstawicielami Starostwa i Policji w sprawie wskazania miejsca
usytuowania przystanku komunikacji publicznej i planu organizacji placu w centrum miejscowości. Czekamy na przygotowanie
dokumentacji.
Zakończono sadzenie drzew: Marchwacz boisko - 40 szt. lipa; Marchwacz pas drogowy - 30 szt. jarząb, hydrofornia Szczytniki
- 15 szt. lipa, szkoła Iwanowice - 15 szt. lipa, Tymieniec świetlica - 10 szt. lipa, Radliczyce przy Parku 40 szt. - lipa i jarząb,
łącznie 150 szt. drzew; koszt 22.000,-zł, dofinansowano 90 % ze środków Województwa Wielkopolskiego.
Trwa proces przyłączania gospodarstw domowych z Korzekwina i Popowa do kanalizacji. Obecnie na 40 planowane przyłącza
udzielono 23 zgody i fizycznie odebrano 21 przyłączy.
W związku z zakończeniem okresu trwałości projektu trwa przekazywanie przydomowych biologicznych oczyszczalni
ścieków; na 137 wykonanych instalacji PBOŚ zostało przekazanych 98.
Z dniem 2 listopada 2021 r. zakończyła działalność Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 48/2021 Wójta Gminy
Szczytniki z dnia 18 października 2021 r. do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy
w Szczytnikach. Nabór został ogłoszony w dniu 22 września 2021 r. W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowiska
urzędnicze w Urzędzie zostali wybrani:
1. Pani Dagmara Wlazły – na stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi;
2. Pani Edyta Krystyniak – na stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, handlu, zezwoleń, mienia komunalnego
i gminnych terenów zieleni;
3. Pani Aleksandra Cebulska – na stanowisko ds. księgowości jednostek podległych;
4. Pani Małgorzata Juszczak – na stanowisko ds. wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i obsługi kasy;
5. Pani Magdalena Ziółkowska – na stanowisko ds. obsługi organizacyjnej, administracyjnej techniczno-kancelaryjnej
sekretariatu Urzędu Gminy.

Ww. osoby wybrane w procedurze naboru spełniły wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze i niezbędne
do zatrudnienia na aplikowane stanowisko pracy.
27. W związku z realizacją projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień
przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” istnieje możliwość bezpłatnego zaszczepienia się
3
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przeciwko WZW typu B, uprawnieni to mieszkańcy Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, w wieku 36 – 64 lata, osoby czynne
zawodowo. Osoby chętne do skorzystania mogą udać się do swojej przychodni, zapisać się online na stronie
www.zoltakropla.pl lub zadzwonić tel. 800 808 006.
Dnia 08.09.2021 r. zostały zakończone prace remontowe mieszkań nad biblioteką w Iwanowicach, koszt - 128.000 zł. W ramach
prac ocieplono sufit, wyrównano podłogi i położono panele, wymieniono instalację elektryczną, wykonano instalację wodnokanalizacyjną, zamontowano armaturę i wyposażenie łazienek. Powierzchnia mieszkań - 39,78m2 i 39,10m2.
Liczba wniosków naszych mieszkańców przyjętych w programie „Czyste Powietrze” - 108, w tym od listopada po zmianach
warunków programu przyjęto ich 67. Natomiast w IV kwartale 2021 r. - 10 wniosków (w tym poziom podstawowy tj. na 30%
- 4 wnioski, poziom podwyższony tj. na 60% - 6 wniosków).
Dnia 17 listopada zawarłem akty notarialne ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Szczytnikach na zwrot wieczystego
użytkowania gruntów i przejęcie budynków po SKR Szczytniki oraz zakupu pomieszczenia socjalnego w budynku
mieszkalnym.
Ponownie zachęcam do korzystania z aplikacji na telefon e-kurenda; w aplikacji po wybraniu gminy i sołectwa można
otrzymywać wszystkie aktualne informacje i kurendy dotyczące danej miejscowości.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił następujące świadczenia:
Rodzaj Świadczenia

od 27.07.21 do
06.09.21

od 07.09.21 do
12.10.21

od 13.10.21
do 08.11.2021

21 922,52

21 762,68

21 762,68

37

38

38

6 113,00

4 898,50

4 005,00

18

14

12

4 600,00

6 900,00

19 015,81

14

20

44

267 686,50

348 006,62

287 945,13

491

494

489

Świadczenie

4 000,00

4 000,00

0

za życiem

1

1

0

13 400,00

13 196,06

10 463,12

22

22

16

Świadczenie

1 402 943,00

702 223,80

739 622,00

500+

843

851

855

1 501,09

1 452,56

0

5

5

0

33,58

53,73

0

2

3

0

1 860,00

0

0

3

0

0

KDR

0

5

5

WKR

0

0

0

FEAD

0

2 857,60 kg

0

zasiłki stałe
Zasiłki okresowe
Zasiłki celowe
Świadczenia rodzinne

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek energetyczny
Stypendia i zasiłki szkolne
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Z programu ,,Posiłek w szkole i w domu” przyznano pomoc w formie dożywiania 115 dzieciom. W okresie od 27.07.2021 r.
do 08.11.2021 r. pracownicy socjalni przeprowadzają w trybie ciągłym wywiady środowiskowe ubiegających się o pomoc.
Asystent Rodziny ma stały kontakt telefoniczny z rodzinami objętymi współpracą lub osobisty w miejscu zamieszkania.
Wszystkie osoby zgłaszające się o pomoc do GOPS zostały objęte wsparciem .
33. W okresie od 12.05.2021 r. do 08.11.2021 r. wydałem następujące Zarządzenia:
1.
Zarządzenie nr 35 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczytniki.
2.
Zarządzenie nr 34 w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian
w budżecie Gminy Szczytniki na 2021 rok.
3.
Zarządzenie nr 33 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu.
4.
Zarządzenie nr 32 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczytniki za pierwsze półrocze
2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2026, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
5.
Zarządzenie nr 28 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2021 rok.
34. Realizacja Uchwał Rady Gminy Szczytniki:
1. UCHWAŁA NR XL / 213 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmiany WPF.
Uchwała w trakcie realizacji.
2. UCHWAŁA NR XL / 212 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmian
budżetowych. Uchwała w trakcie realizacji.
3. UCHWAŁA NR XL / 211 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczytniki. Uchwała przekazana
do publikacji.
4. UCHWAŁA NR XL / 210 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. Uchwała w trakcie realizacji.
5. UCHWAŁA NR XL / 209 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Szczytniki na 2022 rok. Uchwała w trakcie realizacji.
6. UCHWAŁA NR XL / 208 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok na obszarze Gminy Szczytniki. Uchwała
w trakcie realizacji.
7. Uchwała nr XXXIX/207/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2021 – 2026. Uchwała w trakcie realizacji.
8. UCHWAŁA NR XXXIX / 206 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy Szczytniki na 2021 rok.
9. UCHWAŁA NR XXXIX / 205 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 14 października 2021 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczytniki.
10. UCHWAŁA NR XXXIX / 204 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 14 października 2021 r. w sprawie
ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków
na terenie Gminy Szczytniki. Uchwała została wdrożona.
11. UCHWAŁA NR XXXVIII / 203 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 września 2021 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej. Dofinansowanie zostało przekazane.
12. UCHWAŁA NR XXXVIII / 202 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmiany
WPF. W trakcie realizacji.
13. UCHWAŁA NR XXXVIII / 201 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmian
budżetowych. W trakcie realizacji.
14. UCHWAŁA NR XXXVIII / 200 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 września 2021 r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 roku. Wystąpiono o opinię RIO, kolejnym etapem będzie ogłoszenie
przetargu.
15. UCHWAŁA NR XXXVIII / 199 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 września 2021 r. w sprawie
określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Szczytniki na rok szkolny 2021/2022. Uchwała w trakcie realizacji.
16. UCHWAŁA NR XXXVII / 198 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany WPF
– w trakcie realizacji.
17. UCHWAŁA NR XXXVII / 197 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian
budżetowych – w trakcie realizacji.

5

WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 44

2021-12-13

18. UCHWAŁA NR XXXVII / 196 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 lipca 2021 r. - w sprawie przyjęcia
projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczytniki. – projekt przekazano
do uzgodnienia z Wodami Polskimi.
19. UCHWAŁA NR XXXVII / 195 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczytniki. – w trakcie przygotowania Gminny
Program Rewitalizacji.
20. UCHWAŁA NR XXXVII / 194 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr X/59/2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki – wprowadzono
zmiany w sieci przedszkoli.
21. STANOWISKO w sprawie inicjatywy ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym – przekazano Wojewodzie.
22. UCHWAŁA NR XXXVII / 193 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie absolutorium
dla Wójta Gminy Szczytniki.
23. UCHWAŁA NR XXXVII / 192 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2020 rok.
Wszystkie zarządzenia i uchwały Rady Gminy Szczytniki znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szczytniki
http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/bip.html
35. W dniu 14 października br. zostały zorganizowane w Marchwaczu Gminne obchody 40. rocznicy ocalenia Jana Pawła II
z zamachu i 82. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego; natomiast w dniu 11 listopada w Iwanowicach – Gminne
obchody Święta Niepodległości. Bardzo dziękuję za promowanie wartości patriotycznych na terenie naszej gminy! Jednocześnie
bardzo dziękuję wszystkim, którzy udzielają wsparcia naszym służbom mundurowym chroniącym dzielnie polskich granic.

FORUM PYTAŃ DO WÓJTA
1/ Jakie są planowane w gminie kluczowe inwestycje w najbliższej przyszłości?
- W ramach programu Polski Ład otrzymaliśmy wysokie dofinansowanie, prawie 8 milionów zł, z przeznaczeniem na realizację
następujących istotnych zadań na terenie naszej gminy takich jak: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz,
Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik (kwota 3.573.206 zł); przebudowa drogi gminnej nr 675703P Krowica
Pusta – Radliczyce (kwota 2.480.352 zł); a także przebudowa drogi gminnej nr 675705P Staw – Tymieniec (kwota 1.893.791 zł).
Zadania te będą realizowane zgodnie z wymaganymi procedurami. Pragnę podkreślić, że sukcesywnie staramy się i nadal będziemy
zabiegać o kolejne dofinansowania zewnętrzne, bez których nie byłyby możliwe duże inwestycje gminne, i cieszy mnie każdy sukces
w tym zakresie.
2/ Jak Pan ocenia organizowane gminne uroczystości patriotyczne?
- Uważam, że gminne uroczystości patriotyczne są niezwykle ważne i są organizowane „z klasą”, co mnie ogromnie cieszy. Ostatnio
odbyły się w Marchwaczu - Gminne obchody 40. rocznicy ocalenia Jana Pawła II z zamachu i 82. rocznicy powstania Polskiego
Państwa Podziemnego, natomiast w Iwanowicach – Gminne obchody Święta Niepodległości. Jednocześnie bardzo dziękuję
wszystkim, którzy udzielają wsparcia naszym służbom mundurowym chroniącym dzielnie polskich granic, a także tym, którzy
włączają się w organizację patriotycznych przedsięwzięć na terenie naszej gminy, szanując naszą narodową historię i troszcząc się
o wychowanie młodego pokolenia i przyszłość naszej Ojczyzny.

SESJE RADY GMINY SZCZYTNIKI
W dniu 10 września 2021 roku odbyła się XXXVIII Sesja Rady
Gminy Szczytniki. W sesji udział wzięło 11 radnych, Skarbnik
Gminy Pani Małgorzata Bloch, Sekretarz Gminy Pan Dariusz
Wawrzyniak, inspektor Biura Rady Pan Mirosław Kowalski.
Nieobecni usprawiedliwieni radni: Pan Tadeusz Buchwald, Pan

