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Ż Y C Z E N I A    W A K A C Y J N E 
 
 

Z okazji zbliżających się wakacji i letniego sezonu urlopowego życzę naszym 
Uczniom i Przedszkolakom, Mieszkańcom, Pracownikom i Przyjaciołom Gminy 
Szczytniki dużo zdrowia i dobrego wypoczynku; czasu na realizowanie swoich 

pasji i marzeń; refleksji nad pięknem życia i otaczającej nas przyrody rozświetlonej 
blaskiem słonecznych promieni lata, które wzmacniają nasze siły i nadzieję 
na powrót do  normalnych międzyludzkich relacji bez obawy przed groźnym 
zachorowaniem, a także w atmosferze wzajemnego szacunku i życzliwości 
oraz w poczuciu  głębokiej troski o przyszłość naszej umiłowanej Ojczyzny 

 
Wójt Marek Albrecht z Sekretarzem Dariuszem Wawrzyniakiem, 

Przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Augustyniakiem i  Radnymi Gminy Szczytniki 
 

 

PODZIĘKOWANIE 

ZA WŁĄCZENIE SIĘ W APEL  

O GODNE UCZCZENIE 

100. ROCZNICY URODZIN 

ŚW.  JANA PAWŁA II W  GMINIE 

SZCZYTNIKI W DNIU 18 MAJA 

18 maja przypadła 100. rocznica urodzin 

św. Jana Pawła II. Jak uczczono pamięć 

naszego wielkiego rodaka na terenie 

gminy w tym dniu? 

Czytaj s. 16 

PROJEKT „ZDALNA SZKOŁA”  

20 laptopów wraz z oprogramowaniem 

zasiliło bazę dydaktyczną szkół z terenu 

naszej gminy, w ramach pierwszej edycji 

projektu Ministerstwa Cyfryzacji.  

Czytaj s. 13 

LAUREACI GMINNEGO 

KONKURSU EDUKACYJNEGO 

JAK MOŻNA SPĘDZIĆ 

POŻYTECZNIE CZAS W DOMU?  

Jak radzić sobie w czasie licznych 

ograniczeń spowodowanych pandemią? 

Pięknie pokazali to w swoich pracach 

uczestnicy Gminnego Konkursu 

Edukacyjnego. 

                                         Czytaj s. 15   

POWIATOWY TURNIEJ 

W WARCABACH 

KLASYCZNYCH 

Dobrze spisali się warcabiści naszej 

gminy na powiatowym turnieju 

zorganizowanym w Zespole Szkół 

im. Jana Pawła II w Marchwaczu.  

 

Czytaj s. 19  
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SPRAWY GMINNE 

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY SZCZYTNIKI W SPRAWIE UDZIAŁU W WYBORACH PREZYDENCKICH 

KALENDARIUM WÓJTA  

1. Działania w ramach przeciwdziałania oraz walki z wirusem SARS-CoV-2 i chorobą zakaźną COVID-19:  

a.  wydałem w dniu 16 marca br. zarządzenie nr 19/2020 ograniczające dostęp mieszkańców do Urzędu Gminy 

wprowadzające następujące zasady:  

- niezbędne dokumenty i wnioski przyjmowane są w punkcie zlokalizowanym na parterze urzędu;  

- informacje z Urzędu Gminy przekazywane są poprzez kontakt telefoniczny pod numerami 62/7625001 lub 

7625015;  Faks: 62/7625274; 

- w sprawach dotyczących zameldowania, dowodów osobistych, wydania aktów Urzędu Stanu Cywilnego – 

kontakt pod numerem  62/5971733; 

- pozostałe sprawy należy załatwiać w miarę możliwości korespondencyjnie pocztą tradycyjną, drogą 

mailową na adres: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl, lub poprzez platformę e-puap Elektroniczna 

Skrzynka Podawcza (ESP)  http://epuap.gov.pl ;  

- kasa w Urzędzie Gminy będzie nieczynna do odwołania, płatności prosimy wykonywać w formie przelewów 

bankowych na wskazane w decyzjach i zawiadomieniach rachunki bankowe. Dziękuję za zrozumienie 

wszelkich utrudnień i niedogodności! 

 

 

A P E L 

DO MIESZKAŃCÓW GMINY SZCZYTNIKI 

w sprawie udziału w wyborach prezydenckich 

 

     Szanowni Państwo! Zwracam się do Państwa z wielką prośbą o liczny udział w wyborach prezydenckich, 

które zostały zaplanowane  w nowym ustalonym terminie w dniu 28 czerwca br. 

     Dzięki przysługującemu nam prawu wyborczemu możemy realnie wpłynąć na to, kto będzie 

reprezentował nasz naród jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na forum kraju i świata w  latach 2020-

2025. Od naszego zaangażowania i dobrej decyzji zależeć będą losy naszej Ojczyzny. 

     Kochajmy Polskę i wypełnijmy ten patriotyczny obowiązek jako naszą powinność wobec przeszłych 

i przyszłych pokoleń. PROSZĘ o to i DZIĘKUJĘ! 

 

Z wyrazami szacunku 

Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht 

 

mailto:sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl
http://epuap.gov.pl/
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b.  w trosce o nasze bezpieczeństwo oraz  dostosowując się do przepisów ustawy, które weszły w życie  z dniem 

16.04.2020 r.  Gmina Szczytniki zrealizowała zakup 5.000 szt. maseczek ochronnych jednokrotnego użytku, 

które zostały przekazane mieszkańcom;  

c. zainicjowałem szycie przez pracowników obsługi placówek oświatowych maseczek  dla mieszkańców, 

pracownicy uszyli  jak dotychczas 9.400 sztuk maseczek wielokrotnego użytku;  dystrybucja  odbywała się 

w oparciu o ilość osób wpisanych w złożonych deklaracjach za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

maseczki   dystrybuowane zostały za pośrednictwem sołtysów, druhów OSP  oraz pracowników Urzędu 

Gminy w Szczytnikach; mieszkańcy,  którzy z jakiś powodów nie zostali  ujęci w systemie gospodarowania 

odpadami komunalnymi mogli odebrać maseczki ochronne w siedzibie Urzędu Gminy w Szczytnikach; 

d. przekazałem jednorazowe wsparcie dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny 

w Kaliszu w kwocie 8 tys. zł z zarządzania kryzysowego;   

e. przekazałem jednorazowe wsparcie dla Szpitala Jednoimiennego w Wolicy w kwocie 10 tys. zł na zakup 

środków ochrony osobistej;  

f. Lokalna Grupa Działania „Długosz Królewski”, z którą współpracujemy, w ramach walki z Coronawirusem 

przekazała po 5 tys. zł na szpitale w Kaliszu, Ostrowie Wlkp. i Sieradzu;  

g. Prezes Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe przekazał kwotę 201 tys. zł na rzecz szpitali zaangażowanych 

w walkę z wirusem;  

h. po zmianie przepisów wyraziłem wolę otwarcia placówek przedszkolnych od 6 maja; 

i. w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pani psycholog świadczy usługi  

w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej i narkotykowej w formie porad telefonicznych pod numerem 

534 221 875 w piątki godz. 16-19 i środy w godz. 9-12;   

j. w związku z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2020 r. do odwołania, zostały 

wstrzymane wszystkie wyjazdy dla dzieci i młodzieży; również do odwołania została przerwana realizacja 

Programu powszechnej nauki pływania, w której w 2020 r. gmina zadeklarowała swój udział.  

2. W naszej gminie uruchomiliśmy usługę powiadamiania SMS-em mieszkańców dotyczącą ważnych spraw 

i wydarzeń . Każdy, kto chciałby otrzymywać takie bezpłatne powiadomienia – powinien  wypełnić formularz 

zgłoszeniowy Systemu Powiadamiania „SMS – formularz” i złożyć go w Urzędzie Gminy w Szczytnikach 

(I piętro, pok. 4) lub wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej.  

3. Zakończono zadanie: przebudowa ciągu dróg nr 675703P (Grab – Marchwacz) oraz nr 67535P (Krowica 

Zawodnia – Trzęsów) -  koszt   2.860.527,06 zł,  przebudowa była dofinansowana z Funduszu Dróg 

Samorządowych.   

4. Naprawiono boisko w Iwanowicach.  Koszt zadania wyniósł 47.606 zł., na wykonane prace została udzielona 

trzyletnia gwarancja.  

5. Zakończono zadanie:  wykonanie oświetlenia na osiedlu w Iwanowicach, koszt wyniósł 44.780 zł.   

6. Zakończono zadanie: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Popowie, odbiór odbył się 

6 maja,  koszt inwestycji to 683.211,80 zł.  Zadanie jest dofinansowane w ramach (WRPO) w kwocie 

420.513,72 zł.  Otwarcie planujemy jesienią po planowanej jeszcze jednej zbiórce odpadów 

wielkogabarytowych.    

7. Wskaźnik odzysku frakcji segregowanej z odpadów komunalnych w lutym wyniósł 31,87%, upust jaki 

otrzymaliśmy  to 30 zł na tonie,  ilość  oddanych śmieci 84,28 tony.  

8. Wskaźnik odzysku frakcji segregowanej z odpadów komunalnych w marcu wyniósł 33,01%, upust jaki 

otrzymaliśmy  to 30 zł na tonie,  ilość  oddanych śmieci 122,42 tony, w  tym miesiącu zebrane  były odpady 

wielkogabarytowe w  ilości 22,38t, opon 7,06t i urządzeń elektrycznych ponad 10t. Koszt zagospodarowania 

odpadów w kwietniu wyniósł 37,7 tys. zł.  

9. Walne Zgromadzenie „Orli Staw” przyjęło Uchwałę zmieniającą taryfę opłat za zagospodarowanie śmieci, np. 

cena tony śmieci zmieszanych niesegregowanych wzrosła o 30 zł, wielkogabarytowych o 140 zł, zmieszanych 

opakowaniowych o 30 zł, urządzeń elektrycznych i elektronicznych o 12 zł. Pełna taryfa znajduje się na stronie 

Urzędu,  z terminem obowiązywania  od dnia 1 maja br. 

10. Od 21 do 27 kwietnia firma EKO Sp. z o.o.  odbierająca odpady dostarczyła mieszkańcom zamiast worków 

pojemniki na szkło, powinno to poprawić bezpieczeństwo jak i poziom segregacji, ponieważ obecnie 

do pojemnika można wrzucać również szkło potłuczone. 

11. Zespół Szkół w Radliczycach otrzymał dofinansowanie w ramach WRPO na zadanie „Nowe miejsca wychowania 

przedszkolnego - Akademia rozwoju w Zespole Szkół w Radliczycach.” W ramach wniosku planowane jest 
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dokupienie wyposażenia i realizacja zajęć w nowoutworzonym przedszkolu, kwota  295 tys. zł (bez wkładu 

własnego gminy).  

12. Rozpoczęła się procedura sprzedaży działki nr 176/5 w miejscowości Górki (obręb Iwanowice) pod budowę 

niepublicznego domu opieki społecznej dla osób starszych – wywieszono wykaz nieruchomości na sprzedaż 

w drodze przetargu ograniczonego (wywieszenie w dniach 14.03.2020 r. – 03.04.2020 r.). Termin licytacji 

zostanie ogłoszony po uspokojeniu się sytuacji z SARS-CoV-2 i chorobą zakaźną COVID-19.   

13. W dniu 20 kwietnia br. złożyłem  deklarację uczestnictwa Gminy Szczytniki w Projekcie wnioskowania 

o dofinansowanie w konkursie POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, którego operatorem jest MSWIA, 

a wnioskodawcą i organizatorem jest Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Udział 

w projekcie będzie  nieodpłatny, a przedmiotem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, których 

celem będzie: 

 wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych w urzędach administracji 

publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania, 

 przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem 

zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji, 

 przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej. 

Realizacja zadań  w ramach projektu przybliży organizację JST do spełnienia wymagań Ustawy o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z dnia 19.07.2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1696), która nakłada na 

jednostki administracji publicznej nowe obowiązki w zakresie zapewnienia komfortu obsługi i pracy osobom 

z niepełnosprawnościami. Projekt będzie miał charakter doradczy i szkoleniowy, w 100% finansowany ze środku 

unijnych i krajowych.  Działania w projekcie będą realizowane we współpracy z Fundacją Wózkowicze - 

www.fundcjawozkowicze.pl .  

14. Podpisałem umowę z firmą „Rol-dróg” z Rajska na przebudowę drogi gminnej nr 675736P w miejscowości 

Szczytniki, koszt zadania   383 tys. zł.  

15. Ogłoszono przetargi na wykonanie dróg w mc. Pamiątków, Sobiesęki Pierwsze i Tymieniec, na pozostałe drogi 

gminne planowane w tym roku dokonano zgłoszenia robót.  

16. Otrzymaliśmy oficjalną informacje potwierdzającą przyznanie dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na 

przebudowę drogi Staw – Wawry, długość – 3,6 km,  planowany koszt inwestycji to  3.661 tys. zł, dotacja 

2.160 tys. zł. Na realizację zadania ogłoszono przetarg.     

17. Starostwo Powiatowe w Kaliszu również otrzymało dotację z Funduszu Dróg Samorządowych na drogę 

Szczytniki – Kuczewola – Bronibór (4623P).  Rada Gmina Szczytniki na sesji w dniu 15.05.2020 r. 

zdecydowała o wsparciu zadania powiatowego kwotą 1.101 tys. zł. 

18. Zleciłem naprawę dziur po zimie, naprawy powinny być przeprowadzone w maju.   

19. W ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, od lutego 2020 r. wpłynęło kolejnych 7 nowych 

wniosków. Łącznie liczba złożonych przez beneficjentów wniosków wynosi 29.  

Od 15 maja uległy zmianie warunki udzielania dotacji. W Urzędzie Gminy wnioski przyjmuje i informacji 

w tym zakresie udziela p. Anna Krzywik  tel. 625971728.  Zachęcamy do 

skorzystania z programu, więcej szczegółów na stronie:  

www.wfosgw.poznan.pl  

Wspólnie zadbajmy o nasze środowisko.  

20. Zlecono wykonanie termomodernizacji hydroforni  w Stawie ze względu na niszczejącą elewację oraz w celu 

poprawy warunków termicznych w hydroforni  w okresie zimowym,   koszt 25 tys. zł. Termin wykonania 

do  września 2020 r.  

21. Dokonano zakupu materiałów na łącznik wodociągowy Mroczki Wielkie – Staw, prace zostaną wykonane przez 

konserwatorów,  koszt to ok. 44 tys. zł, rozpoczęcie prac -  w maju.  

22. Zlecono wykonanie inspekcji  wnętrza studni głębinowej zlokalizowanej w Radliczycach przy PKP w celu 

określenia dalszych działań mających na celu włączenie jej do użytku.  

23. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował lub wypłacił  następujące świadczenia: 

 

 

http://www.fundcjawozkowicze.pl/
http://www.wfosgw.poznan.pl/
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Z programu ,,Posiłek w szkole i w domu” w formie posiłku  korzystało 131 dzieci,   równowartość posiłków 

wypłacono w formie zasiłków pieniężnych na kwotę 25.395,06 zł. W okresie od 29.01.2020 r. do 24.03.2020 r. 

pracownicy socjalni przeprowadzili 147 wywiadów środowiskowych (pomoc materialna) oraz odwiedzili 9 środowisk 

(praca socjalna), a w okresie 25.03.2020 r. do 30.04.2020 r. pracownicy socjalni przeprowadzili  wywiady 

środowiskowe telefoniczne  lub w siedzibie GOPS w związku z istniejącą pandemią. Asystent Rodziny ma stały 

kontakt telefoniczny z rodzinami objętymi współpracą. 

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

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  

24.   W okresie  od  1 stycznia do 29 kwietnia br.  wydałem następujące Zarządzenia: 

- Zarządzenie nr 1 zmieniające zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół w Iwanowicach; 

- Zarządzenie nr 2 zmieniające zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu; 

- Zarządzenie nr 3 zmieniające zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół w Radliczycach; 

- Zarządzenie nr 4 zmieniające zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół w Stawie; 

- Zarządzenie nr 5 zmieniające zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół w Szczytnikach; 

- Zarządzenie nr 6 zmieniające zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnikach; 

Rodzaj świadczenia 29.01.20r. do 24.03.20r. 25.03.20r. do  30.04.20r 

zasiłki stałe 45 007,54 22 141,58 

40 39 

Zasiłki okresowe 10 707,82 6 474,42 

18 18 

Zasiłki celowe 28 055,35 8 611,69 

65 31 

Świadczenia rodzinne 515 963,44 268 395,12 

1074 546 

Świadczenie 

za życiem 

0 0 

0 0 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 38 000,00 13 200,00 

48 23 

Świadczenie 

500+ 

721 851,60 1 470 311,50 

860 866 

Dodatki mieszkaniowe 3 257,35 2 073,73 

17 9 

Dodatek energetyczny 
170,64 53,72 

7 3 

KDR 8 7 

FEAD 4427 kg 4328 kg 
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- Zarządzenie nr 7 w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Szczytnikach do podpisywania, wydawania 

decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta; 

- Zarządzenie nr 8 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych 

szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki; 

- Zarządzenie nr 9 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku 

zadań publicznych w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

- Zarządzenie nr 10 zmieniające zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach; 

- Zarządzenie nr 11 zmieniające zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminnym Ośrodku Kultury w Szczytnikach; 

- Zarządzenie nr 12 w  sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Szczytnikach; 

- Zarządzenie nr 13 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych w roku 2020; 

- Zarządzenie nr 14 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku; 

- Zarządzenie nr 15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2020 rok; 

- Zarządzenie nr 16 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku w gminie Szczytniki; 

- Zarządzenie nr 17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej; 

- Zarządzenie nr 18 w sprawie: Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy 

w Szczytnikach; 

- Zarządzenie nr 19 w sprawie ograniczenia wizyt interesantów w Urzędzie Gminy w Szczytnikach; 

- Zarządzenie nr 20 w sprawie powołania Gminnego Zespołu do spraw Rewitalizacji; 

- Zarządzenie nr 21 w sprawie  wprowadzenia Systemu Powiadamiania SMS dla Gminy Szczytniki; 

- Zarządzenie nr 22 w sprawie wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Szczytnikach;   

-   Zarządzenie nr 23 w sprawie: założeń do opracowania Arkuszy organizacji pracy zespołów szkół prowadzonych przez 

gminę Szczytniki na rok szkolny 2020/2021; 

- Zarządzenie nr 24 zmieniające zarządzenie w sprawie: określania terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach 

podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki.    

25.    Realizacja Uchwał Rady Gminy Szczytniki: 

  - UCHWAŁA Nr XIX / 117 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmiany 

WPF – uchwała realizowana bieżąco;  

 - UCHWAŁA Nr XIX / 116 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian 

budżetowych – uchwała realizowana bieżąco;  

 - UCHWAŁA Nr XIX / 115 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn.  „Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych 

z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz 

niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4629P na odcinku Iwanowice – 

Szczytniki”  – zawarto porozumienie z Powiatem Kaliskim na wsparcia budowy ścieżki;  

- UCHWAŁA Nr XIX / 114 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie nie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki;  
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- UCHWAŁA Nr XIX / 113/ 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki 

w 2020 roku. – uchwała realizowana bieżąco;  

- UCHWAŁA Nr XIX / 112 / 2020 RADY GMINY SZCZYTNIKI  z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie utworzenia 

Klubu Dziecięcego w Marchwaczu, dla którego Gmina Szczytniki jest organem prowadzącym oraz nadania statutu. – 

uchwała realizowana na bieżąco. 

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

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

26.   Nasza gmina w dniu 18 maja włączyła się aktywnie w uczczenie 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. W tym 

roku, w sposób szczególny poświęconym Papieżowi Polakowi, zaplanowano kolejne gminne działania z tej okazji, 

w terminie i formach uzależnionym od sytuacji zdrowotnej w kraju. Bardzo dziękuję za pamięć o największym 

z Polaków! 

27. W dniu 29 maja podpisałem umowę z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem 

Grabowskim na dotację dla projektu ,,Klub dziecięcy  w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców", 

ze środków WRPO na lata 2014 - 2020 działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku 

pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Kwota dofinansowania to 968520,50 zł; wartość całkowita projektu -  

1033520,50 zł. 

28.  Z tytułu Dnia Dziecka wszystkim gminnym Zespołom Szkół przyznano dodatkowe środki finansowe w ramach 

budżetu placówki - na zakup czekolad lub  innych  upominków dla uczniów i przedszkolaków; z tej okazji 

przekazałem również za pośrednictwem  placówek oświatowych okolicznościowe życzenia.  Pamiętajmy, że to  

właśnie dzieci nadają sens w życiu -  nie tylko rodziny, ale również lokalnej społeczności i całego narodu; a dobre 

wychowanie młodego pokolenia  stanowi jedno z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. 

F O R U M   P Y T A Ń   D O   W Ó J T A 

FORUM PYTAŃ DO WÓJTA 

1/ W jaki sposób w gminie Szczytniki realizowane są zalecenia rządowe w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19? 

- W naszej gminie na bieżąco śledzimy i wdrażamy  wymagane procedury postępowania  wraz z  zastosowaniem koniecznych  
środków  ochrony osobistej.  Mieszkańcy są niezwłocznie informowani o wszelkich zmianach w tym zakresie w formie plakatów, 
ogłoszeń czy wiadomości na gminnej stronie internetowej.  Poza tym  nasi mieszkańcy i pracownicy zostali wyposażeni  przez 
gminę w ochronne maseczki, które częściowo zakupiliśmy, a częściowo zostały uszyte przez pracowników obsługi w naszych 
zespołach szkół z dostarczonego przez gminę materiału, za co bardzo dziękuję.  Nauczyciele z naszych placówek  prowadzą bez 
większych problemów kształcenie zdalne, dla szkół ze specjalnego  projektu „Zdalna szkoła” dwukrotnie  pozyskaliśmy środki 
na  niezbędny sprzęt komputerowy do wypożyczania w uzasadnionych przypadkach, aby ułatwić naukę na odległość.  

 Przy tej okazji pragnę również zaznaczyć, że w tak trudnej sytuacji w jakiej znaleźliśmy się w związku ze stanem pandemii,  
oprócz działań gminnych, ważne jest także nasze  osobiste podejście jako konsumentów  przy wyborze produktów i usług. 
Starajmy się kupować przede wszystkim polskie produkty i usługi, wspierać polskie rolnictwo; aby gospodarka krajowa była 
w stanie  powrócić na ścieżkę wzrostu, gdyż od tego również zależą  nasze warunki bytowe obecnie i  w  przyszłości.    

2/ Jakie działania podjęto w gminie Szczytniki w celu upamiętnienia 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II? 

- Dla mnie, i osobiście i jako Wójta, jest to bardzo ważne wydarzenie w dziejach narodu polskiego, które należy godnie uczcić. 
W tym celu wystosowałem apel do mieszkańców  i pracowników  z terenu gminy z prośbą o:  wywieszenie flagi państwowej  przy 
domach, zespołach szkół  i innych jednostkach funkcjonujących na terenie naszej gminy; udekorowanie okna na cześć Jana 
Pawła II; odśpiewanie lub wysłuchanie  w dniu 18 maja w domach ulubionej pieśni Papieża Polaka pod tytułem „Barka”. 

Cieszą mnie również inne przedsięwzięcia podejmowane przez naszych mieszkańców, pracowników czy  też społeczność zespołów 
szkół, np. w Zespole Szkół w Szczytnikach uczniowie napisali piękne wiersze z tej okazji,  uczestniczyli  w parafialnym kościele 
w specjalnym apelu z inicjatywy  skautów, mogli obejrzeć specjalną wystawę;  w  tej i innych placówkach oświatowych uczniowie 
wykonali także m. in. okolicznościowe prace plastyczne.  
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To oczywiście nie koniec tegorocznych inicjatyw z tej okazji. W tym roku zaplanowane zostały  również Gminne obchody 100-lecia 
urodzin św. Jana Pawła II w placówce, której patronuje Papież Polak, tj. w Zespole Szkół im. Jana  Pawła II w Marchwaczu.  Jest to 
piękne, chociaż trudne wyzwanie w obecnym czasie związanym  ze stanem epidemicznym, dlatego  dokładny termin i forma będą  
uzależnione od warunków zdrowotnych w naszym kraju i regionie.  Poza tym pragnę, aby św. Jan Paweł II właśnie od tego roku 
stał się szczególnym patronem naszej gminy, a także  zamierzam ogłosić  gminny konkurs związany z  jubileuszową tematyką.  
Wiem, że planowane jest również, przede wszystkim z inicjatywy Przewodniczącego Rady Pana Bogdana Augustyniaka,   
opracowanie  Stanowiska Rady Gminy Szczytniki w tej sprawie. Bardzo dziękuję za wszystkie zrealizowane już przedsięwzięcia, 
i za te które jeszcze przed nami  w tym roku.   

SESJE RADY GMINY SZCZYTNIKI 

W dniu  26 marca  2020 roku odbyła się XIX Sesja 

Rady Gminy Szczytniki. Otwarcia sesji dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan Bogdan 

Augustyniak i stwierdził, że na ustawowy ogólny 

stan 15 radnych na sesję przybyło 13, zapewniając 

tym samym quorum wymagane dla 

prawomocności obradowania oraz 

podejmowanych uchwał. Poinformował, że na 

drzwiach Urzędu Gminy w Szczytnikach została 

wywieszona informacja o zmianie miejsca odbycia 

sesji, że ze względu na ogłoszony stan epidemii 

i bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników sesji 

i pracowników Urzędu Gminy oraz ich rodzin sesja 

odbywa się w sali w remizie OSP w Szczytnikach. 