Paweł Domagała, Pan Andrzej Kupaj, Pan Dariusz Spychała.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki
Pan Bogdan Augustyniak i stwierdził, że na ustawowy ogólny
stan 15 radnych na sesję przybyło 11, zapewniając tym samym
quorum wymagane dla prawomocności obradowania oraz
podejmowanych uchwał. Poinformował, że ze względu na
ogłoszony stan epidemii i bezpieczeństwo zdrowia i życia
uczestników sesji i pracowników Urzędu Gminy oraz ich rodzin
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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 określenia średniej ceny jednostki paliwa
w gminie Szczytniki na rok szkolny 2021/2022 - Sekretarz
Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały
w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych
uwag i wniosków w sprawie projektu przedmiotowej uchwały.
Wobec braku uwag i propozycji Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie,
w wyniku którego Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę
Nr XXXVIII / 199 / 2021 (głosowało 11 radnych);
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021
roku - Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch przedstawiła
projekt uchwały w powyższej sprawie, zwróciła się o zgłaszanie
ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu
przedmiotowej uchwały. Wobec braku uwag i propozycji
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego Rada
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII / 200 / 2021
(głosowało 11 radnych);
- w sprawie zmian budżetowych - Skarbnik Gminy Pani
Małgorzata Bloch omówiła projekt uchwały w powyższej
sprawie. Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie
ewentualnych uwag i wniosków
w sprawie projektu
przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec braku
uwag i propozycji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie
nad projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII / 201 / 2021
(głosowało 11 radnych);
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła projekt
uchwały w powyższej sprawie, Przewodniczący Rady zwrócił się
o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu
przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec braku
uwag i propozycji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie
nad projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII / 202 / 2021
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(głosowało 11 radnych);
– zakończenie sesji - W związku z omówieniem wszystkich
punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.
W dniu 14 października 2021 roku odbyła się XXXIX Sesja
Rady Gminy Szczytniki. W sesji udział wzięło 15 radnych według
załączonej listy obecności, Wójt Gminy Marek Albrecht,
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch, Sekretarz Gminy Pan
Dariusz Wawrzyniak, inspektor Biura Rady Pan Mirosław
Kowalski. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy
Szczytniki Pan Bogdan Augustyniak i stwierdził, że na ustawowy
ogólny stan 15 radnych na sesję przybyło 15, zapewniając tym
samym quorum wymagane dla prawomocności obradowania
oraz podejmowanych uchwał. Poinformował, że ze względu na
ogłoszony stan epidemii i bezpieczeństwo zdrowia i życia
uczestników sesji i pracowników Urzędu Gminy oraz ich rodzin
sesja odbywa 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. Przed sesją odbyło się wspólne
posiedzenie Komisji Rady Gminy. Przedmiotem obrad było
między innymi rozpatrzenie projektów uchwał, głosowania,
podjęcie uchwał:
- w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa,
określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
podatków na terenie Gminy Szczytniki - Sekretarz Gminy Pan
Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały w powyższej
sprawie, poinformował, że sprawa została omówiona
i pozytywnie zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji
przed sesją. Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie
ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu
przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec braku
uwag i propozycji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie
nad projektem uchwały w powyższej sprawie, poinformował,
że wyłączeniu z głosowania podlega radny Pan Wiesław Wróbel
(ze względu na przepisy wyłączające z głosowania osoby mające
bezpośredni związek z daną kwestią). W wyniku głosowania
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX / 204 / 2021
(głosowało 13 radnych);
- w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczytniki Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt
uchwały w powyższej sprawie, poinformował, że sprawa
7
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została omówiona i pozytywnie zaopiniowana na wspólnym
posiedzeniu Komisji przed sesją. Przewodniczący Rady zwrócił
się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie
projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec
braku uwag i propozycji Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie,
w wyniku głosowania Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XXXIX / 205 / 2021 (głosowało 14 radnych);
- w sprawie zmian budżetowych - Skarbnik Gminy Pani
Małgorzata Bloch omówiła projekt uchwały w powyższej
sprawie, poinformowała, że sprawa została omówiona
i pozytywnie zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji
przed sesją. Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie
ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu
przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec braku
uwag i propozycji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie
nad projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX / 206 / 2021
(głosowało 14 radnych);
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła projekt
uchwały w powyższej sprawie, poinformowała, że sprawa
została omówiona i pozytywnie zaopiniowana na wspólnym
posiedzeniu Komisji przed sesją. Przewodniczący Rady zwrócił
się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie
projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec
braku uwag i propozycji Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie,
w wyniku którego Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę
Nr XXXIX/ 206 / 2021 (głosowało 14 radnych);

- omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2021 r., informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej
oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach za I półrocze
2021 roku - Przewodniczący Rady stwierdził, że radni są
w posiadaniu materiałów w powyższej sprawie, sprawa była
omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady przed sesją,
otworzył dyskusję. Rada nie zgłosiła uwag. Przewodniczący
zamknął dyskusję i przeszedł do procedowania kolejnego
punktu porządku obrad.
- zakończenie sesji - W związku z omówieniem wszystkich
punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.
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W dniu 10 listopada 2021 roku odbyła się XL Sesja Rady
Gminy Szczytniki. Przedmiotem obrad było między innymi
rozpatrzenie projektów uchwał, głosowania, podjęcie uchwał:
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów
wymiaru podatku rolnego na 2022 r. na obszarze Gminy
Szczytniki - Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak omówił
projekt uchwały w powyższej
sprawie, poinformował,
że sprawa została omówiona i pozytywnie zaopiniowana
na wspólnym posiedzeniu Komisji przed sesją. Przewodniczący
Rady zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków
w sprawie projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję.
Wobec braku uwag i propozycji Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie.
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XL/ 208 / 2021 (głosowało 12 radnych);
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na obszarze Gminy Szczytniki na 2022 rok Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt
uchwały w powyższej sprawie, poinformował, że sprawa
została omówiona i pozytywnie zaopiniowana na wspólnym
posiedzeniu Komisji przed sesją. Przewodniczący Rady zwrócił
się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie
projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec
braku uwag i propozycji Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie,
poinformował, że wyłączeniu z głosowania podlega radny Pan
Wiesław Wróbel. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr XL/ 209 / 2021 (głosowało 12 radnych);
- w sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatkowych od środków transportowych na 2022 rok Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt
uchwały w powyższej sprawie, poinformował, że sprawa została
omówiona i pozytywnie zaopiniowana na wspólnym
posiedzeniu Komisji przed sesją. Przewodniczący Rady zwrócił
się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie
projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec
braku uwag i propozycji Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie.
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XL/ 210 / 2021 (głosowało 12 radnych);
- w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczytniki Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt
uchwały w powyższej sprawie, poinformował, że sprawa
została omówiona i pozytywnie zaopiniowana na wspólnym
posiedzeniu Komisji przed sesją. Przewodniczący Rady zwrócił
się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie
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projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec
braku uwag i propozycji Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie,
w wyniku głosowania Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XL / 211 / 2021 (głosowało 12 radnych);
- w sprawie zmian budżetowych - Skarbnik Gminy Pani
Małgorzata Bloch omówiła projekt uchwały w powyższej
sprawie, poinformowała, że sprawa została omówiona
i pozytywnie zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji
przed sesją. Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie
ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu
przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec braku
uwag i propozycji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie
nad projektem uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XL / 212 / 2021
(głosowało 12 radnych);
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch omówiła projekt
uchwały w powyższej sprawie, poinformowała, że sprawa
została omówiona i pozytywnie zaopiniowana na wspólnym
posiedzeniu Komisji przed sesją. Przewodniczący Rady zwrócił
się o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie
projektu przedmiotowej uchwały i otworzył dyskusję. Wobec
braku uwag i propozycji Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad projektem uchwały w powyższej sprawie,
w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XL
213 / 2021 (głosowało 12 radnych);
- omówienie sprawy analizy oświadczeń majątkowych radnych
dokonanych przez organy podatkowe - Przewodniczący Rady
zapoznał radnych z treścią pisma dotyczącego analizy
oświadczeń majątkowych przesłanych do Drugiego Urzędu
Skarbowego w Kaliszu, analizy dokonanej w oparciu
o uregulowania prawne zawarte w ustawie o samorządzie
gminnym. Czynności organu podatkowego w zakresie analizy
oświadczeń majątkowych oparte były na porównaniu treści
złożonych oświadczeń z oświadczeniami z lat poprzednich,
z zeznaniami podatkowymi, a także z innymi dokumentami
będącymi w posiadaniu Urzędu Skarbowego. Poinformował, że
każdy radny oraz pozostałe osoby składające oświadczenia
majątkowe otrzymały wyciąg z tego pisma w zakresie ich
dotyczącym. Poinformował, że nieprawidłowości wykazane
w analizie wskazują na brak dokładności w wypełnianiu
oświadczeń majątkowych przez niektóre osoby zobowiązane.
Poinformował, że Naczelnik Urzędu Skarbowego zwrócił się
o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania błędów
wynikających z braku należytej staranności przy wypełnianiu
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tych oświadczeń przez osoby zobowiązane. Zwrócił się
do radnych, aby w przyszłości gdy będą składać kolejne
oświadczenie majątkowe dostosowali się do uwag;
- omówienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
oraz wyników nauczania w szkołach Gminy Szczytniki w roku
szkolnym 2020/2021 - Przewodniczący Rady zwrócił się
o zgłaszanie uwag i zapytań odnośnie przedłożonej „Informacji
o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym
2020/2021”. Rada nie zgłosiła uwag. Sprawa będzie
przedmiotem obrad Komisji na jednym z najbliższych posiedzeń;
- 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/

WYRÓŻNIENIE DLA GMINY SZCZYTNIKI
W PLEBISCYCIE ARCHITEKTONICZNYM

Każdego roku Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa oraz Naczelna Organizacja Techniczna w Kaliszu
organizuje
jeden
z największych
plebiscytów
architektonicznych w Polsce. Ideą tego przedsięwzięcia jest
9
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promowanie między innymi: projektowania uwzględniającego
istniejącą przestrzeń publiczną, wysokiej jakości wykonania,
wzorowej organizacji procesu budowlanego i zastosowania
nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych. Ważną
funkcją konkursu jest również prezentacja potencjału
budowlanego i konkurencyjności firm budowlanych
południowej Wielkopolski na tle przedsiębiorstw krajowych.
Na uroczystej gali, która odbyła się 8 października 2021 r.
reprezentujący gminę Szczytniki przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Augustyniak odebrał dyplom oraz puchar V-

ce Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej w kategorii
obiekty zabytkowe za rok 2019 „Przebudowa i nadbudowa
istniejącego budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP
w Stawie gmina Szczytniki”. (Bogdan Augustyniak)
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odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się
nasz negatywny wpływ na środowisko.
W gminie Szczytniki w akcji uczestniczyło 5 placówek
szkolnych :
•
•

Zespół Szkół w Szczytnikach
Zespół Szkół w Stawie
• Zespół
Szkół
w Radliczycach
• Zespół Szkół im.
Jana
Pawła
w Marchwaczu
• Zespół
Szkół
w Iwanowicach

W akcji uczestniczyli
wszyscy
uczniowie
szkół
oraz
przedszkolaki,
pod
opieką
nauczycieli.
Łącznie
zostało
zebranych 300 kg
odpadów
zmieszanych
(13
worków - Zespół Szkół
w Szczytnikach, 13 worków - Zespół Szkół w Stawie, 24 worki Zespół Szkół w Radliczycach, 13 worków - Zespół Szkół
w Iwanowicach, 15 worków - Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu).
Zebrane odpady zostały odebrane od szkół przez
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO i przewiezione
w celu zagospodarowania do Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych „ORLI STAW” w Cekowie.
Nadleśnictwo Kalisz z siedzibą w Szałe przekazało nieodpłatnie
sadzonki drzewek w ilości 50 szt. szkołom położonych
na terenie tutejszej Gminy. Drzewka zostały przekazane
w ilościach:
•

•
•

•

AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA”
W dniach 17 – 19 września odbył się już po raz 28 wielki finał
akcji „Sprzątanie świata – Polska”, której w tym roku przyświeca
hasło „Myślę, więc nie śmiecę”. Celem akcji była edukacja

•

Zespół Szkół w Szczytnikach – 11 szt. ( Klon3 szt., Jarząb- 4 szt., Świerk- 3szt., Lipa1 szt.)
Zespół Szkół w Stawie- 11 szt. ( Klon- 4 szt.,
Jarząb- 3 szt., Świerk- 3szt., Lipa- 1 szt.)
Zespół Szkół w Radliczycach- 11 szt. ( Klon3 szt., Jarząb- 3 szt., Świerk- 4 szt., Lipa1 szt.)
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w
Marchwaczu- 4 szt. ( Klon- 1 szt., Jarząb1 szt., Świerk- 1 szt., Lipa- 1 szt.)
Zespół Szkół w Iwanowicach- 11 szt. ( Klon4 szt., Jarząb- 3 szt., Świerk- 3szt., Lipa1 szt.)
10
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Wszystkie sadzonki drzew zostały posadzone przez dzieci na
terenie szkół objętych Akcją „Sprzątanie Świata- Polska”.
Działania te służą podnoszeniu świadomości ekologicznej
i społecznej na temat roli zadrzewienia oraz kształtowaniu
postaw proekologicznych dzieci. (Dagmara Wlazły)

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ
DO GRUNTÓW ROLNYCH
GŁÓWCZYN- ANTONIN- CHOJNO

W dniu 11 października 2021 r. dokonano odbioru nowej drogi
dojazdowej do gruntów rolnych Główczyn – Antonin – Chojno
o nawierzchni tłuczniowej, o długości 0,817 km. Wykonawcą
robót był Zakład Usługowo Produkcyjny, Roboty Drogowo
Budowlane „ROL DRÓG” inż. Rafał Świątek Rajsko 2, 62-860
Opatówek. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła
185 518,32 zł.
Gmina Szczytniki na realizację inwestycji otrzymała pomoc
finansową w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w wysokości 109 242,95 zł.
(Grażyna Sowa)

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 675714P
KORZEKWIN - POPÓW
W dniu 15.10.2021 r. odbył się uroczysty odbiór
przebudowanej drogi gminnej nr 675714P Korzekwin – Popów
o łącznej długości 2,940 km. Zadanie uzyskało dofinansowanie
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w wysokości 1 100 000,00 zł oraz 853 033,26 zł ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W oficjalnym otwarciu drogi uczestniczyli: Pani Minister
Rodziny i Polityki Społecznej – Marlena Maląg, Szef Gabinetu
Politycznego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Piotr
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Trybek, Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego
w Kaliszu – Żaneta Lasiecka – Stodolny, Asystent Tomasza
Ławniczaka Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Ryszard
Pluciński, Dyrektor Biura Poselskiego Jana Mosińskiego –
Łukasz Wolski, Dyrektor Biura Poselskiego Jana Dziedziczaka,
Sekretarza Stanu – Wincenty Nowak, Ksiądz Kanonik
Proboszcz Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Iwanowicach – Paweł Jabłoński, który dokonał uroczystego
poświęcenia inwestycji, Wójt Gminy Szczytniki Marek
Albrecht, Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Bogdan
Augustyniak, Radni Gminy Szczytniki – Urszula Młynek
i Kinga Wąsik, Sołtysi: Kuczewoli – Joanna Szczęsna, Popowa
– Ireneusz Olejnik i Korzekwina – Daniel Marucha, Skarbnik
Gminy – Małgorzata Bloch wraz pracownikami Urzędu Gminy,
Inspektor Nadzoru – Wiktor Piętka, przedstawiciele wykonawcy
Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego: Wiceprezes
Mariusz Harendarz i Kierownik budowy – Bogusław
Matuszewski.