Odstępuje się od podpisywania listy obecności,  

głosowania jawne imienne, ze względu na brak 

możliwości działania urządzenia umożliwiającego 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu 

głosowań radnych, będą się odbywały przez 

podniesienie ręki z odnotowaniem w protokole 

z sesji kto i jak głosował, imienne wykazy głosowań 

radnych sporządzone w wersji papierowej będą 

upubliczniane. Obrady Rady Gminy ze względu na 

brak możliwości technicznych nie będą 

transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk oraz z tego powodu 

nie będą  upublicznione w BIP Gminy Szczytniki. 

Przedmiotem obrad było między innymi 

rozpatrzenie projektów uchwał, głosowania, 

podjęcie  uchwał: 

a) w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego, dla 

którego Gmina Szczytniki jest organem 

prowadzącym oraz nadania statutu; 

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni są 

w posiadaniu projektu uchwały  w powyższej 

sprawie,  zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych 

uwag i wniosków w sprawie projektu 

przedmiotowej uchwały, 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 XIX / 

112 / 2020 (głosowało 13 radnych); 

b) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Szczytniki w 2020 roku; Przewodniczący Rady 

stwierdził, że radni są w posiadaniu projektu 

uchwały w powyższej sprawie, zwrócił się 

o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków 

w sprawie projektu przedmiotowej uchwały, 

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 XIX / 113 / 2020 (głosowało 

13 radnych); 

c) w sprawie nie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021 rok 

środków stanowiących fundusz sołecki;  

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni 

są w posiadaniu projektu uchwały  w powyższej 

sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych 

uwag i wniosków w sprawie projektu 

przedmiotowej uchwały, otworzył dyskusję. 

Wobec braku  uwag i propozycji  Przewodniczący 

Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w powyższej sprawie, w wyniku którego 

Rada większością głosów  podjęła Uchwałę 

Nr XIX / 114 / 2020 (głosowało 13 radnych, za – 

11, przeciw – 1- radny Pan Piotr Zimny, 

wstrzymało się – 1- radny Pan Wiesław Wróbel); 

d) w sprawie  udzielenia pomocy finansowej 



WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 38 SŁONECZNYCH WAKACJI 

  
  

 

WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL 9 

 

Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. 

„Budowa dróg dla rowerów/ścieżek 

rowerowych z punktami przesiadkowymi/ 

parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi 

stacjami/punktami naprawy rowerów oraz 

niezbędną infrastrukturą uzupełniającą 

w ramach rozbudowy drogi powiatowej 

nr 4629P na odcinku Iwanowice – Szczytniki”; 

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni są 

w posiadaniu projektu uchwały w powyższej 

sprawie,  zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych 

uwag i wniosków w sprawie projektu 

przedmiotowej uchwały, otworzył dyskusję. 

Po dyskusji wobec braku dalszych  uwag 

i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały w powyższej 

sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie  

podjęła Uchwałę Nr XIX / 115 / 2020 (głosowało 

13 radnych); 

e) w sprawie zmian budżetowych; 

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni są 

w posiadaniu projektu uchwał w powyższej 

sprawie,  zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych 

uwag i wniosków w sprawie projektu 

przedmiotowej uchwały, 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 XIX / 115 / 2020 (głosowało 13 

radnych); 

f) w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej; Przewodniczący Rady stwierdził, że 

radni są w posiadaniu projektu uchwały 

w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie 

ewentualnych uwag i wniosków w sprawie projektu 

przedmiotowej uchwały, 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 XIX / 116/ 2020 

(głosowało 13 radnych); 

- omówienie sprawy składania oświadczeń 

majątkowych; Przewodniczący Rady poinformował, 

że w materiałach na sesję radni otrzymali druki 

oświadczeń majątkowych, zwrócił się o sumienne 

i staranne wypełnienie oświadczeń 

z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kaliszu,  dnia 

30 kwietnia upływa termin złożenia oświadczenia 

majątkowego. 

 

W dniu  07 maja 2020 roku odbyła się XX Sesja 
Rady Gminy Szczytniki. 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. Przewodniczący Rady poinformował, 
że zmarła była wieloletnia dyrektor Szkoły        
w Szczytnikach. Zwrócił się do wszystkich, aby uczcić 
minutą ciszy pamięć śp. Heleny Kuś. Wszyscy zebrani 
wstali i ciszą uczcili pamięć zmarłej. Przedmiotem 
obrad było między innymi rozpatrzenie projektów 
uchwał, głosowania, podjęcie  uchwał: 

a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 

Gminę Szczytniki umowy na realizację 
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wspólnego zadania, polegającego na 

zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna 

Zintegrowana Infrastruktura Informacji 

Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej; 

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni są 

w posiadaniu projektu uchwały  w powyższej 

sprawie,  zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych 

uwag i wniosków w sprawie projektu 

przedmiotowej uchwały, otworzył dyskusję. 

Po dyskusji wobec braku  dalszych uwag 

i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały w powyższej 

sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie  

podjęła Uchwałę Nr XX / 118 / 2020 (głosowało 

15 radnych);  

b) w sprawie:  zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Szczytnikach za 2019 rok; 

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni są 

w posiadaniu projektu uchwały w powyższej 

sprawie,  zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych 

uwag i wniosków w sprawie projektu 

przedmiotowej uchwały, otworzył dyskusję. 

W imieniu większości radnych został zgłoszony 

wniosek o odłożenie rozpatrzenia sprawy 

sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki 

Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury 

w Szczytnikach za 2019 rok na następną sesję, 

celem omówienia sprawy na posiedzeniach 

Komisji, Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie w/w wniosek, w wyniku którego 

Rada jednogłośnie go rozpatrzyła pozytywnie 

(głosowało 15 radnych) i odłożyła rozpatrzenie 

sprawy na kolejną sesję. 

c) w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka 

Kultury w Szczytnikach za 2019 rok; Rada 

odłożyła rozpatrzenie sprawy na kolejną sesję 

zgodnie z rozstrzygnięciem podjętym  w  p. 8b. 

d) w sprawie uchwalenia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Szczytniki; Przewodniczący Rady 
stwierdził, że radni są w posiadaniu projektu 
uchwały w powyższej sprawie,  zwrócił się 
o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków 
w sprawie projektu przedmiotowej uchwały, 
otworzył dyskusję. Sekretarz Gminy Pan Dariusz 
Wawrzyniak – w imieniu Wójta zwrócił się do 
Rady o odstąpienie od procedowania p. 8d i 8e 
na czas późniejszy z powodu planu zmiany 
w najbliższym czasie  przepisów ustawowych 
dotyczących powyższych spraw. Przewodniczący 
Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek, 
w wyniku którego Rada jednogłośnie go 
rozpatrzyła pozytywnie (głosowało 15 radnych) 
i odłożyła rozpatrzenie sprawy do czasu 
uchwalenia przez ustawodawcę nowych 
przepisów; 

e) w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych od 
właścicieli zamieszkałych nieruchomości, 
ustalenia operatora Punktu Selektywnej 
Zbiórki, sposobu świadczenia usług przez Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 
terenie Gminy Szczytniki, oraz określenie 
szczegółowego sposobu obliczania należnej 
Operatorowi Rekompensaty (mechanizm 
Rekompensaty) wraz ze wskaźnikiem służącym 
do obliczania, kontrolowania i przeglądu 
Rekompensaty oraz reguły dotyczące unikania 
i zwrotu nadwyżek Rekompensaty; Rada 
odłożyła rozpatrzenie sprawy do czasu 
uchwalenia przez ustawodawcę nowych 
przepisów zgodnie z rozstrzygnięciem podjętym 
w p. 8d; 

f) w sprawie  udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Kaliskiemu na dofinansowanie  
zadania  ,,Przebudowa dróg powiatowych: 
nr 4629P w m. Szczytniki oraz nr 4623P 
na odcinku Popów – Takomyśle”; 
Przewodniczący Rady stwierdził, że radni są 
w posiadaniu projektu uchwały w powyższej 
sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych 
uwag i wniosków w sprawie projektu 
przedmiotowej uchwały, otworzył dyskusję. 
Po dyskusji wobec braku  dalszych uwag 
i propozycji  Przewodniczący Rady zarządził 
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głosowanie nad projektem uchwały w powyższej 
sprawie, w wyniku którego Rada jednogłośnie  
podjęła Uchwałę Nr XX / 119 / 2020 (głosowało 
15 radnych); 

g) w sprawie zmian budżetowych; 
Przewodniczący Rady stwierdził, że radni są 
w posiadaniu projektu uchwały w powyższej 
sprawie,  zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych 
uwag i wniosków w sprawie projektu 
przedmiotowej uchwały, 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 XX / 120 
/ 2020 (głosowało 15 radnych); 

h) w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej; Przewodniczący Rady stwierdził, że 

radni są w posiadaniu projektu uchwały 

w powyższej sprawie, zwrócił się o zgłaszanie 

ewentualnych uwag i wniosków w sprawie 

projektu przedmiotowej uchwały, 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 XX / 121/ 2020 (głosowało 

15 radnych); 

 - omówienie sprawozdania z działalności 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej           

w Szczytnikach za 2019 rok; Przewodniczący 

Rady poinformował, że w materiałach na sesję 

radni otrzymali sprawozdania z działalności 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Szczytnikach za 2019 rok. Zwrócił się 

o omówienie sprawy na posiedzeniach Komisji. 

(Opracowano na podstawie   protokołów 

z sesji,  podjętych przez Radę Gminy uchwał -  

Mirosław Kowalski)    

 

  USŁUGA INFORMOWANIA SMS-EM 

MIESZKAŃCÓW O WAŻNYCH SPRAWACH 

 W gminie Szczytniki została uruchomiona usługa 

powiadamiania SMS-em mieszkańców dotycząca ważnych 

spraw i wydarzeń, m. in.: 

    - planowanych przerw w dostawach wody i energii,  

    - przypomnienia o terminach płatności za podatek, 

odpady komunalne, wodę i ścieki, 

    - terminu odbioru odpadów komunalnych,  

     - zmian w organizacji ruchu drogowego,  

     - wybranych wydarzeń kulturalnych i sportowych 

odbywających się w gminie, 

     - kurend i informacji zamieszczonych na stronie Urzędu 

Gminy. 

   W celu otrzymywania  bezpłatnego powiadomienia 

za pośrednictwem wiadomości SMS konieczne jest 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego Systemu 

Powiadamiania „SMS – formularz” i złożenie go w Urzędzie 

Gminy w Szczytnikach, 62-865 Szczytniki 139 – I piętro, 

pok. 4, lub wysłanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej. 

(UG) 

DZIAŁANIA URZĘDU GMINY 

W SZCZYTNIKACH W CZASIE EPIDEMII 

Odkąd wprowadzono obostrzenia spowodowane 

epidemią koronawirusa wiele zakładów,  

a nawet urzędów ograniczyło lub zawiesiło swoją 

działalność. 

Gmina Szczytniki wykonuje swoje obowiązki. 

Wszystkie działania władzy Gminy podporządkowane 

są ochronie zdrowia i życia jej mieszkańców, a także 

zabezpieczeniu ich interesów, w tym ochronie miejsc 

pracy i wszelkiej innej pomocy. 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

433), a później pandemii, Zarządzeniem Nr 19 Wójta 

Gminy Szczytniki z dnia 16 marca 2020 r. zostały 

wprowadzone na okres od 16 do 27 marca 2020 r. 

ograniczenia wizyt dla interesantów i petentów  

w Urzędzie Gminy w Szczytnikach, polegające 

na tym, że niezbędne podania, wnioski i dokumenty 

przyjmowane będą w punkcie zlokalizowanym 

na parterze Urzędu. Udostępniono numer telefonu 
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(62/ 7625001 lub 7626015 oraz nr faksu: 62/ 7625274) 

do przyjmowania zapytań w celu pozyskania 

informacji lub załatwienia sprawy w Urzędzie.  

Z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania została 

zamknięta kasa w Urzędzie. Wszelkie płatności zaleca 

się wykonywać w formie przelewów bankowych  

na wskazane w decyzjach i zawiadomieniach rachunki 

bankowe. W sprawach dotyczących zameldowania, 

dowodów osobistych, wydania aktów Urzędu Stanu 

Cywilnego należy kontaktować się telefonicznie pod 

numerem tel. 62/5971733. Pozostałe sprawy należy 

załatwiać w miarę możliwości drogą mailową 

na adres: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl, poprzez 

platformę e -PUAP (Elektroniczna Skrzynka 

Podawcza) na adres: /ugszczytniki/SkrytkaESP, a także 

za pośrednictwem operatorów pocztowych. 

Od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania kolejnym 

Zarządzeniem Nr 22 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 

17 marca 2020 r. wyłączono bezpośrednią obsługę 

interesantów, w tym również osoby fizyczne i osoby 

prawne spoza terenu gminy Szczytniki. Wyłączenie nie 

dotyczy spraw pilnych i koniecznych z zakresu 

działania Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji 

Ludności. 

Szczególny apel kieruje się do wszystkich 

mieszkańców Gminy Szczytniki o zachowanie 

czujności i bezpieczeństwa, a przede wszystkim 

o pozostanie w domach. Prosimy szczególnie 

o odpowiedzialne zachowanie osób, które w ostatnich 

dniach wróciły z zagranicy – o autoizolację i przejście 

wymaganej przepisami kwarantanny. Pamiętajmy 

także o naszych bliskich – osobach starszych 

i sąsiadach, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców 

oraz  dostosowując się do przepisów ustawy, 

które weszły w życie  z dniem 16.04.2020 r. Gmina 

Szczytniki zakupiła 5000 szt. maseczek ochronnych 

jednokrotnego użytku; poza tym z inicjatywy Wójta 

Gminy Szczytniki zostały uszyte  przez pracowników 

obsługi gminnych zespołów szkół  maseczki ochronne  

wielokrotnego użytku w ilości ok. 9400 szt. 

z zakupionego przez Urząd Gminy materiału. 

Dystrybucja przekazania maseczek dla mieszkańców 

odbywała się w oparciu o ilość osób wpisanych 

w złożonych deklaracjach za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Od początku dystrybucja 

maseczek, aż do zakończenia akcji, odbywała się za 

pośrednictwem sołtysów, druhów OSP  oraz 

pracowników Urzędu Gminy w Szczytnikach. 

Za okazaną pomoc i życzliwość wszystkim bardzo 

dziękuję. Sposób dystrybucji maseczek w oparciu 

o dane z deklaracji  za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi był najbardziej optymalną 

i jednocześnie najwiarygodniejszą metodą ustalenia 

zapotrzebowania mieszkańców gminy 

Szczytniki  na maseczki ochronne. 

 Przez cały czas obowiązywania pandemii Urząd 

Gminy w Szczytnikach,  mimo ograniczonego zakresu 

funkcjonowania, na bieżąco realizuje wszystkie swoje 

zadania. Nawet jeśli okresowo była praca zdalna 

to wszystkie zadania przez Urząd były 

wykonywane.Większość spraw załatwianych jest nadal 

telefonicznie, e-mailowo, a także poprzez kontakt 

petenta z pracownikiem w Urzędzie. Nie ma nadal 

możliwości wejścia w Urzędzie do pokoju, w którym 

pracownik ma siedzibę.   

 Niestety proces pandemii w dalszym ciągu 

rozwija się, co wymusza nowe działania 

i ograniczenia, adekwatne do zaistniałej sytuacji. 

Od nas zależy jakie koszty poniesiemy z tego tytułu, 

jako społeczeństwo, jak i każdy z nas z osobna. 

 Wobec wielu pytań kierowanych do urzędu gminy 

informujemy, że nie ulegają na razie zmianie zasady 

funkcjonowania Urzędu Gminy w Szczytnikach – 

w dalszym ciągu jest on wyłączony z bezpośredniej 

obsługi interesantów aż do odwołania.  Myślę, że 

w niedługim czasie powrócimy wszyscy 

do normalnego funkcjonowania i obostrzenia jakie za 

sobą niesie zagrożenie koronawirusem miną 

bezpowrotnie. Tylko razem możemy przetrwać 

te trudne czasy!  (Grażyna Kuchnicka) 
 

PRACA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY  

SPOŁECZNEJ W SZCZYTNIKACH  

W CZASIE EPIDEMII 

       W okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 GOPS wykonywał swoje 

obowiązki zgodnie z instrukcją procedowania dla 

pracowników socjalnych przy przyznawaniu  

świadczeń osobom ubiegającym się o pomoc  w czasie 

pandemii. W tym trudnym okresie asystent rodziny 

oraz pracownicy socjalni wizyty  w terenie  ograniczali 

do minimum. Stan ten jednak nie spowodował, że 

sprawy klientów OPS były rozpatrywane i załatwiane 

z przedłużonym  terminem. Większość  spraw była 

mailto:sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl
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załatwiana i procedowana w formie elektronicznej, 

przez rozmowy telefoniczne lub w siedzibie jednostki. 

Pozostali pracownicy OPS pracujący na stanowiskach 

urzędniczych swoje obowiązki wykonywali 

w siedzibie jednostki przy zachowaniu pełnych 

środków ostrożności. Wypłaty świadczeń ŚR, FA, 

500+były realizowane zgodnie z terminarzem (w m-cu 

kwietniu zostały wypłacone wcześniej tj. przed 

świętami wielkanocnymi), wnioski rozpatrywane były 

na bieżąco. 

       W okresie od 26.03.2020 r. do 30.04.2020 r. 

pracownicy socjalni wydali 4,328 kg żywności 

w ramach Programu FEAD 2019. (Danuta Kupaj) 

PŁYNY DEZYNFEKCYJNE NA POTRZEBY SZKÓŁ 

ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWYCH  

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody 

Wielkopolskiego w maju przekazało kolejną 

informację do gmin o przydziale płynów 

dezynfekcyjnych na potrzeby szkół, a także klucz 

podziału przyznanych preparatów dezynfekcyjnych. 

Płyny te zostały zakupione ze środków państwowych 

i rozdysponowane za pośrednictwem Komend 

Powiatowych PSP, przy odbiorze przez gminę 

własnym transportem.  W naszej gminie preparaty 

te otrzymały wszystkie Zespoły Szkół, tj. 

w Iwanowicach, Marchwaczu, Radliczycach, Stawie 

i Szczytnikach. Przekazana ilość płynów do naszych 

placówek oświatowych była uzależniona 

od liczebności uczniów. (informacja z UG) 

PROJEKT „ZDALNA SZKOŁA” 

 

Projekt „Zdalna szkoła" 

Z początkiem kwietnia ruszył program „Zdalna 

szkoła“. 

 

Gmina Szczytniki zakupiła 20 laptopów wraz 

z oprogramowaniem na łączną kwotę 60.000,00 zł, 

ze środków projektu grantowego Ministerstwa 

Cyfryzacji pn. ZDALNA SZKOŁA w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp 

do szybkiego internetu”, działanie 1.1 

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 

dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 

przepustowościach”. Projekt umożliwił samorządom 

zakup komputerów do szkół bez wkładu własnego. 

Program finansowany jest ze środków budżetu Unii 

Europejskiej. 

 

 Laptopy zostały przekazane do 5 zespołów szkół 

z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących 

uczniów. Jest to sprzęt, który ma ułatwić uczniom 

naukę na odległość. Wprowadzenie stanu epidemii 

wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć 

lekcyjnych. Uczniowie nie zasiadają dziś do szkolnych 

ławek tylko przed komputerami. Niestety nie wszyscy 

posiadają taki sprzęt. Ten projekt pozwolił pomóc 

https://gminaslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/logo_projektUE.png
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najbardziej potrzebującym uczniom z terenu Gminy 

Szczytniki. W dniu 15 maja ruszył nabór wniosków 

na kolejny projekt grantowy pn. ZDALNA SZKOŁA+. 

Gminie Szczytniki przyznano dofinansowanie 

w kwocie 75.000 zł na zakup 25 laptopów.  

(Sylwia Rosiak) 

 

 

ZMIANY W OŚWIACIE DOTYCZĄCE 

GMINNYCH ZESPOŁÓW SZKÓŁ  

OD DNIA 18 MAJA 2020 R. 

Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Edukacji 

Narodowej z dnia 13 maja 2020 r.,  od dnia 18 maja 

zaplanowano sukcesywne uruchamianie w formie 

stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych; 

zajęć specjalistycznych, konsultacji dla uczniów. 

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze i zajęcia 

rewalidacyjne 

W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia 

rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii, podjęto decyzję, 

aby wprowadzić zajęcia specjalistyczne także 

w jednostkach systemu oświaty, co objęło również 

nasze gminne Zespoły  Szkół.  Od dnia 18 maja 

przywrócona została możliwość prowadzenia w szkole 

zajęć stacjonarnych, a mianowicie zajęć wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka - dla dzieci mających 

opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka; zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla  

dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie 

o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych; 

zajęć rewalidacyjnych -  dla dzieci i młodzieży 

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Rozpoczęcie prowadzenia zajęć wymagało spełnienia 

określonych zasad sanitarnych.  

Zmieniony kalendarz szkolny do czasu rozpoczęcia 

wakacji 

Od dnia 25 maja Ministerstwo Edukacji Narodowej 

przywróciło na terenie szkół zajęcia opiekuńczo – 

wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć 

dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół 

podstawowych. Podkreślono, że nauczyciele mają 

obowiązek realizowania podstawy programowej, 

natomiast na  dyrektorze spoczywa decyzja, 

w zależności od sytuacji uwarunkowanej liczbą 

uczestników zajęć zorganizowanych w określonej 

formie, czy kształcenie ma odbywać się w formie 

stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość.   

Od dnia 25 maja uczniom klas VIII szkół 

podstawowych umożliwiono korzystanie z konsultacji 

na terenie szkół  ze wszystkich przedmiotów, 

w szczególności z przedmiotów zdawanych 

na egzaminie ósmoklasisty (język polski, matematyka, 

język obcy), którego termin w tym roku został 

przesunięty na 16-18 czerwca. Konsultacje 

wprowadzono jako dobrowolne, natomiast dyrektor 

został  zobowiązany, aby je  zorganizować 

z uwzględnieniem możliwości szkoły i potrzeb 

uczniów.  

Od dnia 1 czerwca również uczniom pozostałych klas 

szkół podstawowych umożliwiono korzystanie 

z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie 

szkół. Wymiar tych konsultacji, o charakterze 

dobrowolnym dla uczniów,  został uzależniony 

od potrzeb dzieci i młodzieży oraz warunków danej 

szkoły. Odpowiedzialność za prawidłową organizację 

konsultacji została scedowana na  dyrektora szkoły.  
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Reasumując, wszystkie w/w zajęcia/konsultacje dla 

uczniów; podobnie jak te, które umożliwiono 

w grupach przedszkolnych od dnia 6 maja; zostały 

uwarunkowane przestrzeganiem określonych zasad 

sanitarnych  i zgodą rodziców/prawnych opiekunów. 

Natomiast nad  właściwą organizacją pracy  w każdej 

placówce czuwa dyrektor.   

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało stosowne 

rozporządzenia i przekazało wytyczne sanitarne 

dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach 

oświatowych. Rozporządzenia te i wytyczne sanitarne 

znalazły zastosowanie we wszystkich naszych 

Zespołach Szkół.  

Bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę oraz 

za  zrozumienie utrudnionych warunków do nauki 

i pracy ze względu na stan epidemii w naszym kraju. 

Wójt Gminy Szczytniki                                                                                                                 

Marek Albrecht 

LAUREACI GMINNEGO KONKURSU 

EDUKACYJNEGO JAK MOŻNA SPĘDZIĆ 

POŻYTECZNIE CZAS W DOMU?  

W dniu 24 kwietnia br. został ogłoszony przeze mnie 

Gminny Konkurs Edukacyjny dla uczniów gminnych 

zespołów szkół  Jak można spędzić pożytecznie czas 

w domu? Celem konkursu było: dzielenie się 

ciekawymi pomysłami i radzenie sobie w trudnej 

sytuacji związanej z ograniczeniami wychodzenia 

z domu w czasie epidemii; rozwijanie empatii, 

poczucia odpowiedzialności i  koleżeńskiej 

solidarności. W ramach konkursu należało napisać 

o pożytecznych sposobach spędzania czasu w domu 

i wykonać adekwatne ilustracje dowolną techniką 

plastyczną, a następnie ze względu na stan epidemii 

zrobić i przesłać jedynie zdjęcie lub skan wykonanej 

pracy konkursowej. Z każdego Zespołu Szkół, 

po eliminacjach szkolnych, można było wytypować 

dwie najlepsze prace i przesłać w formie zdjęcia lub 

skanu wraz z wymaganą dokumentacją mailowo 

do Urzędu Gminy w Szczytnikach w terminie do dnia 

14 maja. W ocenie pracy konkursowej zostały przyjęte 

następujące kryteria: samodzielność, kreatywność 

dotycząca pożytecznych sposobów spędzania 

dłuższego czasu w domu w związku ze stanem 

epidemii, estetyka.  

Zaszczytne tytuły laureatów zdobyli następujący 
uczniowie: 

I miejsce: Aleksandra Kucharska z ZS 

w Szczytnikach (opiekun – p. Jaromir Sowa) 

oraz Nadia Olejnik z ZS w Radliczycach (opiekun – 

p. Karolina Kisiurska); 

II miejsce: Hanna Pietrzykowska z ZS im. Jana 

Pawła II w Marchwaczu (opiekun – p. Krzysztof 

Pietrzykowski) oraz Natalia Kurek z ZS 

w Iwanowicach (opiekun – p. Jaromir Sowa); 

III miejsce: Szymon Wójtowicz z ZS im. Jana Pawła 

II w Marchwaczu (opiekun – p. Krzysztof 

Pietrzykowski) oraz Tomasz Siwiak z ZS 
w Radliczycach (opiekun – p. Karolina Kisiurska). 