W ramach zadania wykonano: poszerzenie jezdni
do 5 m, położono nową nakładkę asfaltową, utwardzono
tłuczniem
pobocza
o
szer.
0,75,
wybudowano
chodnik o nawierzchni asfaltowej. Na drodze powstały cztery
perony autobusowe i dwa wyniesione przejścia dla pieszych
z Systemem Aktywnej Informacji Wizualnej. Przebudowana
droga łączy dwie drogi powiatowe 4623P i 4631P i stanowi
ważny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców Korzekwina,
Popowa, Kuczewoli i Włodzimierza. Wykonawcą zadania było
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego SA z Kalisza.
Wartość robót wyniosła 1 953 033,26 zł. Wójt Gminy Marek
Albrecht podziękował Pani Minister Marlenie Maląg
reprezentującej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Pani Żanecie
Lasieckiej
–
Stodolnej
przedstawicielce Wojewody
Wielkopolskiego Pana Michała Zielińskiego za przyznane
dofinansowanie, a wszystkim posłom za wdrożenie programów
inwestycyjnych, dzięki którym gmina Szczytniki nabiera
nowoczesnego charakteru. Wójt wspomniał, że od 2019 r. z tych
programów gmina pozyskała ponad 5 milionów złotych.
Podziękowania za współpracę zostały również przekazane
Radym, Sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy, mieszkańcom,
inspektorowi nadzoru i firmie realizującej inwestycję. (Dariusz
Wawrzyniak)
11
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PRZENIESIENIE NUMERU ALARMOWEGO 998
Zgodnie z informacją Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Kaliszu w dniu 19.10.2021 r. nastąpiło przeniesienie
numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania
Ratunkowego 112.
Od dnia 19.10.2021 r. kontakt ze Stanowiskiem Kierowania
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu pod
numerem 998 nie będzie możliwy.
Nowy kontakt ze Stanowiskiem Kierowania mogą Państwo
uzyskać pod numerem tel. 47 771-76-98

ODBIÓR DROGI W MIEJSCOWOŚCI
POPÓW
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o długości 0,610 km. Wykonawcą robót był Zakład
Budowlano-Drogowy KALDROG Damian Dzikowski,
ul. Łódzka 196, 62-800 Kalisz. Wartość robót budowlanych
wyniosła 192 199,80 zł. Gmina Szczytniki na realizację
inwestycji otrzymała pomoc finansową w formie dotacji
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
(Grażyna Sowa)

RZĄDOWY PROGRAM „AKTYWNA TABLICA”
Gmina Szczytniki otrzymała dofinansowanie w wysokości
105.000 zł na realizację rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
„Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Program finansowany
jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu
własnego organów prowadzących szkołę. Wsparcie otrzymały
następujące szkoły: Szkoła Podstawowa w Iwanowicach wysokość dofinansowania – 35.000 zł, wkład własny 8.750 zł;
Szkoła Podstawowa w Radliczycach- wysokość dofinansowania
– 35.000 zł, wkład własny 8.750 zł; Szkoła Podstawowa
w Szczytnikach- wysokość dofinansowania – 35.000 zł, wkład
własny 8.750 zł. Otrzymane środki wydatkowane będą na zakup
pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie
kształcenia specjalnego. (Autor: Sylwia Rosiak)

PROJEKT „UMIEM PŁYWAĆ”

Przebudowa drogi w miejscowości Popów odbyła się
w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gminnych
w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej
długości 2,385 km.

W dniu 15 listopada 2021 r. dokonano odbioru nowej drogi
w miejscowości Popów o nawierzchni bitumicznej,

Już po raz kolejny od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r.
uczniowie klas I-III szkół podstawowych gminy Szczytniki
mieli możliwość skorzystania z wyjazdów na basen do
kaliskiego AQUAPARKU, uczestnicząc w projekcie
powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 2021,
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Tym razem programem nauki pływania objęte
zostało 135 uczniów ze Szkół Podstawowych: w Iwanowicach,
Szczytnikach i Stawie. Uczniom zapewniony został transport na
trasie szkoła - pływalnia - szkoła, wstęp na basen,
ubezpieczenie, opieka i opłata instruktorów nauki pływania,
wynajem pływalni oraz inne czynności związane z realizacją
projektu. Każdy z uczniów skorzystał z 20 godzin zajęć na
pływalni (10 wyjazdów) do zakończenia projektu.
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu jako partner
wiodący po raz kolejny w wyniku złożenia oferty, wygrało
konkurs i pozyskało ze strony Ministerstwa kwotę 1 000,000 zł
tj. 73% kwoty wnioskowanej. Jeżeli realizacja zajęć generuje
konieczność pokrycia kosztów transportu lub dojazdu
uczestników to wkład Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi
200 zł na jednego ucznia + 180 zł wkład samorządu lokalnego
na każdego uczestnika zajęć. Ogólny koszt nauki na jednego
uczestnika to kwota - 380 zł. Wyjazdy na basen odbywały się
3 razy w tygodniu: (poniedziałek: Szczytniki); (wtorek: Staw);
(piątek: Iwanowice). Nauka pływania trwała 2 godziny
zegarowe, zróżnicowane ze względów organizacyjnych
i dostosowane do zajęć pod kątem pracy instruktorów. Dowóz
zapewniła firma – Transport osobowy P. Juliana Jaszka
12
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z Koźminka. Na każdą 15-o osobową grupę dyrektor zespołu
szkół, zobowiązany był do wyznaczenia opiekuna, który
w ramach projektu pełnił rolę wolontariatu. Koszt całego
projektu to kwota rzędu – 51 300,00 - zł. Wkład samorządu –
24 300,00 zł. Koordynatorem projektu jest p. Grażyna
Kuchnicka – pracownik UG. (Autor:Grażyna Kuchnicka)

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI
GMINY SZCZYTNIKI
W roku szkolnym 2021/2022 w miesiącu listopadzie
2021 r. przeprowadzone zostało postępowanie
kwalifikacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans
zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego,
a w miesiącu
grudniu
2021
r.
postępowanie
egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Niżej wymienieni nauczyciele przystępujący do awansu są
zatrudnieni w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu.
● Pani Aneta Nowak – Postępowanie
kwalifikacyjne
na
stopień
nauczyciela
dyplomowanego
przeprowadziła
Komisja
Kwalifikacyjna powołana przez Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty.
● Pani
Małgorzata
Pietrzykowska
–
Postępowanie
egzaminacyjne
na
stopień
nauczyciela
mianowanego
przeprowadziła
Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wójta
Gminy Szczytniki.
Gratulując stopnia awansu zawodowego, nauczycielom
życzymy satysfakcji z pełnionej misji kształcenia
i wychowania młodego pokolenia, pracy w twórczej
atmosferze sprzyjającej podejmowaniu nowatorskich
wyzwań oraz realizacji zawodowych planów.
(autor: Grażyna Kuchnicka)
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- Fundacja „Klucz” – 94160014621085458560000001
z dopiskiem dla Jagody
- Fundacja „Bread of life” – 40 1090 1346 0000 0001
1420 0591 z dopiskiem dla Jagody
- Fundacja „Siepomaga”–
25249010283587100000144345
darowizna „Jagoda Michalak”

z

tytułem

2/ SMS nr 72365 o treści 0144345 (koszt 2,46 zł
brutto)
3/ PIT – należy wyszukać „Fundacja Siepomaga” lub
numer KRS 0000396361, w polu „cel szczegółowy”
należy wpisać „0144345 Jagoda”
BARDZO DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ POMOC!

WYDARZENIA
GMINNE OBCHODY 40. ROCZNICY
OCALENIA JANA PAWŁA II Z ZAMACHU I 82.
ROCZNICY POWSTANIA POLSKIEGO
PAŃSTWA PODZIEMNEGO

POTRZEBNA POMOC DLA JAGÓDKI!
Terapię wyceniono na 9,5 miliona złotych. Lek,
na który trwa zbiórka może być podany dziecku,
którego waga nie przekroczy 13,5 kg; obecnie
Jagódka waży ponad 8 kg. Dziecko choruje
na rdzeniowy zanik mięśni – SMA typu 1
Formy pomocy zgodnie z informacją podaną przez
Team Jagody to m. in.:
1/ Wpłaty:

W dniu 14 października br. odbyły się Gminne obchody 40.
rocznicy ocalenia Jana Pawła II z zamachu i 82. rocznicy
powstania Polskiego Państwa Podziemnego, które zostały
zorganizowane w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele:
samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, posłów
na Sejm RP, Kuratorium Oświaty, Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, policji, OSP, Koła Emerytów i Rencistów, Koła
13
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Gospodyń Wiejskich, Urzędu Gminy w Szczytnikach i Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Akcji Katolickiej, gminnych
Zespołów Szkół i Klubu Dziecięcego oraz społeczności gminnej.

Po powitaniu uczestników gminnych obchodów przez
Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu Panią
Honoratę Szymańską, głos zabrał Wójt Gminy Szczytniki Pan
Marek Albrecht, który w swoim wystąpieniu przekazał
podziękowanie dla organizatorów uroczystości oraz istotne
refleksje związane z obchodzonymi rocznicami,

podkreślając, że „Wydarzenia, które miały rzucić Polaków na
kolana, wbrew zdradzieckim zamysłom wroga - przerodziły się
w nadzieję i wielką siłę narodu polskiego, i tylko dlatego dzisiaj
możemy żyć w wolnej Ojczyźnie, z dumnie powiewającą biało –
czerwoną flagą we wszystkich zakątkach Polski.”

Następnie została przedstawiona część artystyczna
w wykonaniu uczniów i jednej z absolwentek, przygotowana
pod kierunkiem nauczycieli Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu, która została poprzedzona recytacją wiersza
dyrektora szkoły „Bóg przychodzi w ciszy”.

Szkolny spektakl wywołał wśród publiczności wiele wzruszeń
i łez, a także gromkie owacje i uznanie dla kunsztu aktorskiego
uczniów; które zostało wyrażone we wszystkich wystąpieniach
naszych gości. Szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie
Rodziny i Polityki Społecznej Pan Piotr Trybek odczytał list od
Pani Minister Marleny Maląg, nawiązujący do minionych
wydarzeń i podkreślający misję płynącą z nauczania Papieża
Polaka „Nie wolno nam zapominać o nauce św. Jana Pawła II,
o Jego umiłowaniu Ojczyzny, która Jemu zawdzięcza swoją
wolność i niezależność.”

14
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Pani Dyrektor kaliskiej Delegatury Kuratorium Oświaty
w Poznaniu Violetta Słupianek przedstawiła wystosowane do
uczestników uroczystości pismo Ministra Edukacji i Nauki Pana
Przemysława Czarnka, ze znamiennymi słowami „Życzę

2021-12-13

trwania państwa i narodu polskiego, było inspiracją dla
kolejnych pokoleń Polaków.”; a także przekazała z tytułu
organizacji uroczystości gratulacje dla Pana Wójta
i społeczności szkoły wraz z piękną publikacją książkową do
biblioteki szkolnej. Z kolei Dyrektor Biura Poselskiego Pan
Wincenty Nowak odczytał zgromadzonym okolicznościowe
pismo od Posła na Sejm RP Pana Jana Dziedziczaka, w którym
m.in. zostały zawarte istotne słowa dla młodego pokolenia
„Drodzy Uczniowie, życzę aby Wasz Patron stał się wzorem
w postępowaniu, by cechy Ojca Świętego pomogły Wam
w urzeczywistnianiu ideałów i wyrastaniu na dobrych obywateli
naszej Ojczyzny.” Natomiast Poseł na Sejm RP Pan Tomasz
Ławniczak w swoim przekazanym dla uczestników gminnych

wszystkim, by dziedzictwo św. Jana Pawła II i postawa tych,
którzy w chwilach pozornie beznadziejnych nie zwątpili w sens

obchodów liście podkreślił m.in., że „Żołnierze i Obywatele
Polskiego Państwa Podziemnego zasługują na szczególny
szacunek i uznanie. Pokazali słowem i czynem, że dla nich dobro
Ojczyzny rzeczywiście jest wartością najwyższą.” W podobnym
tonie patriotycznym brzmiało pismo przekazane od Wojewody
Wielkopolskiego Pana Michała Zielińskiego, w którym możemy
m.in. przeczytać „Mimo szalejącego terroru, ulicznych łapanek
15
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i rozstrzeliwań Polskie Państwo Podziemne trwało niezłomne
i nieulękłe, a ludzie, którzy dbali o jego funkcjonowanie,
zasługują na naszą wdzięczność.”

Po tych wszystkich wspaniałych wystąpieniach gości swoje
podziękowanie za organizację gminnych obchodów i piękny
występ uczniów złożył również Przewodniczący Rady Gminy
Szczytniki Pan Bogdan Augustyniak, przekazując także

2021-12-13

i przedszkolaków przez Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka
Albrechta. Po tak wielu emocjach i wzruszeniach wszyscy
uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek, przygotowany
z udziałem rodziców przedszkolaków i uczniów Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Marchwaczu. W tym szczególnym dniu
uczestnikom uroczystości żal było się

rozstać, jednakże z pewnością w naszych sercach pozostaną na
zawsze te wyjątkowe wspólnie przeżyte chwile oraz wymowne
słowa Papieża Polaka „Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni
od Was nie wymagali”. Niech św. Jan Paweł II otacza nas swoją
opieką i wszystkim z serca błogosławi! Serdecznie dziękujemy!
(Honorata Szymańska)

życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Poza tym
gospodarze uroczystości przekazali specjalne podziękowanie
w formie grawerowanej tabliczki pamiątkowej dla Pani Minister
Maląg,
wyrażając
jednocześnie
swoją
wdzięczność
za możliwość zwiedzenia przez przedstawicieli samorządu
gminnego i delegacje uczniów z nauczycielami ze wszystkich
gminnych Zespołów Szkół w dniu 8 września br. - budynku
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Sejmu RP.