Natomiast wyróżnienia otrzymali: 

Wiktoria Michalska z ZS w Iwanowicach (opiekun – 

p. Jaromir Sowa) oraz Marta Nijak 
z ZS w Szczytnikach (opiekun – p. Jaromir Sowa). 

Wszyscy laureaci gminnego konkursu oraz wyróżnieni 

uczniowie dostaną pamiątkowe dyplomy oraz  

nagrody, które zostaną przekazane do szkół na 
zakończenie roku szkolnego. 

Bardzo dziękuję za wszystkie przesłane prace, bardzo 

ciekawe i pożyteczne; a także serdecznie gratuluję 
nagrodzonym uczniom oraz ich opiekunom! 

Wójt Gminy Szczytniki                                                                                    

Marek Albrecht 

ŻYCZENIA Z OKAZJI DN IA DZIECKA 

Z okazji tak wyjątkowego święta jakim jest Dzień 

Dziecka, obchodzony w dniu 1 czerwca, życzę 

wszystkim dzieciom i młodzieży dużo rodzinnej 

miłości, pięknych przyjaźni, jak najszybszego 
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zniknięcia koronawirusa i możliwości  powrotu do 

zajęć na terenie zespołów szkół,  czerpania radości 

ze zdobywanej wiedzy i rozwijania zainteresowań, 

a także umiłowania polskich tradycji i ojczystej 

Ziemi. 

     Niech świat staje się dzięki Wam lepszy, pełen 

życzliwości dla każdego człowieka i poszanowania 

dla otaczającej nas  przyrody, wśród której można 

rześko wypocząć i nabrać sił do podejmowania 

nowych wyzwań.  

Wójt Gminy Szczytniki  

Marek Albrecht 

Szczytniki, 29 maja 2020 r. 

 

HISTORIA I WYDARZENIA 

ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ  

Po zajęciu wschodnich ziem II Rzeczpospolitej jesienią 1939 
roku kilkadziesiąt tysięcy oficerów Wojska Polskiego, 
Korpusu Ochrony Pogranicza oraz funkcjonariuszy Policji 
dostało się w ręce sowietów. Jeńców tych umieszczono 
w trzech wielkich obozach w Kozielsku, Starobielsku 
i Ostaszkowie. Od kwietnia do maja 1940 roku z obozów 
tych wywożono grupy liczące od 60 do 250 jeńców. 
Zdecydowana ich większość została zamordowana strzałem 
w tył głowy i pochowana w lesie pod Katyniem, nieopodal 
Smoleńska. Przez długie dziesięciolecia Rosjanie wypierali 
się odpowiedzialności za mord przypisując jego wykonanie 
nazistowskim Niemcom i uniemożliwiając polskim 
historykom dostęp do materiałów archiwalnych w tej 
sprawie. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku 
Rosjanie przyznali się oficjalnie do wymordowania polskich 

jeńców. W tym roku minęła 80. rocznica zbrodni katyńskiej 
oraz  10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Tak jak co roku, 
Mszę św. w tej intencji odprawił Proboszcz Parafii 
w Iwanowicach pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej – Ksiądz  
Kanonik Paweł Jabłoński. Ze względu na stan epidemiczny 
w kraju obchody  te w tym roku nabrały innego, bardziej 
skromnego charakteru,  jednakże  nie umniejszyło 
to w niczym ich znaczenia i patriotycznego akcentu. 
Pod tablicą pamiątkową symboliczny znicz i kwiaty  złożył 
m.in. Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht. (Krzysztof 
Pietrzykowski) 

PODZIĘKOWANIE ZA WŁĄCZENIE SIĘ 

W APEL O GODNE UCZCZENIE 100. 

ROCZNICY URODZIN ŚW.  JANA PAWŁA II 

W GMINIE SZCZYTNIKI W DNIU 18 MAJA 

Szanowni Państwo! 

Z okazji przypadającej w tym roku, w dniu 
18 maja, setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły – 
Papieża Polaka, zwróciłem się z prośbą 
o wywieszenie w tym dniu przy każdym domu 
flagi państwowej lub papieskiej, a także w miarę 
możliwości o wykonanie w oknie domu 
okolicznościowej dekoracji. Taką samą prośbę 
skierowałem do wszystkich naszych Zespołów 
Szkół, a także do pozostałych jednostek 
i placówek gminnych. Zachęciłem również 
do włączenia się w kolejną inicjatywę ze strony 
społeczności Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Marchwaczu, polegającą na  odśpiewaniu, lub 
chociażby wysłuchaniu w każdym domu „Barki” - 
ulubionej pieśni Papieża Polaka.   

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli 
na mój apel dotyczący godnego uczczenia 100. 
rocznicy urodzin św. Jana Pawła II w dniu 
18 maja. Z tej okazji w tym roku zostały 
zaplanowane również  inne gminne działania, 
których dokładny termin realizacji jest 
uzależniony od sytuacji zdrowotnej w kraju.  

Jan Paweł II był niezwykłym człowiekiem 
i Papieżem, rozsławił imię Polski na całym świecie. 
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Winni więc jesteśmy mu swoją ogromną 
wdzięczność, szacunek i zaufanie; a także oddanie 
czci jako największemu z Polaków w całej  historii 
naszego narodu. Niech te wszystkie nasze z serca 
płynące czyny, podejmowane z okazji setnej 
rocznicy urodzin  Papieża Polaka, przyniosą nam 
szczerą radość i poczucie prawdziwej gminnej 
wspólnoty, nad którą z pewnością czuwa i będzie 
czuwać nasz wyjątkowy rodak - Jan Paweł II. 

Wójt Gminy Szczytniki 

Marek Albrecht 

HISTORYCZNE PODRÓŻE PAPIEŻA POLAKA  

Bez wątpienia pontyfikat Jana Pawła II pod wieloma 
względami odróżniał się od poprzedników Papieża Polaka. 
Pielgrzymowanie i chęć utrzymywania bliskich, 
bezpośrednich relacji z wiernymi na całym świecie stały się 
znakiem firmowym nowej głowy Kościoła.  W ciągu 27 lat 
zasiadania na stolicy Piotrowej Papież odwiedził 130 krajów, 
pokonując przy tym dystans równy trzykrotnej odległości 
między Ziemią a Księżycem. Pielgrzymowaniu Jana Pawła II 
towarzyszyła nieodzownie Msza święta, podczas której 
Papież zawierzał Maryi goszczący go naród. Zawsze starał 
się spotykać także z ludźmi młodymi, których potrafił do 
siebie przyciągać, i z którymi zawsze znajdował wspólny 
język. Jan Paweł II to również ten Papież, który jako 
pierwszy przekroczył progi meczetu oraz synagogi, dając 
wyraz woli zasypania wielowiekowych sporów pomiędzy 
wielkimi religiami monoteistycznymi. Dla społeczeństwa 
polskiego niezapomniane pozostaną pielgrzymki Ojca 
Świętego do Ojczyzny. Zwłaszcza pierwsza, z 1979 roku 
wzbudziła w naszym narodzie poczucie moralnej wyższości 
chrześcijańskich tradycji wobec zgniłej marksistowskiej 
ideologii lansowanej z uporem przez komunistyczne 
władze. Triumfalny powrót Karola Wojtyły do uwielbiającej 
go Ojczyzny nadał silny impuls do przemian, w tym także 
politycznych, których owocem jest wolna, demokratyczna 
i silnie osadzona w strukturach zachodniego świata Polska. 
Polska, która w dalszym ciągu wierna jest narodowym 
i chrześcijańskim tradycjom. (Krzysztof Pietrzykowski) 

TAJEMNICA TRZECH SERC 

W dniu 2 lipca br. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa 
w Kaliszu, określanym jako polski Nazaret,  została 
zaplanowana uroczystość zawierzenia św. Józefowi 

Ojczyzny i Kościoła w Polsce. Akt ten zostanie dokonany 
w trudnym dla wszystkich czasie pandemii oraz w roku 150. 
rocznicy ogłoszenia przez Papieża Piusa IX św. Józefa 
patronem Kościoła katolickiego i oczywiście w roku, 
w którym obchodzimy  100. rocznicę urodzin św. Jana 
Pawła II. Akt zawierzenia św. Józefowi stanowić ma 
dopełnienie zawierzenia dokonanego w dniu 3 maja br. 
na Jasnej Górze w Częstochowie, podczas którego nasza 
Ojczyzna została oddana pod opiekę Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski. Dzięki temu 
lipcowy akt zawierzenia  w Kaliszu stanie się wyrazem 
tajemnicy zjednoczenia Trzech Serc: Jezusa, Maryi i Józefa, 
na którą wskazuje m. in., według wypowiedzi 
ks. Dąbrowskiego w „Naszym Dzienniku” – objawienie 
w Fatimie, gdzie w  dniu 13 października 1917 r. Matka Boża 
ukazała się widzącym razem ze św. Józefem i z Dzieciątkiem 
Jezus.  

Te ogólnopolskie wydarzenia powinny nam być szczególnie 
bliskie, ponieważ   wpisują się  w historię Gminy Szczytniki, 
która sukcesywnie została zawierzona przez Wójta Gminy 
Szczytniki Marka Albrechta  właśnie tym świętym Trzem 
Sercom: św. Józefowi  w 2014 r., Jezusowi   w 2016 r. 
i Maryi w 2017 r.  Warto cieszyć się z tej duchowej troski 
i mądrości; a także zawsze pamiętać, że pomimo naszych 
codziennych obowiązków – prawdziwej życiodajnej wody 
zaczerpnąć można tylko u źródła; by tam dotrzeć trzeba iść 
pod prąd, żadna inna  droga do tego najważniejszego 
w wymiarze eschatologicznym celu nie istnieje. (Honorata 
Szymańska) 

KULTURA 

NAUCZANIE JANA PAWŁA  II W CYTATACH 

„Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo 
przemienia się w jawny lub zakamuflowany 
totalitaryzm.” 

„Sumienie jest dla każdego człowieka sprawą 
o zasadniczym znaczeniu. Jest ono jego 
wewnętrznym przewodnikiem i jest także sędzią jego 
czynów.” 

„Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać 
od siebie, podnosić się z własnych upadków i ciągle 
na nowo się nawracać.” 
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TRAKTAT O AUTORYTETACH 

Czy potrzebne są nam autorytety i czy można wychować 
młode pokolenie bez nich? Z pewnością nie, ponieważ 
wychowanie to nie tylko zapewnienie dzieciom 
odpowiednich warunków materialnych, ale także troska 
o ich rozwój osobisty, szeroko pojętą  edukację i życie 
duchowe. Dawniej łatwiej było przekazywać  młodemu 
pokoleniu tradycje i wartości. Już od najmłodszych lat 
wpajano dzieciom szacunek dla starszych, respekt wobec 
rodziców, nauczycieli oraz osób z charyzmą niezależnie od 
tego jaką społeczność reprezentowali. Zwroty 
grzecznościowe i kultura osobista stanowiły 
niekwestionowaną podstawę do oceny czyjegoś 
postępowania. Moja przybrana babcia, prosta kobieta, nie 
obawiała się  zwrócić bez wahania uwagi osobie wprawdzie 
wykształconej, lecz niegrzecznie  i prostacko zachowującej 
się wobec innych, kierując do tej osoby następujące słowa: 
„Wykształcenie to Pani ma, ale kultury to za grosz”. Kultura 
osobista miała bowiem wysoką wartość. 

Oczywiście, to nie znaczy, że teraz się nie staramy, aby tę 
kulturę osobistą również zachowywać i doceniać, jednak 
świat mediów nie dostarcza nam w tym aspekcie 
optymizmu i najlepszych wzorców do naśladowania.  Wręcz 
przeciwnie, więcej słyszymy  w telewizji  czy  czytamy 
„w sieci” negatywów; a przy sprawdzaniu  naszej 
elektronicznej poczty często pojawiają się automatycznie 
sensacyjne wiadomości, nie do końca prawdziwe, a czasami 
wręcz  niesłusznie  oczerniające osoby, które mają odwagę 
mieć swoje zdanie czy bronić istotnych wartości. Trochę się 
to wszystko dorosłym wymieszało i poprzewracało „do góry 
nogami” – czy naprawdę tak trudno nie obrzucać drugiej 
osoby inwektywami  tylko dlatego, że ma inne zdanie, 
a dyskusja staje się burzliwa? A potem słyszę pretensje pod 
adresem młodych i oburzenie, jak oni się zachowują – ale 
od kogóż to mają się uczyć, jakie lansuje się obecnie 
wzorce?  Obserwujemy wspaniały  postęp techniczny, 
z dużą ilością spektakularnych wynalazków w różnych 
dziedzinach, nowe kierunki na uczelniach, więcej 
specjalizacji – to jednak do czegoś powinno zobowiązywać.  