W Gminnych obchodach 40. rocznicy ocalenia Jana Pawła II
z zamachu i 82. rocznicy powstania Polskiego Państwa
Podziemnego uczestniczyli:

Kolejnym punktem programu było wręczenie dyplomów
i nagród laureatom Gminnego Konkursu Plastycznego
„Ocalenie Jana Pawła II z zamachu”, ogłoszonego dla uczniów

gospodarze uroczystości - Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek
Albrecht, Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan Bogdan
16
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Augustyniak, Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu Pani Honorata Szymańska; Szef Gabinetu
Politycznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
reprezentujący Panią Minister Marlenę Maląg; Dyrektor
Biura Poselskiego Pan Wincenty Nowak reprezentujący Posła
na Sejm RP Pana Jana Dziedziczaka – sekretarza stanu
pełniącego funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Polonii
i Polaków za Granicą; Pani Dyrektor kaliskiej Delegatury
Kuratorium Oświaty w Poznaniu Violetta Słupianek
reprezentująca Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława
Czarnka i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Pana Roberta
Gawła; Pani Dyrektor kaliskiej Delegatury Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Żaneta Lasiecka
Stodolna; Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Pan
Marek Stodolny; Sekretarz Gminy Szczytniki Pan Dariusz
Wawrzyniak; Radni Gminy Szczytniki - Pani Danuta Świątek,
Pan Wiesław Wróbel, Pan Dariusz Spychała, Pan Kazimierz
Lewandowski, Pan Kazimierz Bączyk i Pan Piotr Zimny; sołtysi
- Pani Janina Kwaśniewska, Pan Krzysztof Wójtowicz, Pan
Marek Suchecki, Pan Bogusław Jaśkiewicz, emerytowana
Pani sołtys Stanisława Kasprzak; przedstawiciele policji;
członkowie OSP, prezes OSP w Krowicy Zawodniej Pan
Arkadiusz Jakubek; przedstawiciele Koła Emerytów
i Rencistów; przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Krowicy Zawodniej Pani Julita Jakubek oraz w Michałowie
Drugim Pani Renata Gryczyńska; Pracownicy Urzędu Gminy
w Szczytnikach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
diecezjalny Prezes Akcji Katolickiej Pan Robert Lis;
Nauczyciele i Rodzice Uczniów i Przedszkolaków Zespołu
Szkół w Iwanowicach, Szczytnikach, Radliczycach i Stawie;
Pani Kierownik Klubu Dziecięcego w Marchwaczu Joanna
Jędrzejewska z Pracownikami;
Grono
Pedagogiczne,
Pracownicy, Emeryci - Pan Dyrektor Antoni Konieczny
z Małżonką, Pani Jadwiga Chojnacka, Pani Danuta Młynek,
Rodzice i Rada Rodziców wraz z Przewodniczącą Panią Beatą
Kuświk, Przedszkolaki, Uczniowie i Absolwenci Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Marchwaczu; Mieszkańcy Gminy
Szczytniki.
ORGANIZATORZY BARDZO DZIĘKUJĄ ZA UDZIAŁ
W UROCZYSTOŚCI!

Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie
i uczestnicy przedstawienia z okazji Gminnych obchodów
40. rocznicy ocalenia Jana Pawła II z zamachu
i 82. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego:
NAUCZYCIELE: Pan Krzysztof Pietrzykowski, Pani
Małgorzata Gajewska, Pani Katarzyna Pichiewicz, Pani
Janina Antczak, Pani Małgorzata Pietrzykowska
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AKTORZY: Szymon Wójtowicz, Jakub Rodziak, Weronika
Jakubek, Milena Nieborak, Natalia Pawlak, Jakub Nowacki,
Maja Menderska, Alan Nowicki, Mikołaj Szymański, Filip
Tułacz, Julia Szarzała, Patryk Suchecki, Katarzyna
Łatkowska, Aleksandra Wójcik, Roksana Kasprzak, Nadia
Małolepsza, Hanna Pietrzykowska, Kinga Kurek, Tomasz
Dulas, Marysia Raźniewska, Maja Włodarz, Natalia
Jędrzejewska, Nikola Rubas, Piotr Domagała
WOKAL: Aleksandra Wójcik, Hanna Pietrzykowska, Natalia
Drewniak (absolwentka), Katarzyna Łatkowska, Roksana
Kasprzak, Patryk Suchecki, Maja Menderska, Julia
Szarzała, Marysia Raźniewska, Maja Włodarz, Natalia
Jędrzejewska, Nikola Rubas
KURTYNA: Filip Markowski, Łukasz Szczęsny, Oskar
Ignasiak, Marcin Żarnecki
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA PIĘKNY WYSTĘP
ARTYSTYCZNY!

WYSTĄPIENIE WÓJTA PODCZAS
GMINNYCH OBCHODÓW 40. ROCZNICY
OCALENIA JANA PAWŁA II Z ZAMACHU
I 82. ROCZNICY POWSTANIA POLSKIEGO
PAŃSTWA PODZIEMNEGO
Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie i Przedszkolaki!
Witam serdecznie wszystkich uczestników Gminnych
obchodów 40. rocznicy ocalenia Jana Pawła II z zamachu
i 82. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego
oraz jednocześnie bardzo dziękuję wszystkim, którzy
włączyli się w ich organizację: Pani Dyrektor Honoracie
Szymańskiej; nauczycielom – Panu Krzysztofowi
17
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Pietrzykowskiemu, Pani Małgorzacie Gajewskiej, Pani
Katarzynie Pichiewicz, Pani Janinie Antczak i Pani
Małgorzacie Pietrzykowskiej; pracownikom, rodzicom
i uczniom oraz przedszkolakom Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Marchwaczu. Te dwie obchodzone dzisiaj przez
nas ważne rocznice łączą się z przełomowymi wydarzeniami
zapisanymi na kartach naszej narodowej historii,
nierozerwalnie związanej z wartościami chrześcijańskimi.
Jan Paweł II, „Santo Subito” - stanowi dla wielu osób
największy autorytet i wzorzec do naśladowania, i często
rodzi się pytanie, co było najistotniejszą przyczyną
fenomenu popularności Papieża Polaka już podczas jego
ziemskiego życia. Z pewnością nie tylko niezwykła wiedza
i wszechstronny talent, ale przede wszystkim jego wielkie
serce, duża odwaga i autentyczność w apostolskim
nauczaniu, korelacja słów i czynów, głęboki szacunek
i miłość do bliźniego, wielka wrażliwość na ludzkie
cierpienie, ciepłe gesty, a przede wszystkim nieugięta wiara
w Boga i szczególna cześć dla Matki Syna Bożego.
W obecnych czasach często ma się wrażenie, że gwarantem
wszelkiego sukcesu i rozwoju młodego pokolenia powinny
być wyłącznie warunki materialne. A jednak wbrew temu
przekonaniu Papież Polak, który nigdy nie uznawał dóbr
materialnych za priorytet – odniósł spektakularny życiowy
sukces, pomimo brzemienia trudnych doświadczeń. Całe
życie Jana Pawła II przeplatane było nieustannym
cierpieniem – w wieku 9 lat stracił matkę, w wieku 12 lat
zmarł jego brat Edmund opiekujący się chorymi na
szkarlatynę, w wieku 21 lat po śmierci ojca Karol Józef
Wojtyła został zupełnie sam, bez żadnej najbliższej rodziny,
w czasie II wojny światowej zmuszony był do pracy
w kamieniołomach, a gdy już był Papieżem – w dniu 13 maja
1981 r. podczas środowej audiencji na placu św. Piotra
w Watykanie padły niespodziewane strzały, w wyniku
których Jan Paweł II trafiony kulą w brzuch oraz prawe ramię
i lewą dłoń, utracił ponad 3 litry krwi. Podczas zamachu
i rekonwalescencji Papież nie tylko okrutnie cierpiał
fizycznie, ale także odczuwał głęboki ból wewnętrzny
z powodu odejścia do Domu Ojca swojego wielkiego
przyjaciela - Prymasa Tysiąclecia Ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, a także ogromnie przeżywał duchowo to, że
drugi człowiek targnął się na jego życie; jednakże pomimo
ogromnej krzywdy, jakiej doznał – Jan Paweł II, który
ustanowił dające ogromną nadzieję całemu światu Święto
Miłosierdzia Bożego, potrafił szczerze przebaczyć swojemu
oprawcy. Od momentu zamachu Papież borykał się z coraz
większymi problemami zdrowotnymi, coraz bardziej cierpiał,
pod koniec życia miał wielki problem z wypowiadaniem
każdego słowa, w dniu 2 kwietnia 2005 r. o godzinie 21.37,
po wysłuchaniu dziewięciu rozdziałów Ewangelii według św.
Jana, serce Papieża przestało bić.
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Dzisiaj chylimy czoła przed tak wielkim rodakiem, który
troszczył się o cały świat, o każdego człowieka; który uczył
nas patriotyzmu i wiernej miłości do Ojczyzny; który pokazał
nam jak żyć i jak umierać. Dzisiaj chylimy czoła również przed
innymi wielkimi patriotami i bohaterskimi obrońcami naszej
Ojczyzny,
przed
żołnierzami
Polskiego
Państwa
Podziemnego,
przed
uczestnikami
Powstania
Warszawskiego, którzy tak wiele i niesłusznie wycierpieli
tylko dlatego, że nie ugięli się przed wrogami narodu
polskiego i zachowali swoją wierność Polsce nawet za cenę
swojego życia. W Dniu Edukacji Narodowej, w roku,
w którym naród polski 7 października w Kaliszu został
zawierzony św. Józefowi - włączmy się w sposób szczególny
w przekazywanie młodemu pokoleniu nieprzemijających
wartości, od których zależy dalszy los naszej Ojczyzny, dążmy
do prawdziwego i godnego dialogu oraz narodowej zgody,
nie akceptując zła i zgubnych ideologii, którym trzeba
odpowiedzieć stanowczymi słowami Kardynała Stefana
Wyszyńskiego „Non possumus!”. Za taką jednoznaczną
postawę wobec wartości Jan Paweł II niezwykle cenił polską
szkołę, o której pisał: „Mam osobisty dług wdzięczności
wobec polskiej szkoły, wobec nauczycieli i wychowawców,
których pamiętam do dzisiaj i modlę się za nich codziennie.
To, co otrzymałem w latach szkolnych, do dzisiaj owocuje
w moim życiu.”
Bohaterowie naszej Ojczyzny pozostawili nam świetlane
wzorce do naśladowania, jeśli jednak rodzą się jakiekolwiek
wątpliwości – czy należy podejmować aż taki trud, zawsze
postępować zgodnie ze swoim sumieniem i bronić dobra
Ojczyzny – to wtedy warto przypomnieć sobie chociażby
dalszą istotną działalność Jana Pawła II po dramatycznym
zamachu i upadku rannego Papieża Polaka na placu św.
Piotra; solidarną odbudowę powstańczej Warszawy po jej
zburzeniu i przemienieniu w ruiny, zgliszcza. Wydarzenia,
które miały rzucić Polaków na kolana, wbrew zdradzieckim
zamysłom wroga - przerodziły się w nadzieję i wielką siłę
narodu polskiego, i tylko dlatego dzisiaj możemy żyć
w wolnej Ojczyźnie, z dumnie powiewającą biało –
czerwoną flagą we wszystkich zakątkach Polski. Niech z tych
minionych wydarzeń płynie ogromna nadzieja również dla
nas, nadzieja dająca odwagę do szukania
prawdy
i budowania cywilizacji życia, zgodnie z nauczaniem Jana
Pawła II „Potrzebna jest nieustanna odnowa umysłów
i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość,
uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro
wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna
Ojczyzna.”
Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht
18
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LIST MINISTRA EDUKACJI I NAUKI Z OKAZJI
GMINNYCH OBCHODÓW 40. ROCZNICY
OCALENIA JANA PAWŁA II Z ZAMACHU
I 82. ROCZNICY POWSTANIA POLSKIEGO
PAŃSTWA PODZIEMNEGO
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ZOSP RP w Poznaniu, wicemarszałek województwa
wielkopolskiego; Krzysztof Nosal Prezes Zarządu Powiatowego

ZOSP RP w Kaliszu, Starosta Kaliski; Benedykt Owczarek –
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego; Marek
Albrecht – Wójt gminy Szczytniki; Bogdan Augustyniak –
przewodniczący Rady Gminy Szczytniki oraz radni gminy
Szczytniki Piotr Zimny i Kazimierz Bączyk; Dariusz
Wawrzyniak – sekretarz Gminy Szczytniki; Kapitan Damian
Knop – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu; Józef
Wojcieszak – Przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej.

ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP
W SZCZYTNIKACH
W piątek 22 października w remizie OSP w Iwanowicach odbył
się zjazd gminny ZOSP RP. W zjeździe wzięli udział: delegacje
i przedstawiciele do zarządu wybrani podczas walnych zebrań,
które odbyły się we wszystkich jednostkach z terenu naszej
gminy. Ponadto udział wzięli członkowie ustępujących władz
związku tj. zarządu i komisji rewizyjnej oraz zaproszeni goście:
Krzysztof Grabowski Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego

Zjazd otworzył Zbigniew Banasiewicz dotychczasowy Prezes
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szczytnikach. Po
powitaniu gości i wyborze prezydium zjazdu oraz komisji
zjazdowych sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu
za lata 2016-2021 przedstawił Jerzy Majas – Komendant
Gminny. Następnie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał
jej przewodniczący Bogdan Militowski. Po stwierdzeniu przez
Komisję Mandatową, że Zjazd jest prawomocny do
podejmowania uchwał rozpoczęto blok głosowań. Wyłoniono
14- osobowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP, który na
swym pierwszym posiedzeniu pod przewodnictwem
Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu
19
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Andrzej Ekiert, Krzysztof Nawrocki, Adam Majas. Komisja
Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu, któremu
przewodniczył Józef Wojcieszak ukonstytuowała się
następująco: Przewodniczący – Bogdan Militowski; Sekretarz –

druha Krzysztofa Grabowskiego ukonstytuował się następująco:
Prezes – Zbigniew Banasiewicz; Wiceprezesi: Arkadiusz
Jakubek i Tomasz Raniś; Komendant – Jerzy Majas; Sekretarz

Janusz Janiczak; Członek – Tomasz Jakubowski. W czasie
zjazdu druh Bogdan Militowski został odznaczony Złotym
Znakiem Związku- najwyższym odznaczeniem strażackim.
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szczytnikach dziękuje
druhnom i druhom z OSP Iwanowice za przygotowanie zjazdu
oraz orkiestrze dętej OSP Iwanowice pod dyrekcją Adriana
Militowskiego za uświetnienie uroczystości. (Jerzy Majas)

UCZCZENIE POMORDOWANYCH
MIESZKAŃCÓW MARCHWACZA
– Klaudia Raczyk; Skarbnik – Adam Jakóbczak; Członek
Prezydium – Tadeusz Buchwald; Członkowie: Marek
Albrecht, Henryk Skowroński, Marian Celer, Marcin Raczyk,

W dniu 2 listopada, tak jak co roku, uczczono pamięć
pomordowanych w czasie II wojny światowej
mieszkańców Marchwacza. Mszę św. przy Mogile
w Marchwaczu odprawił w tej intencji Ksiądz Proboszcz
Parafii Rajsko pw. Św. Michała Archanioła Piotr Bałoniak
wraz z Księdzem Lucjanem Kupcem. We Mszy św. udział
wzięli m. in. Pani Sołtys Janina Kwaśniewska
i przedstawiciele Rady Sołeckiej Marchwacza, delegacja
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu oraz
mieszkańcy gminy. Ksiądz Proboszcz odczytał imiona
i nazwiska pomordowanych ofiar wojennych, w intencji
których odmówiono również Koronkę do Miłosierdzia
Bożego. Zapalono także symboliczne znicze. Pamięć
o tych, którzy zginęli to powinność współczesnego
pokolenia i wzorzec dla dzieci i młodzieży. (Redakcja)
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PODZIĘKOWANIE OD SOŁTYSA
I RADY SOŁECKIEJ MARCHWACZA

2021-12-13

Po uroczystej Mszy świętej złożono kwiaty i zapalono znicze
w miejscach pamięci: przy pomniku upamiętniającym setną
rocznicę odzyskania niepodległości oraz w iwanowickim parku
przy pomniku upamiętniającym poległych i pomordowanych
w obronie Ojczyzny i w czasie II wojny światowej. (Justyna
Kmieć)

Podziękowanie
Bardzo dziękujemy społeczności Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Marchwaczu za pamięć o mieszkańcach
Marchwacza pomordowanych w styczniu 1945 roku.
Dziękujemy uczniom i wychowawcom za włączenie się
w prace porządkowe na terenie Mogiły oraz uczestnictwo
we Mszy świętej sprawowanej w Dzień Zaduszny.
Prezentowane przez społeczność szkolną wybory i postawy
odczytujemy jako świadectwo patriotyzmu i przykład
chrześcijańskiego życia.
Sołtys Janina Kwaśniewska i Rada Sołecka Marchwacza

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada odbyły się uroczystości gminne z okazji 103.
rocznicy odzyskania Niepodległości. W kościele parafialnym
w Iwanowicach Ks. Kanonik Paweł Jabłoński Proboszcz parafii
Iwanowice sprawował Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. Przed
Mszą św. uczniowie Zespołu Szkół w Iwanowicach przedstawili
montaż słowno-muzyczny o latach odzyskiwania utraconej
wolności. Uroczystość była przepiękna i podniosła. Zabrzmiały
znane pieśni patriotyczne w wykonaniu uczniów, Orkiestry OSP
i Chóru Parafialnego oraz wiesze o tematyce patriotycznej.
W uroczystości brał udział Wójt Gminy Szczytniki Marek
Albrecht, Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Augustyniak,
Strażacy, Chór parafialny, Orkiestra OSP, poczty sztandarowe
Zespołu Szkół w Iwanowicach oraz OSP Iwanowice.

WYSTĄPIENIE WÓJTA W DNIU 11 LISTOPADA
Dzisiaj mamy zaszczyt świętować wspólnie 103. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości, która została
wywalczona aż po 123 latach ciężkiej niewoli. Uzyskanie
wolności po tak długich latach narodowej gehenny
w jarzmie niewoli i wykreśleniu Polski z mapy świata
zakrawa na cud, podobnie jak w 1655 roku obrona Jasnej
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Góry przed potopem szwedzkim ze znaczącym udziałem
ojca Augustyna Kordeckiego, w 1683 roku odsiecz
wiedeńska pod dowództwem polskiego króla Jana III
Sobieskiego i pokonanie Turków oblegających Wiedeń,
czy też Cud nad Wisłą w roku 1920 z udziałem
Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, który pozwolił
na zachowanie przez Polskę niepodległości i zatrzymanie
rozprzestrzeniania
się
rewolucji
komunistycznej
na Europę Zachodnią.
Pomimo tak chlubnych faktów z kart historii naszej
Ojczyzny, w obecnych czasach pełnych niepokoju
i konfliktów społecznych – rodzą się pytania o sens
współczesnego patriotyzmu, walki o wspólne dobro
i poświęcania się dla swojego kraju. Odpowiedzi na
te wątpliwości nie znajdziemy w naukowych rozprawach
czy teoretycznych dyskusjach, ponieważ są one zawarte
przede wszystkim w świetlanych przykładach z życia
polskich bohaterów, którym przyświecały najważniejsze
ideały, jakimi są: Bóg, Honor, Ojczyzna – dające siłę do
walki i do przetrwania podczas długich lat niewoli. Bez
wierności wartościom chrześcijańskim Polski nie byłoby
dzisiaj na mapach świata.
W poczuciu odpowiedzialności za los Polski naszą
powinnością, pomimo różnicy poglądów i piętrzących się
trudności,
jest budowanie prawdziwej duchowej
wspólnoty narodu polskiego i sprawiedliwości, zgodnie
z nauczaniem naszego najwybitniejszego rodaka,
wiernego duchowego syna Maryi - Jana Pawła II, który
apelował: „To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi
bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy
lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te
sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie
boleć! Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć,
trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! Trzeba
intensywnie odbudowywać!... Gdy będzie wam trudno, gdy
będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie, czy
zawód, niech myśl Wasza biegnie ku Chrystusowi, który
was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który
pomaga przetrwać każdą trudność.” Niech Bóg
błogosławi nam i naszej Ojczyźnie!

Wójt Gminy Szczytniki
Marek Albrecht

2021-12-13

UCZCZENIE MIEJSC PAMIĘCI
W IWANOWICACH I STAWIE
Z
okazji
Święta
Niepodległości w dniu
11 listopada Wójt Gminy
Pan Marek Albrecht oraz
Przewodniczący
Rady
Gminy Pan Bogdan
Augustyniak uczcili jak co
roku miejsca pamięci
w Iwanowicach i Stawie,
oddając cześć poległym
za naszą Ojczyznę. Przy
pomnikach
zostały
złożone kwiaty oraz
zostały
zapalone
symboliczne znicze. Pamięć o wydarzeniach historycznych
i tych, którzy ginęli w imię wolności Ojczyzny – to nasz
patriotyczny obowiązek i narodowy testament pozostawiony
nam przez przeszłe pokolenia. (Redakcja)

JESIENNY KONCERT
Każdego roku, gdy przygotowywane są Dożynki Gminne w ich
organizację zaanagażowana jest spora grupa naszej gminnej
społeczności. Gdy policzymy wszystkich przygotowujących
poczęstunek na stołach biesiadnych KGW, wszystkich
strażaków, pracowników Urzędu Gminy i GOK-u
zabezpieczających
logistyczno-techniczne
kwestie
przygotowania i organizacji imprezy, członków gminnych Kapel
i Orkiestr Dętych, sołtysów i przedstawicieli sołectw
organizujących delegacje z chlebami i wieńcami dożynkowymi,
a także wszystkich sponsorów,
bez których wsparcia
finansowego nie bylibyśmy w stanie zoganizować tak dużego
wydarzenia gminnego z udziałem gwiazd muzycznych – to
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okazuje się, że tworzy nam się grupa od kilkadziesięciu do
kilkuset osób. To właśnie dla tych wszystkich osób od kilku już

lat w listopadzie organizowana jest Biesiada Jesienna - Święto
Warzyw. W ubiegłym roku niestety nie mogła się ona odbyć
z powodu lockdownu covidowego. Natomiast w tym roku
organizatorzy postanowili zorganizować zgodnie z procedurami
obostrzeń covidowych specjalny koncert .
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Jenerowicza doskonale wciągającego do pokazów na scenie
wybrane osoby z publiczności, co było świetną okazją do
uczestniczenia w narodzinach lokalnych talentów scenicznych.
Iluzjonista i showman Sławomir Jenerowicz kilka razy musiał
bisować, by wreszcie zgromadzona publiczność pozwoliła mu
zejść ze sceny, na której już za chwilę królowały największe
przeboje muzyki cygańskiej w wykonaniu najpopularniejszej
obecnie wokalistki tego nurtu Patrycji Runo, której
towarzyszyły piękne tancerki w równie pięknych strojach. I choć
ograniczała nas wszystkich przestrzeń, krzesełka i rygory to i tak
od pierwszych dźwięków mogliśmy się poczuć jak
na prawdziwej cygańskiej biesiadzie, wszyscy stali, klaskali,
machali rękoma i oczywiście śpiewali doskonale znane
cygańskie hity wszechczasów. Patrycja Runo porwała
publiczność swoją energią i żywiołowością sceniczną.
Na koniec wszyscy spragnieni i wymęczeni szaleństwem na
koncercie mieli okazję posilić się słodkim poczęstunkiem, który
przygotowały Panie a także jeden Pan z KGW w Stawie. Pyszne
ciasto szybko znikało ze stołów, a wszyscy zgromadzeni już
mogli się umawiać na przygotowania do kolejnych Dożynek
Gminnych 21 sierpnia 2022, gdzie muzyczną gwiazdą będzie
legendarny zespół Trubadurzy. (Mariusz Janiak)

NAJWIĘKSZA PYRA W WIELKOPOLSCE
ODNALEZIONA!

I tak w sobotę 20 listopada w sali szkoły w Szczytnikach odbył
się Jesienny Koncert z podziękowaniem dla wszystkich
wymienionych wyżej zaangażowanych w organizację
tegorocznych Dożynek Gminnych. Koncert rozpoczęła Orkiestra
Dęta OSP w Iwanowicach pod dyrekcją Adriana Militowskiego,
po której na scenie pojawił się Wójt Gminy Szczytniki Marek
Albrecht, który w imieniu głównych organizatorów
sierpniowych Dożynek czyli swoim i Proboszcza Parafii
w Szczytnikach ks. kanonika Grzegorza Modrzyńskiego, także
obecnego na sali, jeszcze raz przypomniał i wymienił
wszystkich, bez których nie moglibyśmy bawić się
na tegorocznym
Święcie
Plonów.
Po
wystąpieniu
i podziękowaniach Wójta Gminy na scenie i wśród widowni
królowała już tylko doskonała zabawa i humor za sprawą
najpierw niesamowitego show magiczno-kabaretowego
w wykonaniu finalisty programu „Mam Talent” Sławomira

Niebywałą ciekawostką podzieliła
się z nami uczennica klasy
drugiej Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Marchwaczu- Maja
Włodarz- ziemniakiem ważącym
2 kg i 22 g, który wyrósł na polu jej
rodziców w Michałowie Drugim.
Ziemniak polskiej hodowli odmiany
„Mazur”
okazał
się
być
bezkonkurencyjny,
wygrywając
tym
samym
konkurs
na
„Największą wielkopolską pyrę
oraz najsmaczniejsze jadło z pyry”
organizowany przez Samorząd
Województwa
Wielkopolskiego
oraz
Zespół
Szkół
nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich w Ostrzeszowie. (Małgorzata Gajewska)

HISTORIA I KULTURA
NAUCZANIE JANA PAWŁA II W CYTATACH
„Chrześcijanin żyje wolnością i służy jej zgodnie z misyjną naturą
swego powołania, ofiarowując innym prawdę, którą sam
poznał. W dialogu z innymi ludźmi, baczny na fragment prawdy,
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obecny w konkretnym życiu i kulturze poszczególnych osób
oraz Narodów, nie przestaje potwierdzać tego, co poznał dzięki
wierze i właściwemu używaniu rozumu.”
„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi
się ku kontemplacji prawdy.”
„Prawda, podobnie jak Jezus Chrystus, może być zaprzeczana,
prześladowana, zwalczana, obrażana, dręczona, ukrzyżowana;
lecz zawsze odżywa i zmartwychwstaje i nigdy nie może być
wykarczowana z ludzkiego serca.”
„Podstawą autentycznego wyzwolenia jest prawda.”
„Kochajcie prawdę, poświęcając się gorliwie dziełu waszej
doskonałości.”