O wartości człowieka nie stanowią ani pieniądze, ani ilość 
wypełnionych papierów, ani kierunek ukończonych studiów 
czy innej szkoły. Każdy człowiek stanowi wartość, posiada 
godność osobistą; i dlatego zasługuje na szacunek. 
Podważanie wszelkich autorytetów, często bez 
uzasadnionych powodów,  nikomu dobrze nie służy, 
a najbardziej szkodzi dzieciom, gdyż prowadzi do zwątpienia 
i braku zaufania do kogokolwiek, frustracji i chaosu. Może 
więc  warto zacząć od podstaw, od dobrego przykładu,  

zwrotów grzecznościowych, życzliwości  wobec innych – 
a będzie nam wszystkim chociaż trochę milej w tym świecie 
pełnym sensacji i niepokoju. A jeśli ktoś wątpi w wartość  
człowieka, w jego wolność i podmiotowość, co tak bardzo 
podkreślał  w swoim nauczaniu św. Jan Paweł II  - 
największy autorytet w naszej historii; to warto 
przypomnieć sobie słowa z Księgi Psalmów, które dotyczą 
i ciebie i mnie, i każdego : „Ty utkałeś mnie w łonie mej 
matki. Dziękuję Ci Boże, że mnie stworzyłeś tak cudownie, 
godne podziwu są Twoje dzieła. I dobrze znasz moją 
duszę.”  (Honorata Szymańska) 

PRACA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

W SZCZYTNIKACH W OKRESIE PANDEMII 

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków 

mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa 

SARS-COV-2 sztab kryzysowy z udziałem ministra 

kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował 

o czasowym zamknięciu bibliotek publicznych od 12 do 

25 marca 2020 r. W związku z tym Gminna Biblioteka 

Publiczna w Szczytnikach z filiami w Iwanowicach 

i w Stawie była zamknięta dla czytelników. Na podstawie 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii § 6 ust. 1 pkt. 2 oraz § 7 ust. 1 

pkt. 1 zakaz prowadzenia działalności bibliotecznej został 

wprowadzony do odwołania. Zakaz ten wprowadzało już 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. 

Przepis został powtórzony w ogłoszonym 20 marca 

nowym rozporządzeniu. W okresie gdy biblioteka była 

zamknięta dla czytelników i użytkowników, pracownicy 

biblioteki pracowali w normalnym wymiarze czasu pracy 

wykonując różne czynności.  Wprowadzane były książki 

do systemu MAK+, sporządzane protokoły ubytków, 

porządkowane księgozbiory na półkach, nadrabiane 

zaległości i robione porządki, przygotowywane nowe 

zamówienia realizowane po okresie zamknięcia. Premier 

Mateusz Morawiecki poinformował, że 4 maja 2020 roku 

biblioteki mogą zostać otwarte. Zgodnie z wytycznymi 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

i Ministerstwa Rozwoju oraz rekomendacji Biblioteki 

Narodowej w porozumieniu z organizatorem Gminna 

Biblioteka Publiczna w Szczytnikach z filiami 

w Iwanowicach i w Stawie wznowiła pracę wypożyczalni 

i jest otwarta dla 

Czytelników i Użytkowników w zwykłych godzinach  od

 4 maja 2020 r. 

http://www.szczytniki.naszabiblioteka.com/      

(Małgorzata Majas) 

http://www.szczytniki.naszabiblioteka.com/
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WIRTUALNE ZAJĘCIA 

GMINNEGO OŚRODKA  KULTURY 

Już wiele tygodni żyjemy w nowej, niezwykłej dla nas 

rzeczywistości. Zamarło życie towarzyskie, kulturalne, 

kontakty bezpośrednie. Nie wiadomo jak długo ten 

stan będzie determinował nasze życie. Gminny 

Ośrodek Kultury w Szczytnikach, wypełniając odgórne 

zalecenia związane ze stanem epidemicznym, zawiesił 

na czas nieokreślony zajęcia i warsztaty artystyczne 

prowadzone na terenie gminy Szczytniki. Nie wiemy, 

czy uda się, by wróciły w tym roku normalnie 

stacjonarnie prowadzone zajęcia i warsztaty 

artystyczne w GOK-u, ale w obecnych czasach mamy 

internet, mamy media społecznościowe i mamy siebie 

z naszymi kreatywnymi pomysłami. Tak też jest 

i z instruktorami współpracującymi z naszym 

ośrodkiem kultury. Od końca marca  wychodzimy 

z inicjatywą dla wszystkich zainteresowanych 

udziałem w naszych  zajęciach internetowych. 

Co tydzień dla wszystkich zainteresowanych, którzy 

odpowiedzieli na nasz komunikat umieszczony 

na stronach internetowych GOK-u i gminy oraz  

poprzez Facebook GOK-u i przysłali nam swój adres 

mailowy rozsyłamy jedną z pięciu form naszych 

„wirtualnych zajęć”: 

 Zajęcia taneczne prowadzone dla młodszych 

dzieci  a także osobne dla  młodzieży 

z układami tanecznymi do muzyki. Mamy 

także ofertę zajęć tanecznych dla dorosłych, 

gdzie pojawiały się lekcje zumby oraz zajęcia  

z krokami do samby, bachaty, cha-cha itp. Są 

to filmy instruktażowe zrealizowane przez 

instruktorki z współpracującego z nami Studia 

Kreacji Ruchu z Kalisza, umieszczane co 

tydzień na specjalnym kanale YouTube GOK-

u w Szczytnikach, a link do tych filmów 

otrzymują tylko uczestnicy zajęć. 

 Warsztaty kreatywno-plastyczne „Coś 

z niczego”, gdzie P. Helena Garlewicz 

instruktorka współpracująca z Gokiem, 

poprzez prezentacje multimedialne ze 

zdjęciami pokazuje kolejne etapy pracy. I tak 

mieliśmy okazję na podstawie  tych 

prezentacji wykonać w domu wielkanocne 

ozdoby, wazoniki, pudełka z płyt cd,  ramki do 

zdjęć itp. 

 Warsztaty malarskie prowadzone przez 

P. Jaromira Sowę  artystę, nauczyciela 

i instruktora współpracującego z Gokiem, 

gdzie w postaci otrzymanych prezentacji 

multimedialnych, uczestnicy zajęć mogli 

nauczyć się malowania pisanek 

wielkanocnych, malowania pastelami 

olejnymi, malowania akwarelami.    

Nasza propozycja spotkała się ze sporym 

zainteresowaniem ze strony naszej społeczności 

gminnej, co tydzień nasze wirtualne warsztaty i zajęcia 

wędrowały do kilkudziesięciu domów, by bezpiecznie 

można było aktywnie i efektywnie wykorzystać wolny 

czas. Po przerwie wakacyjnej we wrześniu wracamy 

do zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury. Oczywiście 

jeszcze nie możemy być pewni w jakiej formie, 

stacjonarnie, czy też wirtualnie. Jesteśmy już jednak 

pewni tego, że zajęcia i warsztaty artystyczne wrócą, 

bowiem przez ostatnie tygodnie przetarliśmy drogi, by 

także z wykorzystaniem nowych technologii 

prowadzić aktywną działalność edukacji kulturalnej 

i artystycznej. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze teraz 

chciałby skorzystać z naszego archiwum 

prowadzonych dotychczas „Wirtualnych Zajęć” 

prosimy o kontakt i przesłanie swojego adresu 

mailowego na  gok@szczytnikigok.pl  (Mariusz 

Janiak) 

SPORT 

 

POWIATOWE ZAWODY W WARCABACH 

KLASYCZNYCH 
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W dniu 27.02.2020 roku w Marchwaczu odbyły się 

Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego Ziemskiego 

w Indywidualnych Warcabach Klasycznych Szkół 

Podstawowych.  

 

Zawody odbyły się w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej - 

edycja 2019/2020. Zorganizowane zostały przez Kaliski 

Ziemski SZS w ramach zadania publicznego zleconego przez 

Starostwo Powiatowe w Kaliszu we współpracy z Zespołem 

Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu,  nauczycielem 

wychowania fizycznego Kazimierzem Augustyniakiem oraz  

sędzią głównym Pawłem Olejnikiem. Grano systemem 

szwajcarskim  7 rund.  

 

W turnieju wzięło udział 59 uczniów ze Szkół 

Podstawowych z terenu powiatu kaliskiego.  

 

Oto, jak przedstawiają się wyniki: 

Kategoria Szkół Podstawowych IMS (kl.7-8) 
dziewczęta:   

1. Ryckowska Aleksandra  -  Radliczyce 

2. Matusiak Oliwia              -  Staw 

3. Szkudlarek Natalia          -  Koźminek 

4. Łańduch Aleksandra       -  Marchwacz 

chłopcy: 

1. Jakubek Mateusz             -  Marchwacz 

2. Pietrucha Franciszek       -  Koźminek 

3. Perek Bartosz                   -  Rajsko 

4. Błaszczyk Jakub                -  Koźminek 

 

Kategoria Szkół Podstawowych ID  (KL.4-6) 
dziewczęta: 

1. Jeziorska Emilia         - Chełmce 

2. Lazarek Małgorzata  - Radliczyce 

3. Menderska Maja       - Marchwacz 

4. Owczarek Weronika – Koźminek 
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chłopcy: 

1. Bryła Emil                 - Koźminek 

2. Witczak Jakub         - Staw 

3. Kozibura Michał      - Rajsko 

4. Helman Jakub          - Staw  

(Kazimierz Augustyniak) 

OŚWIATA  

ZDALNE KSZTAŁCENIE  

Zgodnie z rządowymi dyrektywami mającymi na 

celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się 

koronawirusa, szkoły pozostają zamknięte 

do zakończenia roku szkolnego. Natomiast dla 

uczniów klas ósmych wyznaczono nowy termin 

egzaminu ósmoklasisty w dniach 16-18 czerwca.     

   Do końca więc roku szkolnego będzie 

kontynuowane zdalne kształcenie na obecnych 

zasadach, a więc z obowiązkowym wykorzystaniem 

dziennika elektronicznego, a oprócz tego przy 

zastosowaniu  innych form wybranych przez 

nauczyciela danego przedmiotu i dostosowanych do 

możliwości uczniów czy przedszkolaków 

(np. mailowo, z zastosowaniem platformy 

edukacyjnej, e -podręczników itp.). Wszyscy 

nauczyciele mają obowiązek być do dyspozycji 

i udzielać konsultacji przynajmniej w swoich 

godzinach pracy wynikających z dotychczasowego 

planu lekcji. W przypadku zajęć prowadzonych on-

line („na żywo”), obowiązuje całkowity zakaz 

nagrywania takich lekcji po to, aby każdy mógł czuć 

się komfortowo i bezpiecznie. 

   Gmina Szczytniki dwukrotnie złożyła wniosek 

o pozyskanie dodatkowych środków na zakup 

sprzętu komputerowego dla szkół w celu  użyczenia  

tego sprzętu uczniom, którzy takiej pomocy 

potrzebują.  Pozyskany dzięki temu sprzęt 

komputerowy, który można wypożyczyć wyłącznie 

na czas  zdalnego kształcenia -  pozostaje oczywiście 

własnością szkoły i dlatego wymagane jest 

w każdym przypadku podpisanie umowy użyczenia 

z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka.   

   Mamy świadomość, że  zdalne kształcenie stało 

się obecnie koniecznością, lecz wymaga 

wzmożonego zaangażowania zarówno ze strony 

nauczycieli, uczniów jak i rodziców/prawnych 

opiekunów. Pracy mamy wszyscy jeszcze więcej 

i dlatego za rzetelność i solidne wykonywanie 

swoich powinności należy się każdemu szczególne 

podziękowanie! (Dyrektor ZS im. Jana Pawła II 

w Marchwaczu Honorata Szymańska) 

STACJE DEZYNFEKUJĄCE  DLA SZKÓŁ  

Szkoły mogły skorzystać z możliwości pozyskania 

specjalnego dozownika do dezynfekcji rąk. 

Wystarczyło jedynie zgłosić się do Ministerstwa 

Zdrowia, zapewniającego środki na ten cel; 

wypełniając wniosek on-line.  Biorąc pod uwagę  

obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do 

szkoły, Ministerstwo Zdrowia podjęło działania 

zapewniające otwieranym placówkom oświatowym 

dostarczenie środków do dezynfekcji wraz 

z automatycznym dyspenserem. Stacje 

dezynfekujące wraz ze środkiem do dezynfekcji 

zostały również  bezpłatnie dostarczone 

i zamontowane w naszych gminnych zespołach 

szkół, po wcześniejszym wypełnieniu wniosku przez 

dyrektora. (Honorata Szymańska) 

REJONOWY KONKURS Z ZAKRESU 

DORADZTWA ZAWODOWEGO 

Podczas nauczania zdalnego odbył się Rejonowy 

Konkurs z Doradztwa Zawodowego #zostańwdomu – 

zaloguj się do kariery, który  został zorganizowany 

przez CWRKDiZ w Kaliszu. Konkurs miał charakter 

otwarty i adresowany był do uczniów szkół 

podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: 

kl. 4-6  i kl. 7-8 klasa z terenu miasta Kalisza oraz 

powiatów: kaliskiego, ostrowskiego, jarocińskiego, 

pleszewskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, 
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ostrzeszowskiego. Uczniowie w danej kategorii 

wiekowej brali w nim udział indywidualnie. Polegał 

na opracowaniu i wykonaniu prezentacji 

multimedialnej w programie Microsoft Power Point 

pod hasłem #zostanwdomu - zaloguj się do kariery!, 

w której uczniowie mieli przedstawić zawód jaki 

chcieliby w przyszłości wykonywać. Konkurs cieszył 

się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 

aż 93 uczniów. Nasza szkołę reprezentowało dwoje 

uczniów: Tymoteusz Tomczak z klasy 8 „Programista 

środowiska Java” i Zuzanna Skonieczna z klasy 6 

„Mój wymarzony zawód- stewardessa”. Przesyłanie 

prac konkursowych odbywało się drogą on-line. 

W dniu 15 maja konkurs został rozstrzygnięty 

i wyłonieni laureaci. Jak twierdzi Jury „wszystkie 

prace były wyjątkowe, a obrady jury były burzliwe”. 

Wśród uczniów wyróżnionych w kategorii klas 4-6 

znalazła się Zuzanna Skonieczna, kl. VI, ze Szkoły 

Podstawowej w Stawie – praca prezentowała zawód 

„stewardessy”. Lista nagrodzonych i wyróżnionych 

prac została zamieszczona na stronie 

www.cwrkdiz.kalisz.pl oraz na fanpage na Facebooku 

Organizatora. Wszystkie prace laureatów można 

obejrzeć na: https://bit.ly/wyniki-konkursu-

zostanwdomu-zaloguj-sie-do-k…  Ze względu na 

sytuację w kraju nagrody zostały przesłane kurierem. 

Dziękujemy uczniom, iż mimo tak trudnej sytuacji 

i wielu obowiązków związanych ze zdalnym 

nauczaniem, znaleźli czas na udział w konkursie. 

Gratulujemy Zuzi!  (nauczyciel doradztwa 

zawodowego - Janina Antczak) 

 

PROJEKTY W ZESPOLE SZKÓŁ W STAWIE  

W okresie pandemii, zamkniętych szkół oraz 

zdalnego nauczania w Zespole Szkół w Stawie 

zostały zrealizowane różne projekty skierowane do 

uczniów. Autorką i inicjatorką projektów jest Pani 

Justyna Domagalska. Między innymi wszyscy 

uczniowie szkoły zostali zaproszeni do projektu 

„Wirtualny Klub Książki”. Na szkolnej stronie 

internetowej powstała baza książek czytanych przez 

uczniów. Forma została dostosowana do wieku 

czytelników: klasy 1-4 - ilustracja do przeczytanej 

książki, klasy 5-6 - selfie z książką, klasy 7-8 - 

trzyzdaniowa recenzja książki. Korzyści płynące 

z realizacji określonych zadań mają zarówno 

wymiar edukacyjny jak i wychowawczy. 

Do najistotniejszych należy zaliczyć: 

upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie 

kompetencji czytelniczych wśród dzieci 

i młodzieży, doskonalenie sprawności 

intelektualnych uczniów, ukształtowanie 

właściwych postaw czytelniczych, pogłębianie 

czytania ze zrozumieniem, wskazanie możliwości 

spędzania czasu wolnego, nietradycyjny sposób 

komunikowania się - uczniowie są twórcami 

i odbiorcami, uczniowie sami dobierają czytane 

lektury, rozwijanie uzdolnień, pogłębienie/poznanie 

możliwości korzystania z narzędzi elektronicznych - 

nagranie, przesłanie z wykorzystaniem 

odpowiednich programów komputerowych, 

integrację środowiska szkolnego i lokalnego 

w czasach zdalnego nauczania, angażowanie 

uczniów w działania na rzecz innych, wzmocnienie 

wiary we własne możliwości, rozwijanie aktywności 

twórczej i indywidualnych predyspozycji 

intelektualnych uczniów, kształtowanie postawy 

współdziałania i wzajemnej odpowiedzialności, 

budowanie kontaktów koleżeńskich, więzi, 

stworzenie sytuacji, w których uczniowie zamknięci 

w sobie, wycofujący się, odnaleźli dla siebie pole 

do działania, możliwość zaprezentowania talentów. 

Do klubu można zajrzeć: 

http://www.zsstaw.szkolnastrona.pl/p,924,wirtualny-

klub-ksiazki 

   Być patriotą…. 

Bez wątpienia  idee patriotyczne są krzewione 

w każdej szkole.  W Zespole Szkół w Stawie Święto 

Narodowe Trzeciego Maja odbyło się nieco inaczej 

niż zwykle, bo i czas jest inny. Pani Justyna 

Domagalska zaprosiła społeczność 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fwyniki-konkursu-zostanwdomu-zaloguj-sie-do-kariery%3Ffbclid%3DIwAR3iVtBuHlthtwCEyYQjkwicWpdpEIO1IALaDSvriJ-6pHYtu80imG663x8&h=AT2fV5gE-PaCRFfiTaq_bJjC6bOwP2QWkbicJYjsNsABlSN1AM52ez6ey6lGlPz4N_ZEWcF70y7bUjKAGtk2Dksg-RD6iKvlY9jfCczumXRyDijOISMqIgh2Z-IwjmG5mAgukIU4NmCINaTiEza1szNvWDBTxYQcZQd0o-SZIrS5T_RABxyUWdjxC3cmX0egquDegmRpuShe7b189nmKf0lS9Oibr3IcKnpvxewxCZQb0ADj6sNqcQOsM6wbdLhS_0SN1598QRnh9Tpg7jXpEFJLmdsHjESAxOBLQZfKc3ig45RZ-_mxI60ykQ7MU25-xs__TUmYgHkLxaimdt5Ku51O5uAZrh59_SGS75TUOmZYucoXCgX3RBG8sAdU5VhfIaDFDhQfmY9CQa6LbgyDh3q0DfZqKM3XEM7Nr95auqc134EvxNXyxbe3DeFtAemAA-SjdRVlNxskNOvxkvDUx0hwQxOwXRhXeKUeqt9fKNKUIJtTezaN47nmAidYJ4mAG3HA3Ya1SOI76a5kq0GtM8PMwEHDG7J_FT_utq6tOiuvgXKS_bOh-1bT9MGx3gdGbTLEWW9bzh_YGCmgZ27qeTYbakyMJKQq1ebQ46V7LZIlHorqxOfkiKniER3XRixR
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fwyniki-konkursu-zostanwdomu-zaloguj-sie-do-kariery%3Ffbclid%3DIwAR3iVtBuHlthtwCEyYQjkwicWpdpEIO1IALaDSvriJ-6pHYtu80imG663x8&h=AT2fV5gE-PaCRFfiTaq_bJjC6bOwP2QWkbicJYjsNsABlSN1AM52ez6ey6lGlPz4N_ZEWcF70y7bUjKAGtk2Dksg-RD6iKvlY9jfCczumXRyDijOISMqIgh2Z-IwjmG5mAgukIU4NmCINaTiEza1szNvWDBTxYQcZQd0o-SZIrS5T_RABxyUWdjxC3cmX0egquDegmRpuShe7b189nmKf0lS9Oibr3IcKnpvxewxCZQb0ADj6sNqcQOsM6wbdLhS_0SN1598QRnh9Tpg7jXpEFJLmdsHjESAxOBLQZfKc3ig45RZ-_mxI60ykQ7MU25-xs__TUmYgHkLxaimdt5Ku51O5uAZrh59_SGS75TUOmZYucoXCgX3RBG8sAdU5VhfIaDFDhQfmY9CQa6LbgyDh3q0DfZqKM3XEM7Nr95auqc134EvxNXyxbe3DeFtAemAA-SjdRVlNxskNOvxkvDUx0hwQxOwXRhXeKUeqt9fKNKUIJtTezaN47nmAidYJ4mAG3HA3Ya1SOI76a5kq0GtM8PMwEHDG7J_FT_utq6tOiuvgXKS_bOh-1bT9MGx3gdGbTLEWW9bzh_YGCmgZ27qeTYbakyMJKQq1ebQ46V7LZIlHorqxOfkiKniER3XRixR
http://www.zsstaw.szkolnastrona.pl/p,924,wirtualny-klub-ksiazki
http://www.zsstaw.szkolnastrona.pl/p,924,wirtualny-klub-ksiazki
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uczniowską do projektu „Wirtualna akademia”. 

Uczeń nagrywał film z recytacją wiersza, hymnu 

narodowego lub innej pieśni patriotycznej. 

Nauczyciel, korzystając z nagrań, złożył film, który 

został udostępniony na szkolnej stronie internetowej 

http://www.zsstaw.szkolnastrona.pl/art,2011,wirtual

na-akademia-z-okazji-swieta-narodowego-trzeciego-

maja. 

Zapraszamy do obejrzenia (Teresa Andruchowicz) 

KOLEJNA INNOWACJA W MARCHWACZU 

 

Nasze przedszkolaki z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Marchwaczu przez cały rok szkolny biorą aktywny 
udział w realizacji innowacji pedagogicznej 
„Poznajemy, doświadczamy, kreatywność rozwijamy”. 
Zajęcia w zakresie innowacji odbywały się zarówno 
w przedszkolu, jak i poza placówką (zajęcia w terenie, 
wyjazdy). Dzieci w wieku przedszkolnym okazują 
ogromne zainteresowanie światem zwierząt. W celu 
rozwijania tych zainteresowań zdecydowałam się 
na innowację, która tę ciekawość zaspokoi. Rodzice 
jako pierwsi i najważniejsi wychowawcy najlepiej 

wiedzą, czym interesują się ich dzieci. Do każdego 
tematu przewodniego przygotowywali więc 
prezentacje multimedialne dotyczące świata zwierząt. 
Prezentacje te z małą pomocą nauczyciela 
przedszkolaki przedstawiały przed całą grupą. Oprócz 
poszerzania wiadomości o świecie przyrodniczym 
dzieci uczestniczyły też w zabawach rozwijających 
kreatywność, wykorzystane zostały również elementy 
integracji sensorycznej. Serdecznie dziękuję rodzicom, 
którzy z tak ogromną troską i zaangażowaniem 
współpracują z przedszkolem. (Aneta Nowak) 

 

UCZCZENIE 100. ROCZNICY URODZIN PAP IEŻA 

POLAKA W ZESPOLE SZKÓŁ IM.  JANA PAWŁA II 

W MARCHWACZU W DNIU 18 MAJA 

„Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was 
nie wymagali” Jan Paweł II 

W związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą 
urodzin Jana Pawła II,  Patrona naszego Zespołu 

http://www.zsstaw.szkolnastrona.pl/art,2011,wirtualna-akademia-z-okazji-swieta-narodowego-trzeciego-maja
http://www.zsstaw.szkolnastrona.pl/art,2011,wirtualna-akademia-z-okazji-swieta-narodowego-trzeciego-maja
http://www.zsstaw.szkolnastrona.pl/art,2011,wirtualna-akademia-z-okazji-swieta-narodowego-trzeciego-maja
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Szkół, włączyliśmy się, we współpracy w tym 
zakresie z Wójtem Gminy Szczytniki, we wspólne, 
chociaż na odległość,  uczczenie tego niezwykłego 
wydarzenia w dniu 18 maja.  

Z tej okazji przy naszej  szkole zostały wywieszone 
flagi,  a na frontowym oknie szkoły została 
wyeksponowana także specjalna okolicznościowa 
dekoracja na cześć urodzin Papieża Polaka. 
Uczniowie wykonali piękne prace plastyczne, które 
zostały zamieszczone na szkolnej stronie 
internetowej. W tym roku, w późniejszym terminie, 
zostaną również zorganizowane w naszej szkole 
gminne obchody upamiętniające to tak ważne 
wydarzenie oraz zostanie wydany specjalny  
pamiątkowy album.  

 

W wielu domach została wykonana specjalna 
dekoracja oraz wywieszona została flaga. W tym 
dniu włączyliśmy się w zaśpiewanie lub 
przynajmniej posłuchanie  w domu „Barki” - 
ulubionej pieśni Jana Pawła II. To były nasze 
„duchowe kwiatki” na urodziny naszego Papieża 
Polaka.  

Poza tym każdy mógł jeszcze w dodatkowy sposób 
uczcić to święto.  Zarówno bowiem w naszym kraju  
jak  i na całym świecie zostały podjęte różnorodne 
akcje z okazji urodzin Jana Pawła II, w które można 
się było dobrowolnie włączyć; między innymi 
ciekawa ogólnoświatowa inicjatywa z hasztagiem 
#ThankYouJohnPaul2, która polegała na publikacji 
w mediach społecznościowych podziękowań dla 

Papieża Polaka w formie wpisów, zdjęć czy 
krótkiego filmu.  

Jan Paweł II  w czasie swojego ziemskiego życia 
niezwykle kochał ludzi, a szczególnie dzieci 
i młodzież, do których apelował: „Wy jesteście 
przyszłością świata, Wy jesteście nadzieją Kościoła, 
Wy jesteście moją nadzieją!”. I na pewno to się nie 
zmieniło -  nadal możemy liczyć we wszystkich 
sprawach na naszego Papieża Polaka. Jestem 
pewna, że nasz święty Patron – Jan Paweł II czuwa 
nad nami w każdej chwili naszego życia i pomaga 
nam w trudnych sytuacjach.  