ŚLADAMI PATRONA JANA PAWŁA II
W dniu 16 listopada br.
wybraliśmy się w pielgrzymkową
podróż śladami Jana Pawła II do
Sanktuarium
Miłosierdzia
Bożego
w
Krakowie
Łagiewnikach, w piątą rocznicę
zawierzenia,
w którym
uczestniczyliśmy we Mszy św.
w intencji Gminy Szczytniki
i szkoły w Marchwaczu; a także
zwiedziliśmy m. in. kaplicę
adoracji, kaplicę św. Faustyny,
zakonny cmentarz; natomiast w drodze powrotnej udaliśmy się
na Jasną Górę, aby oddać cześć Matce Bożej Królowej Polski.
Naszym duchowym przewodnikiem był Ksiądz Lucjan Kupiec,
który inspirował nas do modlitwy i zagłębiania się w Słowo
Boże, natomiast rys historyczny zwiedzanych miejsc przybliżył
nam Pan Krzysztof Pietrzykowski. Naszym wyjątkowym gościem
był Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht, który
potwierdził swoją obecnością, że prymat w życiu mają zawsze
sprawy duchowe i wartości patriotyczne; a także pochwalił
młodzież za właściwą postawę i zachowanie, wręczając
wszystkim uczestnikom pamiątkowe długopisy.
Podczas
pielgrzymkowego wyjazdu złożyliśmy wotum wdzięczności
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, oddając
się również pod szczególną opiekę Papieża Polaka, który
pomaga nam jako wierny przyjaciel we wszystkich sprawach
szkolnych i gminnych. Z serca dziękujemy!
(Honorata Szymańska)
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ZAWIERZENIE ŚW. JÓZEFOWI
W dniu 7 października br. podczas Mszy św. o godzinie 18.00,
w Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa w Jego Narodowym
Sanktuarium w Kaliszu, zostało dokonane zawierzenie
Narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi. Mszy św.
przewodniczył ks. abp Stanisław Gądecki, natomiast
to niezwykle ważne wydarzenie poprzedzone zostało
Narodowymi Rekolekcjami trwającymi od niedzieli do środy.
Był to wyjątkowy dzień w Kaliszu i w całej Polsce, a także
w Gminie Szczytniki, ponieważ postać Świętego Józefa
wpisuje się trwale już od wielu lat również w dzieje Gminy
Szczytniki, która została zawierzona św. Józefowi w dniu
25 listopada 2014 r., a w tym roku obchodziliśmy siódmą
rocznicę tego wydarzenia, ponownie powierzając siebie
i swoje sprawy temu wyjątkowemu opiekunowi: „Święty
Józefie, ziemski opiekunie Jezusa i Maryi - błogosław
mieszkańcom, pracownikom i przyjaciołom Gminy Szczytniki
każdego dnia, bądź dla nas niezawodnym Patronem
i orędownikiem we wszystkich naszych sprawach.”
(Honorata Szymańska)

TRAKTAT O POWOŁANIU
Jeśli słyszymy słowa o powołaniu najczęściej kojarzą się one
nam ze stanem duchownym, czasami z rolą, jaką spełniamy
w rodzinie, szczególnie mamy i taty. Te niezwykle ważne
powołania nie wyczerpują jednak w pełni poruszanego
zagadnienia. Nie każdy bowiem otrzymał jeden z wymienionych
darów, lecz na pewno każdy został obdarowany szczególnym
talentem potrzebnym do realizacji swojego powołania
życiowego, którym jest przykładowo wykonywany zawód lub
inna misja społeczna, nadające sens naszemu istnieniu. Próba
współczesnego niszczenia autorytetów budzi w nas wątpliwości
czy nasza egzystencja i nasze role w społeczeństwie są
naprawdę ważne, zasługujące na uznanie, czy raczej
marginalne, przedmiotowe i niezbyt potrzebne. Odpowiedzią
mogą być znamienne słowa Jana Pawła II, który podkreślał,
że „Osobista godność jest najcenniejszym dobrem człowieka,
który dzięki niej przewyższa swoją wartością cały świat
materialny (…) - jest niezniszczalną własnością każdej ludzkiej
24
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istoty. Ważne jest tutaj zdanie sobie sprawy z potęgi tego
stwierdzenia, które opiera się na jedyności i niepowtarzalności
każdej osoby.” Jednocześnie Papież Polak przestrzegał,
że „…jednostki absolutnie nie można sprowadzić do tego,
co mogłoby ją zmiażdżyć i unicestwić w anonimowości
kolektywu, instytucji, struktury czy systemu. Osoba w swojej
indywidualności nie jest numerem, ogniwem łańcucha ani
trybem systemu.” Z przytoczonych słów jasno wynika, że każde
życie ludzkie,
nieodłącznie
związane
z określonym
powołaniem - jest ważne i niepowtarzalne.

Jednym z powołań, tak jak to zostało już wcześniej
wspomniane, jest wykonywany zawód. I również w tym
przypadku należy podkreślić, że każdy rodzaj pracy jest
ważny, niezależnie od tego czy praca ta dotyczy kierowania
daną placówką, czy wykonywania prac porządkowych.
Trudno zresztą wyobrazić sobie, aby np. w szkole mogły
odbywać się lekcje gdyby wokół panował totalny bałagan,
albo w przypadku gdyby brakowało osoby uprawnionej do
podejmowania
kluczowych
decyzji
związanej
z zarządzaniem daną placówką. Z tego wyraźnie wynika,
że na szacunek zasługuje każda praca i każdy pracownik,
który rzetelnie wykonuje swoje obowiązki. Z pewnością
niejeden raz jesteśmy wdzięczni innym osobom
za pozytywne załatwienie naszej sprawy, za miłą obsługę
i życzliwość; i aby nigdy czasami napotkane przez nas
negatywne przykłady w tym zakresie nie przysłoniły nam
tych, które są godne pochwały i oczywiście słowa „dziękuję”.
(Honorata Szymańska)

KĄCIK CZYTELNICZY
KSIĄŻKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Arsene Lupin. Naszyjnik cesarzowej
Dariusz Rekosz, Maurice Leblanc

Gdyby Maria Antonina wiedziała,
że zamówienie pewnego naszyjnika
rozpocznie pasmo nieszczęść, które
dotkną ludzi jeszcze 150 lat później, być
może
zrezygnowałaby
z
jego
posiadania. Jakże niesamowite mogą
być czyjeś losy! Przekonuje się o tym
zarówno hrabia, jak i jego podwładni gospodyni, ogrodnik, stajenny i lokaj. Które z nich chciało
pozbawić hrabiego cennego przedmiotu? A może za
tą kradzieżą stoi jeszcze ktoś inny? Sprawdźcie, jak
rozstrzygnie się mrożąca krew w żyłach intryga, związana
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z naszyjnikiem cesarzowej Francji. Zupełnie nowe przygody
dżentelmena włamywacza, wymyślonego ponad sto lat
temu przez Maurice'a Leblanca, czyli adaptacje klasycznych
kryminałów w wersji dla dzieci.
Dziewczyna z bidula
Justyna Typańska

Dobro zawsze powraca. Jest noc,
przerażona Jagoda ucieka przed
swoimi oprawcami w nieznane. Po
długim biegu znajduje kryjówkę
i zasypia tam, znużona. Rano znajdują
ją przypadkowi ludzie. Co przytrafiło
się młodziutkiej dziewczynie? Przed
kim ucieka? I najważniejsze - czy uda się jej pomóc?
„Dziewczyna z bidula" to opowieść o dramatycznym losie
zagubionej mieszkanki domu dziecka i ludziach, którzy
bezinteresownie wyciągnęli do niej pomocną dłoń.
KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH
Warszawianka
Ida Żmiejewska

Akcja
powieści
rozgrywa
się
w Warszawie, w 1885 roku. Oś intrygi
stanowi śledztwo w sprawie śmierci
znanego adwokata, którego pewnej
listopadowej
nocy
zamordowano
w miejskim burdelu. Sprawę wraz
z sędzią śledczym prowadzi młody
rosyjski policjant, który zaledwie przed kilkoma dniami
przyjechał do Warszawy z Petersburga. Policjant podczas
wykonywania obowiązków, poznaje córkę zmarłego, mimo
początkowej niechęci, między młodymi nawiązuje się nić
porozumienia, która z czasem przeradza się w poważne
uczucie. Problem tkwi jednak w tym, że panna ma
narzeczonego-socjalistę, który czeka w Cytadeli na proces,
zaś związki polsko-rosyjskie są w Nadwiślańskim Kraju
uznawane niemal za zdradę...
Trzy siostry
Heather Morris

Obietnica bycia razem. Nierozerwalna
więź. Miłość, nadzieja i oddanie. Autorka
międzynarodowych
bestsellerów
Heather Morris opisuje zapierające dech
w piersi
zakończenie
trylogii
zapoczątkowanej
Tatuażystą
z Auschwitz. Kiedy są dziewczynkami,
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Cibi, Magda i Livi obiecują ojcu, że zostaną razem bez
względu na wszystko. Wiele lat później, gdy trwa wojna,
naziści wywożą szesnastoletnią Livi do Auschwitz. Jej starsza
siostra Cibi wyrusza za nią, zamierza ją ochronić lub umrzeć
przy niej. Magda ukrywa się w rodzinnym mieście na
Słowacji, ale w końcu zostaje schwytana. W horrorze obozu
zagłady trzy piękne siostry spotykają się ponownie. Choć żyją
w najgorszym koszmarze, są razem. Składają sobie kolejną
obietnicę: że będą żyć. Ich walka o przetrwanie wyrwie je
z piekła Auschwitz, lecz będą musiały przetrwać marsz
śmierci przez rozdartą wojną Europę, by ostatecznie trafić
do ojczyzny, teraz pod rządami komunistów.
Zdeterminowane, żeby zacząć od nowa, wyruszają w kolejną
podróż do Izraela. Pięknie opowiedziane „Trzy siostry” ścisną
wam serce, zadziwią odwagą i siostrzaną miłością. Dwie
z nich mieszkają dziś w Izraelu, otoczone rodziną
i przyjaciółmi. Wybrały Heather Morris, aby opowiedziała ich
historię.
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także do patriotyzmu. Swoim postępowaniem dawał
przykład, troszczył się, prowadził i bronił. Brał na siebie
odpowiedzialność, której się nie bał. W tej bardzo bogatej
biografii znakomity pisarz (autor przeszło 80 książek!)
Czesław Ryszka ukazuje nam fascynującą postać Sternika
Kościoła w przeróżnych aspektach, od nauczyciela po męża
stanu. Od narodzin do dnia śmierci, ale i po niej, bo opisuje
przejawy kultu, który doprowadził tego wielkiego pasterza
i Polaka ku chwale ołtarzy. W tle opowieści mamy cały czas
współczesną historię i wielkie jej postaci ze św. Janem
Pawłem II na czele. Nie brak opisów wydarzeń mało znanych,
a dramatycznych. Książka „Prymas Wyszyński. Ojciec
Ojczyzny” to kompendium wiedzy tak o bohaterze książki,
jak i jego epoce, wzbogacone 189 dokumentalnymi
zdjęciami; prawdziwy niezbędnik w obliczu beatyfikacji
Prymasa Tysiąclecia.

Z Watykanu w świat.
Tajemnice papieskich podróży

KSIĄŻKI NIEBELETRYSTYCZNE
Prymas Wyszyński. Ojciec
Ojczyzny. Biografia
Czesław Ryszka

W czasach komunistycznego
sztormu stanął za sterem łodzi
polskiego Kościoła. Bohatera
tej książki, Prymasa Tysiąclecia,
wyróżniały
siła
moralna,
odwaga i upór, co pozwalało
mu nawet w więzieniu trwać
niezłomnie
w
decyzjach
głęboko
przemodlonych
i przemyślanych. Żył i posługiwał w czasach dwóch
totalitaryzmów - najpierw niemieckiego narodowego
socjalizmu, a potem sowieckiego komunizmu, które zaciekle
zwalczały Boga i katolicką wiarę. Wobec inwigilacji,
prowokacji, przesłuchań i uwięzienia, Prymas Tysiąclecia
pozostał nieugięty w służbie Bogu i Ojczyźnie. Wzór ojcostwa
otrzymał najpierw ze szczęśliwego rodzicielskiego domu,
a potem starał się naśladować ojcostwo samego Stwórcy
wobec braci kapłanów, biskupów, wszystkich rodaków.
Wziął też niewątpliwie wzór ze swego poprzednika na
prymasowskiej stolicy, o którym z podziwem mówił: Tak
często radowałem się myślą, że w niezwykle trudnej sytuacji
Kościoła w Polsce błogosławieństwem jego jest Sternik,
pewną dłonią prowadzący poprzez męki. Człowiek czuł się
dziwnie spokojny w pobliżu prymasa Hlonda. Dziś można
powiedzieć: Człowiek czuł się dziwnie spokojny w pobliżu
Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. Nauczał tak, tak; nie,
nie, wychowywał nie tylko do miłości Boga i bliźniego, ale

Magdalena Wolińska-Riedi

Magdalena
Wolińska-Riedi
po raz
kolejny
odsłania
sekrety Watykanu. Ile kosztuje
lot z papieżem? Dlaczego
na pokładzie
papieskiego
samolotu zawsze musi być
odpowiedni zapas makaronu
i parmezanu? Kto pilnuje
papieskiego paszportu? Gdzie
buddyści gorąco oklaskiwali
papieża? Dlaczego pewna zbyt pochopnie wysłana do
Europy Matka Boża musiała szybko zmienić w Rzymie
samolot? Czy na pokładzie papieskiego samolotu jest łóżko?
I jak wygląda praca reporterki w mieście, do którego
przyjeżdża papież i w którym właśnie trzęsie się ziemia?
Magdalena Wolińska-Riedi przez ponad 15 lat mieszkała
w Watykanie. Nierzadko odgłos startującego helikoptera
z papieżem na pokładzie budził jej maleńkie dzieci, a w czasie
porannego spaceru z córkami zdarzało jej się spotkać Ojca
Świętego wyruszającego na pielgrzymkę. Jako reporterka
polskich mediów do dziś stale towarzyszy mu w takich
podróżach, często nawet siedząc z nim w jednym samolocie.
Będąc z papieżem w najdalszych zakątkach świata, z bliska
obserwuje kulisy pracy świetnie znanych jej gwardzistów
i żandarmów odpowiedzialnych za przebieg papieskich
pielgrzymek. Dzięki swoim przyjaźniom z pracownikami
watykańskiej administracji poznała zaplecze i tajniki
przygotowań do podróży apostolskich oraz z pierwszej ręki
usłyszała niesamowite, nigdy wcześniej nieopowiedziane
historie. Teraz, zbierając wszystkie te doświadczenia,
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zdradza nam kulisy papieskich pielgrzymek po świecie.
(Małgorzata Majas)

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU
CZYTELNICTWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczytnikach jest
beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,
w ramach którego zdefiniowany jest Priorytet 1 „Poprawa
oferty bibliotek publicznych”, Kierunek Interwencji 1.1
„Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, który
realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
pośrednictwem Biblioteki Narodowej. W 2021 roku Gminna
Biblioteka Publiczna w Szczytnikach na realizację zadania
„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości
wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek
w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub
synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek Interwencji 1.1
w ramach NPRCz 2.0” uzyskała środki finansowe Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 14.000,00
zł. (Małgorzata Majas)

PROGRAM INSTYTUTU KSIĄŻKI
„KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK”

2021-12-13

i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach
o najniższych dochodach podatkowych na jednego
mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach
w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania
zakupiono: 3 zestawy komputerowe i 3 systemy operacyjne
Microsoft Windows 10 professional. Koszt ogółem zadania
wynosił 14 880,00 zł, z tego 12 580,00 zł dofinansowania
z Instytutu Książki. (Małgorzata Majas)

SPORT
SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

Uczniowie SP w Szczytnikach bardzo dobrze
zaprezentowali się w Mistrzostwach Powiatu
Kaliskiego Ziemskiego w Sztafetowych Biegach
Przełajowych. Zawody odbyły się w Koźminku 29
września 2021 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczytnikach jest
Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski.
Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie
zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii
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I miejsce zajęły dziewczęta w kategorii roczników 2009
i młodszych (Martyna Palot, Marta Wietrzych, Maja
Zimna, Lena Szuleta, Nikola Lewandowska, Gabriela
Kopacka).

2021-12-13

i talenty sportowe młodych ludzi. Dziękujemy! (KTK
Kalisz)

OŚWIATA
II miejsce zajęli chłopcy w kategorii roczników 2009
i młodszych (Stanisław Stanecki, Mateusz Pospieszyński,
Aleksander Kołata, Mikołaj Skurczak, Miłosz Zmyślony
i Filip Zmyślony).
I miejsce zajęli chłopcy w kategorii roczników 2007-2008
(Jakub Bider, Kacper Tułacz, Patryk Szuleta, Igor
Antoniak, Krzysztof Górski, Michał Szcześniak).
(autor informacji: Tomasz Wielowski)

KTK KALISZ
W Gminie Szczytniki, w powiecie kaliskim, są zarówno
znakomici sportowcy, jak i włodarze, którzy potrafią
dostrzec i docenić sukcesy młodych mieszkańców.
Ostatnio, doszło do spotkania, w którym uczestniczyli:
Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht oraz
Prezes KTK Kalisz Jacek Kasprzak i nasz znakomity
kolarz z młodego pokolenia Stanisław Kowalski.
Stanisław Kowalski to mieszkaniec Gminy Szczytniki,
miejscowości Lipka. To także bardzo dobrze
zapowiadający się sportowiec, który swój kolarski
kunszt potwierdził m.in. podczas tegorocznej
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kolarstwie
torowym (Kalisz 2021), zdobywając „srebro"
w konkurencji Sprint. Podczas spotkania Pan Marek
Albrecht
serdecznie
pogratulował
sukcesów
i uhonorował młodego zawodnika KTK Kalisz.
Dziękujemy za miłe spotkanie. To bardzo ważne, gdy
władze samorządowe zauważają wysiłek, sukcesy

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA
EDUKACJI NARODOWEJ
Szczytniki, 14 października 2021 r.

Życzenia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę przekazać
wyrazy szczególnego uznania wraz z podziękowaniem Dyrektorom i Nauczycielom pracującym w Zespołach
Szkół Gminy Szczytniki – za nauczanie z pasją, pomimo
trudnych warunków zdrowotnych w kraju, rozwijanie
wszechstronnych
zainteresowań
uczniów
i przedszkolaków, krzewienie wartości patriotycznych oraz
troskę o wysoki poziom gminnej edukacji i wychowanie
młodego pokolenia.
Podziękowania składam także Pracownikom obsługi,
administracji i służby zdrowia, Pedagogom, Rodzicom
oraz tym wszystkim, którzy wspierają placówki oświatowe
naszej gminy w realizacji określonych ustawowo - zadań
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
Dziękuję również szanownym Emerytom i Rencistom za
wkład pracy, jaki wnieśli w rozwój naszej gminnej oświaty
oraz za dzielenie się nadal z innymi swoim bogatym
i bezcennym doświadczeniem zawodowym.
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W dniu tego wyjątkowego święta życzę Wszystkim dużo zdrowia, poczucia bezpieczeństwa, wielu sukcesów
i satysfakcji z dobrze wypełnianych obowiązków, a także
należnego szacunku i życzliwości ze strony otoczenia.
W tym roku, w którym przypadła 40. rocznica ocalenia
Jana Pawła II z zamachu i 82. rocznica powstania Polskiego
Państwa Podziemnego – w sposób szczególny wypełniajmy
słowa Papieża Polaka, zachowując niezłomną wiarę
i nadzieję: „Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!
Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny,
bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele
w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego
poświęcenia się wielkim narodowym celom.”
Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht z Sekretarzem
Dariuszem Wawrzyniakiem, Przewodniczącym Rady
Gminy Bogdanem Augustyniakiem
i Radnymi Gminy Szczytniki
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W październiku br. dzieci z Klubu Dziecięcego odwiedziły
bibliotekę szkolną Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu. W bibliotece przywitała dzieci pani
bibliotekarka i zaprosiła do zwiedzania. Mali Klubowicze
z wielką radością zapoznali się z magicznym dla nich
miejscem. Dzieci dowiedziały się jak można stać się
czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachować,
i na czym polega praca bibliotekarza. Wszystkie dzieci
z wielkim zainteresowaniem przyglądały się książkom
znajdującym się półkach, a szczególnie książeczkom dla
dzieci . Na koniec pani bibliotekarka przeczytała dzieciom
wybraną przez nich książeczkę. Spotkanie odbywało się
w miłej, pełnej uśmiechów i wrażeń atmosferze. Dla wielu
dzieci była to pierwsza wizyta w bibliotece szkolnej.
(Joanna Jędrzejewska)

FARTUSZKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW

WIZYTA W BIBLIOTECE

W październiku przedszkolakom w Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Marchwaczu przekazano fartuszki mające
służyć im podczas zajęć i zabaw kulinarnych oraz
plastycznych. Dzieciom bardzo spodobały się nietypowe
upominki. Fartuszki zostały uszyte i przygotowane przez
Panią Annę Kuświk, Panią Zofię Wągrowską i Panią
Małgorzatę Stasiak – Menderską, natomiast w przypadku
technicznych problemów z maszyną do szycia – napraw
dokonywał Pan Wojciech Piekarski. Bardzo dziękujemy!
(Aneta Nowak)

LAUREACI GMINNEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO „OCALENIE JANA PAWŁA II
Z ZAMACHU” OGŁOSZONEGO PRZEZ WÓJTA
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GMINY SZCZYTNIKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW
ORAZ UCZNIÓW KLAS 1-3, 4-6, 7-8

LISTA LAUREATÓW (miejsca równorzędne)
Zespół Szkół w Iwanowicach – Karolina Pilarska, Nadia
Langa, Paulina Zawadzka, Oliwia Tylska
/Nauczyciele – opiekunowie: Pani Elżbieta Tomczyk, Pani
Arlena Krzywoźniak, Pan Jaromir Sowa/
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu – Dawid
Małolepszy, Nikola Rubas, Aleksandra Wójcik, Kinga
Kurek
/Nauczyciele – opiekunowie: Pani Agnieszka Szczęsna,
Pani Małgorzata Gajewska, Pani Janina Antczak, Pan
Krzysztof Pietrzykowski/

Zespół Szkół w Radliczycach – Gabriela Matuszczak,
Wiktoria Smolarek, Nadia Olejnik
/Nauczyciele – opiekunowie: Pani Grażyna Olejnik, Pan
Rafał Paczkowski/

Zespół Szkół w Stawie – Klaudia Kwaśniewska, Rozalia
Miongowska
/Nauczyciele – opiekunowie: Pani Bernadeta Krymarys,
Pani Marlena Krzesińska/
Zespół Szkół w Szczytnikach – Hanna Braszak, Stanisław
Rykowski, Jakub Nijak, Anna Kubicka
/Nauczyciele – opiekunowie: Pani Paulina Błasiak, Pani
Katarzyna Kleczewska, Pani Grażyna Militowska/

2021-12-13

uczniom przybliżano szeroko pojętą tematykę Unii
Europejskiej. Ich realizacja możliwa była dzięki projektowi
realizowanemu przez Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli
oraz Powiatowi Kaliskiemu. W naszej gminie do lekcji tej
został wytypowany Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu.
Zajęcia
zostały
zorganizowane
w placówce w dniu 21 października z udziałem
pracowników Starostwa Powiatowego w Kaliszu. W lekcji,
którą przeprowadził Pan Krzysztof Pietrzykowski,
uczestniczyli uczniowie klasy ósmej. W przeciągu 45 minut
uczniowie zaznajomili się między innymi z historią
procesu integracji, poznali ojców założycieli zjednoczonej
Europy oraz najważniejsze unijne instytucje. Zajęcia
wzbogaciły wiedzę młodzieży na temat polskiej drogi
do Unii Europejskiej, a także konsekwencji przystąpienia
naszego kraju do tej organizacji. Zajęcia dokumentowane
były przez pracowników Starostwa Powiatowego
w Kaliszu, którzy pozytywnie ocenili aktywność uczniów
podczas przeprowadzonej lekcji. (Krzysztof Pietrzykowski)

LAUREACI SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 2021
Kamila Trzęsowska i Gabriela Pospieszyńska zostały
laureatkami XXVII Sejmu Dzieci i Młodzieży w kategorii
–praca pisemna. Uczennice realizowały zadanie:
,,Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego –
w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym
świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia.
W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała
Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości
w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny
lub społeczności, w której mieszkasz?’’ SDiM jest
projektem edukacyjnym i obywatelskim mającym na celu
między innymi: propagowanie postaw patriotycznych
i obywatelskich wśród młodych ludzi, popularyzowanie
i upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach historycznych.
Głównym organizatorem konkursu jest Kancelaria Sejmu,
w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz
Instytutem Pamięci Narodowej. (Wioletta Mikołajczyk)

SKŁADAMY SERDECZNE GRATULACJE!
LEKCJA EUROPEJSKA W MARCHWACZU

XVI GMINNY SEJMIK UCZNIOWSKI
W IWANOWICACH

Na przełomie października i listopada bieżącego roku
w wybranych placówkach edukacyjnych powiatu
kaliskiego przeprowadzono lekcje, podczas których

Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski człowiek niezłomnej wiary, nadziei i miłości
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Motto Sejmiku nawiązywało do słów wypowiedzianych
przez Prymasa w dniu 25 listopada 1953 r. ,,Kocham
Polskę więcej niźli
własne serce i wszystko,
co czynię dla Kościoła, czynię dla niej”.

W dniu 20 października br. w Zespole Szkół
w Iwanowicach już po raz 16 obradował Sejmik
Uczniowski.

Prymas Tysiąclecia –Kardynał Stefan Wyszyński
to jedna z najważniejszych postaci historii Polski
Tegoroczne spotkanie poświęcone było
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

postaci

31

WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 44

2021-12-13

i Kościoła, która fascynuje nie tylko dlatego, że czas
jego życia i działalności przypada w bardzo trudnym
okresie – czasach komunizmu, ale dlatego, że był
wzorem hierarchy, kapłana, człowieka , autorytetem
moralnym ,ojcem duchowym narodu polskiego,
a w szczególności wielkim patriotą. W XVI Gminnym
Sejmiku Uczniowskim uczestniczyli przedstawiciele
Zespołów Szkół
w Szczytnikach,
Marchwaczu,
Radliczycach, Stawie wraz z opiekunami. Uczniowie delegaci prezentowali zgromadzone i opracowane
materiały dotyczące życia i działalności Kardynała.
Podczas trwania Sejmiku odbył się również koncert
poświęcony pamięci Stefana Wyszyńskiego. Ideą
wszystkich Sejmików organizowanych od 2005 r. przez
społeczność uczniowską Zespołu Szkół w Iwanowicach
jest propagowanie historii i tradycji naszej ojczyzny.
Koordynatorami projektu byli: Wioletta Mikołajczyk
,Wioletta Michalska, Justyna Kmieć, ks. Mateusz
Kasprzak. (ks. Mateusz Kasprzak)

Narodowej. Celem akcji dla szkół jest przede wszystkim
upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania
Warszawskiego. Uczniowie naszej szkoły już po raz trzeci
uczestniczyli w projekcie. Podczas lekcji historii i języka
polskiego uczniowie klas IV-VIII mieli okazję uzyskać
wiedzę o przebiegu Powstania Warszawskiego i losach
jego uczestników. Koordynatorkami projektu w szkole
były: Wioletta Mikołajczyk – nauczycielka historii
i Wioletta Michalska – nauczycielka języka polskiego.
(Wioletta Mikołajczyk)

„BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE”
W ZESPOLE SZKÓŁ W IWANOWICACH

W ramach realizacji kierunków polityki oświatowej
państwa oraz projektu edukacyjnego pod hasłem „
Z kulturą mi do twarzy”, uczniowie klas: VII i VIII B pod
opieką Pań- Wioletty Mikołajczyk, Wioletty Michalskiej
i księdza Mateusza Kasprzaka udali się do Narodowego
Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. W progach Bazyliki
uczniowie i opiekunowie zostali przywitani przez
kustosza, ks. prałata Jacka Plotę, który przedstawił kilka
faktów z życia św. Józefa,
opowiedział historię
Cudownego Obrazu oraz wyjaśnił młodzieży sens Aktu
Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce świętemu
Józefowi. Po słowach wprowadzenia, uczniowie wraz
z opiekunami uczestniczyli
we Mszy św. przed

,,BohaterON w Twojej Szkole’’ to część ogólnopolskiej
kampanii o tematyce historycznej BohaterON – włącz
historię! Kampania ma na celu upamiętnienie
i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego,
a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski
XX wieku. Projekt realizowany jest pod patronatem
Ministra Edukacji i Nauki, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki
Młodzieżowej oraz Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.
Partnerem merytorycznym Projektu jest Instytut Pamięci

WIZYTA W NARODOWYM SANKTUARIUM
ŚW. JÓZEFA W KALISZU

„Cudze chwalicie, Swego nie znacie…”
Stanisław Jachowicz
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Cudownym Obrazem św. Józefa Kaliskiego, sprawowanej
m.in. w intencji dyrekcji, nauczycieli, pracowników,
uczniów i rodziców Zespołu Szkół w Iwanowicach.

AKCJE MEIN „SZKOŁA PAMIĘTA”
I „SZKOŁA DO HYMNU”

Kolejnym punktem wizyty w Sanktuarium było
zwiedzanie Kaplicy „Męczeństwa i Wdzięczności”,
znajdującej się w podziemiach Bazyliki św. Józefapowstałej z inicjatywy księży, którzy przeżyli Dachau.
Kaplica została wybudowana w 25. rocznicę cudownego
uwolnienia z obozu koncentracyjnego i poświęcona przez
Prymasa Polski ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego
w obecności kardynała Karola Wojtyły. Przewodnikiem
uczniów po Kaplicy był ksiądz Łukasz Urban, który
opowiedział o historii jej powstania.

Nasze gminne zespoły szkół wzięły udział w akcjach
ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
„Szkoła pamięta” i „Szkoła do hymnu”.

Zainteresowanie wzbudziły u młodzieży pamiątki
obozowe przekazane przez więźniów, a szczególnie
wykonane z chleba różańce oraz mała drewniana
monstrancja, do której w czasie wojny księża wkładali
kawałek
chleba
zamiast
opłatka.
Pobyt w Sanktuarium, a przede wszystkim w Kaplicy
„Męczeństwa i Wdzięczności”
wywarł na uczniów
ogromne wrażenie.

W ramach akcji „Szkoła pamięta” uczniowie wraz
z nauczycielami odwiedzili pobliskie miejsca pamięci,
wykonali prace porządkowe, zapalili znicze; a także
przygotowali okolicznościowe szkolne gazetki ścienne.
W akcji uczestniczyło około 11 tysięcy szkół,
przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju.
W ramach akcji „Szkoła do hymnu” wspólnie
odśpiewano hymn narodowy w ostatni dzień roboczy
przed Narodowym Świętem Niepodległości – a więc w
dniu 10 listopada - o symbolicznej godzinie 11.11.
„Szkoła do hymnu” to kontynuacja akcji rozpoczętej w
roku 2018, od początku cieszącej się dużą
popularnością. Wspólne odśpiewanie „Mazurka
Dąbrowskiego” to ważny element integracji społecznej
i wyraz naszego współczesnego patriotyzmu.
(Redakcja)

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

Na szlaku wycieczki znalazł się również pobyt w kinie.
Uczniowie obejrzeli film o akceptacji i tolerancji wobec
niepełnosprawności. Wyjazd do najstarszego miasta
w Polsce okazał się dla uczniów niezapomnianym
przeżyciem oraz doskonałą lekcją tolerancji i skarbnicą
wiedzy na temat odwiedzanych miejsc.
(Ksiądz Mateusz Kasprzak)

--------------------------------------------------------------------DM-Car
Kompleksowa naprawa samochodów powypadkowych,
naprawy bieżące, spawanie tworzyw sztucznych, skup
i sprzedaż aut. Damian Domagała, Krowica Pusta 21,
tel. 785 967 699
---------------------------------------------------------------------
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Biuro Rachunkowe Honorata i Piotr Waliś
Doradztwo Gospodarcze, Consulting, Kredyty, Leasingi,
Pośrednictwo Finansowe.
Dojazd do klienta. Kompleksowa i profesjonalna obsługa
podmiotów gospodarczych, rolników i osób fizycznych.
Chełmce 43A, 62-860 Opatówek, Tel.: 516174904,
e mail: biuro.walis@wp.pl
Zadzwoń i umów się na spotkanie!
--------------------------------------------------------------------Potrzebujesz
strony
internetowej?
Zadzwoń:
724 959 262. Wykonuję strony i sklepy internetowe (od
200 zł), strony na Facebooku (od50 zł), bieżącą
aktualizację stron. NET-PAT Patryk Wojtczak, Szczytniki
10G, patryk@net-pat.pl
--------------------------------------------------------------------Zapraszam do Zakładu Mechaniki Pojazdowej i Serwisu
Opon SPEED-MECH. Oferuję usługi w zakresie napraw
głównych i bieżących, diagnostyki komputerowej, serwis
opon, wymiany filtrów, oleju i płynów, napraw układu
napędowego,
hamulcowego,
kierowniczego,
wydechowego,
wymiana rozrządów, elektryka,
rozruszniki, alternatory, przygotowanie pojazdów do
przeglądów rejestracyjnych oraz sprzedaży, pranie
tapicerek samochodowych. Cezary Krążyński, Główczyn
31, Tel. 723152206

2021-12-13

Stacja czynna: pn-pt 8:00-18:00, sobota 8:00-14:00.
Myjnia: czynna całą dobę. KROWICA ZAWODNIA 59,
tel. 62 597 11 20 (naprzeciwko szkoły w Marchwaczu)
--------------------------------------------------------------------Ośrodek Szkolenia Kierowców B&K Błaszczyk
Krzysztof, 62-862 Iwanowice zaprasza na kurs prawa
jazdy kat. B. Oferujemy: wysoką zdawalność, miłą
i bezstresową
atmosferę,
komplet
materiałów
dydaktycznych -gratis! Promocyjne ceny. Szczegóły pod
numerem tel. 509057378 lub 62/76 26 623
--------------------------------------------------------------------Barmańska Obsługa Imprez Koszal-bary
Zapewniamy cały niezbędny sprzęt barmański, mobilne
bary, szkło, zamrażarki, lodówki itd. Przygotowanie
i obsługa
słodkich
stołów,
Obsługa
Fontann
Czekoladowych. Działamy w naszym regionie od 2012 r.
Kontakt: Szymon Koszal, Facebook: Koszal-BARY,
tel. 518768552
--------------------------------------------------------------------WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE
W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW
BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU
NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY
SZCZYTNIKI:

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

1. Dec Mirosław Usługi Asenizacyjne,

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

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

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

2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna
w Kaliszu,
ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz, tel. (062) 767 99 24;
3. Firma Usługowo-Handlowa „JARTEX” Szczepan
Jarantowski,
ul. Zakopiańska 12,62-800 Kalisz; tel. (062) 762 37 01,
tel. kom. 602382338;
4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Błaszkach,
Plac Niepodległości 13B,98-235 Błaszki, tel. (043)82922-41,
5. PUH Mag – Trans Magdalena Karpisiewicz, Warszew
8, 62-860 Opatówek,
Tel. 606 254 418, 570 526 023 /UG/
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FIRMA MAG – TRANS KARPISIEWICZ

AUTOLAWETYKALISZ.PL

Oferuje usługi - TRANSPORTOWE: busy, wywrotki,
ciągniki siodłowe, niskopodwozie; KOPARKO –
ŁADOWARKĄ;
KOMPLEKSOWE
USŁUGI
PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM: przycinanie drzew –
sady, lasy + wywóz, usługa rębakiem; naprawa
i czyszczenie rynien, montaż reklam, czyszczenie
i malowanie elewacji; SPRZĄTANIE placów budowy,
porządkowanie terenu po prowadzonych pracach
budowlanych, wywóz gruzu i odpadów komunalnych,
nawożenie ziemi; USŁUGI ASENIZACYJNE między
innymi z terenu gminy Szczytniki. Promocyjne ceny. NR
TELEFONU 606 – 254 – 418

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

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

--------------------------------------------------------------------GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SCH” SZCZYTNIKI
zaprasza do swoich sklepów na zakupy artykułów
spożywczych i chemii gospodarstwa domowego.
Oferujemy duży wybór i promocyjne ceny. Zapraszamy
również
do
magazynu Artykułów
Masowych
w Radliczycach (tel. 62 76 26 813) po opał, nawozy, pasze
i materiały budowlane. Workujemy ekogroszek, transport
gratis, sprzedaż ratalna.
--------------------------------------------------------------------HEBEL USŁUGI STOLARSKIE
Chojno 17a Grzegorz Leszczyński tel. 603 629 744

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

TERMINOWO I SOLIDNIE!

SALON FRYZJERSKO – KOSMETYCZNY
SOLARIUM ,,TATIANA”, OPATÓWEK UL.KALISKA
3

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

TEL. 664 – 304 – 005 , CZYNNY WTOREK – PIĄTEK
9 – 17, SOBOTA 8 – 15

Szczytniki 114;

Oferuje usługi z zakresu fryzjerstwa damskiego
i męskiego, jak również usługi kosmetyczne: hennę
i regulację brwi oraz rzęs, paznokcie hybrydowe,
paznokcie akrylowe, paznokcie żelowe, manicure,
pedicure,
peeling
dłoni
połączony
z okładem
parafinowym, makijaż dzienny i wieczorowy, maseczki na
twarz, oczyszczanie twarzy – mikrodermabrazję i kwasy
oraz solarium z bezpiecznymi lampami i nową europejską
normą opalania 0,3.
--------------------------------------------------------------------Nowo otwarty sklep KUCHENNE ROZMAITOŚCI
w Opatówku przy Placu Wolności 5 posiada w swojej
ofercie duży wybór: garnków, talerzy, szklanek, sztućców,
małego AGD, doniczek, cerat oraz wszelkiego rodzaju
przyborów kuchennych codziennego użytku. W sprzedaży
również artykuły BHP, metalowe, hydrauliczne oraz
elektryczne. Czynny: poniedziałek - piątek 8.00 – 17.00,
soboty 8.00 – 13.00. Zapraszamy!

Sprzedaż choinek do 2,5 m;

tel. 62/7625303, 694 511 969
--------------------------------------------------------------------Sprzedam prasę rolującą wysokiego zgniotu „MORRA”
– tel. 604713610
--------------------------------------------------------------------Dyrektor i społeczność szkolna Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Marchwaczu oraz społeczność Klubu
Dziecięcego w Marchwaczu - składają serdeczne
podziękowanie Wójtowi Gminy Szczytniki Panu Markowi
Albrechtowi, Przewodniczącemu Rady Gminy Panu
Bogdanowi Augustyniakowi oraz Radnym Gminy
Szczytniki za przyznanie środków finansowych na
wymianę pieca c.o. przeznaczonego do ogrzewania
budynku szkolnego wraz z przedszkolem i mieszkaniami
oraz Klubu Dziecięcego w Marchwaczu.
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W BIEŻĄCYM WYDANIU GAZETKI GMINNEJ
MOŻNA PRZECZYTAĆ O NASTĘPUJĄCYCH
SPRAWACH I WYDARZENIACH:

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

Życzenia świąteczne
Kalendarium Wójta
Forum pytań do Wójta
Sesje Rady Gminy Szczytniki
Wyróżnienie dla Gminy Szczytniki w plebiscycie
architektonicznym
Akcja „Sprzątanie świata”
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Główczyn – Antonin – Chojno
Przebudowa drogi gminnej nr 675714P Korzekwin –
Popów
Przeniesienie numeru alarmowego 998
Odbiór drogi w miejscowości Popów
Rządowy program „Aktywna tablica”
Projekt „Umiem pływać”
Awans zawodowy nauczycieli Gminy Szczytniki
Potrzebna pomoc dla Jagódki z terenu Gminy Szczytniki!

WYDARZENIA str. 13
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Gminne obchody 40. rocznicy ocalenia Jana Pawła II
z zamachu i 82. rocznicy powstania Polskiego Państwa
Podziemnego
Wystąpienie Wójta podczas Gminnych obchodów 40.
rocznicy ocalenia Jana Pawła II z zamachu i 82. rocznicy
powstania Polskiego Państwa Podziemnego
List Ministra Edukacji i Nauki z okazji Gminnych
obchodów 40. rocznicy ocalenia Jana Pawła II z zamachu
i 82. rocznicy powstania Polskiego Państwa
Podziemnego
Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szczytnikach
Uczczenie pomordowanych mieszkańców Marchwacza
w czasie II wojny światowej
Podziękowanie od Sołtysa i Rady Sołeckiej Marchwacza
Gminne obchody Święta Niepodległości
Wystąpienie Wójta w dniu 11 listopada
Uczczenie miejsc pamięci w Iwanowicach i Stawie
Jesienny Koncert
Największa pyra w Wielkopolsce odnaleziona!

HISTORIA I KULTURA str. 23
•
•

Nauczanie Jana Pawła II w cytatach
Śladami patrona Jana Pawła II

2021-12-13

•
•
•
•
•

Zawierzenie św. Józefowi
Traktat o powołaniu
Kącik czytelniczy
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Program Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla
bibliotek”

SPORT str. 27
•
•

Sztafetowe biegi przełajowe
KTK Kalisz

OŚWIATA str. 28
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Wizyta w bibliotece
Fartuszki dla przedszkolaków
Laureaci Gminnego Konkursu Plastycznego „Ocalenie
Jana Pawła II z zamachu”, ogłoszonego przez Wójta
Gminy Szczytniki dla przedszkolaków oraz uczniów klas
1-3, 4-6 i 7-8
Lekcja europejska w Marchwaczu
Laureaci Sejmu Dzieci i Młodzieży 2021
XVI Gminny Sejmik Uczniowski w Iwanowicach
,,BohaterON w Twojej Szkole’’ w Zespole Szkół
w Iwanowicach
Wizyta w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
Akcje MEiN „Szkoła pamięta” i „Szkoła do hymnu”

OGŁOSZENIA str. 33
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 ZDROWYCH
I RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!
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