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, 
którzy  włączyli się w uczczenie tak wyjątkowej 
rocznicy w dniu 18 maja;  i do których z pewnością 
Jan Paweł II kieruje w sposób szczególny słowa 
wypowiedziane  kiedyś  do  szczególnie ukochanej 
przez niego młodzieży:  „Szukałem Was, a teraz Wy 
przyszliście do mnie, i za to Wam dziękuję”.  
(Honorata Szymańska) 

 

UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ 

W SZCZYTNIKACH W HOŁDZIE 

JANOWI PAWŁOWI  II 

18 maja 2020 r. obchodziliśmy setną rocznicę 

urodzin Jana Pawła II. Ponieważ nie mogliśmy 

świętować wspólnie, podjęliśmy „działania na 

odległość”. Pierwszym krokiem było 

zorganizowanie przez panią Grażynę Militowską 

wystawy przygotowanej przez Centrum Myśli Jana 

Pawła II „Karol Wojtyła. Narodziny” w stulecie 

urodzin Jana Pawła II.  Jest to warszawska 

instytucja kultury, która w intelektualnym 

i duchowym dorobku Karola Wojtyły poszukuje 

odpowiedzi na najważniejsze pytania i wyzwania 

współczesnego świata. Wystawa pierwotnie miała 

być wyeksponowana w szkole, jednak z wiadomych 

przyczyn umieściliśmy ją w kościele pw. Bł. 

Bogumiła w Szczytnikach. Zabiera ona w podróż 

po przełomowych momentach życia Jana Pawła II. 

Można dzięki niej uczestniczyć w narodzinach 

małego Lolka, poznać dorosłego Karola z czasu 
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studiów, okupacji i pracy fizycznej w zakładach 

Solvay, z bliska obserwować powołanie kapłańskie, 

biskupstwo i obchody Milenium Chrztu Polski. 

Widz wybiera się z biskupem Wojtyłą na wyprawy 

kajakowe z młodzieżą. Śledząc kolejne segmenty 

wystawy, wita nowego papieża na balkonie Bazyliki 

św. Piotra, przygląda się jego działalności w czasie 

pontyfikatu, w końcu towarzyszy mu w chorobie 

i ostatnich chwilach. 

 

 Dzięki temu, że została ona wyeksponowana 

w kościele, może dotrzeć do szerszej publiczności. 

Kolejny ważny akcent to przygotowanie przez 

naszych szczytnickich skautów pod 

przewodnictwem księdza kanonika  Mariusza 

Buczka Apelu poświęconego Janowi Pawłowi II. 

Miał on miejsce w kościele, 18 maja 2020 r. o godz. 

21.00. Swoją obecnością zaszczycił młodzież Wójt 

Gminy Szczytniki, Pan Marek Albrecht oraz 

Rodzice skautów. Młodzież przekazała wiele 

ważnych słów o Janie Pawle II. Przypomniała 

również, co powiedział  Ojciec Święty Jan Paweł II 

w Liście apostolskim do kierujących 

Międzynarodową Katolicką Konferencją Skautingu 

13 września 1998 roku:  "(...) przyłączam się 

z całego serca do dziękczynienia mężczyzn i kobiet, 

którzy od początków uczestniczyli w ruchu 

skautingu katolickiego i otrzymali wymagającą 

formację duchową i ludzką, która pomaga im w ich 

codziennym życiu.”. Zebrani w kościele wierni 

mogli też obejrzeć prezentację obrazującą życie 

i bogatą działalność Jana Pawła II oraz wysłuchać 

wzruszających piosenek i wierszy. Na zakończenie 

apelu wszyscy wspólnie zaśpiewali ulubioną pieśń 

Papieża, „Barkę”. Trzecim, bardzo istotnym 

działaniem, w które mogli się włączyć wszyscy 

uczniowie, jest tworzenie Szkolnego Albumu 

na Setną Rocznicę Urodzin Jana Pawła II. 

Uczniowie wykonali różne prace. Znalazły się 

wśród nich wiersze, opowiadania, wywiady, plakaty, 

ilustracje, itp. Zostaną one wszystkie umieszczone 

w szkolnej publikacji, która będzie świadectwem 

czasów dla potomnych.  Czasów szczególnych, 

bo światem zawładnął wirus, który uniemożliwił 

chwilowo normalne funkcjonowanie szkoły. 

To jednak nie było przeszkodą dla naszych uczniów, 

którzy poprzesyłali swoje prace drogą elektroniczną.  

     Uczniowie wraz z rodzicami odpowiedzieli 

również na prośbę Wójta Gminy Szczytniki, Pana 

Marka Albrechta, dotyczącą wywieszenia flag 

państwowej i papieskiej oraz udekorowania okien. 

Podjęte przez nas działania nie kończą się. Ponieważ 

rok 2020 został ustanowiony przez Sejm Rokiem 

Świętego Jana Pawła II, po powrocie do szkoły 

powrócimy do tematu i ponownie zaakcentujemy 

tak znamienitą postać, która zajmuje szczególne 

miejsce w historii Polski i Europy.  (Jolanta Leszka) 

 

OGŁOSZENIA  

USŁUGI ELEKTRYCZNE Przemysław Rodziak, 

Krowica Zawodnia 35c, tel. 721 160 568 

--------------------------------------------------------------------- 
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Salon Kosmetyki Samochodowej   

Pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej, 

polerowanie, woskowanie, pranie dywanów, pranie mebli 

tapicerowanych. Kuczewola 59A, tel. 669 814 212 

DM-Car 

Kompleksowa naprawa samochodów powypadkowych, 

naprawy bieżące, spawanie tworzyw sztucznych, skup 

i sprzedaż aut. Damian Domagała, Krowica Pusta 21, tel. 

785 967 699 

Biuro Rachunkowe Honorata i Piotr Waliś 

Doradztwo Gospodarcze, Consulting, Kredyty, Leasingi, 

Pośrednictwo Finansowe. 

Dojazd do klienta. Kompleksowa i profesjonalna obsługa 

podmiotów gospodarczych, rolników i osób fizycznych. 

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

e mail: biuro.walis@wp.pl 

Zadzwoń i umów się na spotkanie! 

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

Potrzebujesz strony internetowej?  Zadzwoń: 

724 959 262. Wykonuję strony i sklepy internetowe 

(od 200 zł), strony na Facebooku (od50 zł), bieżącą 

aktualizację stron. NET-PAT Patryk Wojtczak, 

Szczytniki 10G, patryk@net-pat.pl 

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

Zapraszam do Zakładu Mechaniki Pojazdowej i Serwisu 

Opon SPEED-MECH. Oferuję usługi w zakresie napraw 

głównych i bieżących, diagnostyki komputerowej, serwis 

opon, wymiany filtrów, oleju i płynów, napraw układu 

napędowego, hamulcowego, kierowniczego, 

wydechowego,  wymiana rozrządów, elektryka, 

rozruszniki, alternatory, przygotowanie pojazdów 

do przeglądów rejestracyjnych oraz sprzedaży, pranie 

tapicerek samochodowych. Cezary Krążyński, Główczyn 

31, Tel. 723152206 

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

Warsztat samochodowy. Naprawy bieżące, serwis 

klimatyzacji, serwis opon, wymiana oleju, filtrów 

i płynów, diagnostyka komputerowa, kosmetyka 

samochodowa, wynajem autolawety, lawety- transport. 

Ponadto: Limuzyna do ślubu: czarny PEUGEOT 508–

atrakcyjny wizualnie, komfortowy, bogato wyposażony, 

bezpośredni import i sprzedaż samochodów z Belgii, 

Holandii, Niemiec i Danii, przygotowanie aut 

do rejestracji, usługi transportowe, pomoc drogowa. 

Kontakt: Krzysztof Wietrzyk Pieńki 18 (k/Radliczyc) 

tel. 604383 466 62-865 Szczytniki  

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

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów BARTEX  zaprasza! 

Wykonujemy przeglądy rejestracyjne pojazdów 

wszystkich rodzajów oraz badania dodatkowe – 

do każdego przeglądu - niespodzianka.  Zapraszamy 

do skorzystania z nowo otwartej myjni samoobsługowej, 

dwustanowiskowej – dla każdego typu samochodów. 

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

Myjnia: czynna całą dobę. KROWICA ZAWODNIA 59, 

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

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

Ośrodek Szkolenia Kierowców B&K Błaszczyk 

Krzysztof, 62-862 Iwanowice  zaprasza na kurs prawa 

jazdy kat. B. Oferujemy: wysoką zdawalność, miłą 

i bezstresową atmosferę, komplet materiałów 

dydaktycznych -gratis! Promocyjne ceny. Szczegóły pod 

numerem tel. 509057378 lub 62/76 26 623 

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

Barmańska Obsługa Imprez Koszal-bary 

Zapewniamy cały niezbędny sprzęt barmański, mobilne 

bary, szkło, zamrażarki, lodówki itd. Przygotowanie 

i obsługa słodkich stołów, Obsługa Fontann 

Czekoladowych. Działamy w naszym regionie od 2012 r. 

Kontakt: Szymon Koszal, Facebook: Koszal-BARY, tel. 

518768552 

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

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE 
W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI 

CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY SZCZYTNIKI 

 

1. Dec Mirosław Usługi Asenizacyjne,  

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

tel. (62) 763-78-78; 

2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna 

w Kaliszu,  

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

3. Firma Usługowo-Handlowa „JARTEX” Szczepan 

Jarantowski,  

ul. Zakopiańska 12,62-800 Kalisz;  tel. (62) 762 37 01, 
tel. kom. 602382338; 

mailto:patryk@net-pat.pl


WIADOMOŚCI SZCZYTNICKIE NR 38 SŁONECZNYCH WAKACJI 

  
  

 

WWW.SZCZYTNIKI.UG.GOV.PL 27 

 

4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Błaszkach, 

 Plac Niepodległości 13B,98-235 Błaszki, tel. (43) 

8292241, 

5. PUH Mag – Trans Magdalena Karpisiewicz, 

Warszew 8, 62-860 Opatówek,  

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

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

FIRMA MAG – TRANS KARPISIEWICZ 

Oferuje usługi - TRANSPORTOWE: busy, wywrotki, 

ciągniki siodłowe, niskopodwozie; KOPARKO – 

ŁADOWARKĄ; KOMPLEKSOWE USŁUGI 

PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM: przycinanie drzew – 

sady, lasy + wywóz, usługa rębakiem; naprawa 

i czyszczenie rynien, montaż reklam, czyszczenie 

i malowanie elewacji; SPRZĄTANIE placów budowy, 

porządkowanie terenu po prowadzonych pracach 

budowlanych, wywóz gruzu i odpadów komunalnych, 

nawożenie ziemi;  WYWÓZ NIECZYSTOŚCI 

PŁYNNYCH  między innymi z terenu gminy Szczytniki. 

Promocyjne ceny.  WYWÓZ OBORNIKA 

SAMOCHODEM TYPU GONDOLA. NR TELEFONU 

606 – 254 – 418,   570 – 526 – 023  

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

USŁUGI KRAWIECKIE z możliwością dojazdu 

do klienta.  

Szycie miarowe odzieży damskiej: suknie wizytowe, 

kostiumy, żakiety , spódnice; 

Przeróbki odzieży: skracanie, zwężanie, poszerzanie, 

wszywanie zamków 

Tel. 782 659 195 

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

SALON FRYZJERSKO – KOSMETYCZNY 

SOLARIUM ,,TATIANA”, OPATÓWEK 

UL. KALISKA 3 

TEL. 664 – 304 – 005 , CZYNNY WTOREK – PIĄTEK 

9 – 17,  SOBOTA 8 – 15  

Oferuje usługi z zakresu fryzjerstwa damskiego 

i męskiego, jak również usługi kosmetyczne: hennę 

i regulację brwi oraz rzęs, paznokcie hybrydowe, 

paznokcie akrylowe, paznokcie żelowe, manicure, 

pedicure, peeling dłoni połączony z okładem 

parafinowym, makijaż dzienny i wieczorowy, maseczki 

na twarz, oczyszczanie twarzy – mikrodermabrazję 

i kwasy oraz solarium z bezpiecznymi lampami i nową 

europejską normą opalania 0,3. 

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

AUTOLAWETYKALISZ.PL 

Wynajem: autolawet, lawet, busa 9-cio osobowego, 

tel. 512 349 420 

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

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SCH” SZCZYTNIKI 

zaprasza do swoich sklepów na zakupy artykułów 

spożywczych i chemii gospodarstwa domowego.  

Oferujemy duży wybór i promocyjne ceny. Zapraszamy 

również do magazynu Artykułów Masowych 

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

pasze i materiały budowlane. Workujemy ekogroszek, 

transport gratis, sprzedaż ratalna. 

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

HEBEL  USŁUGI STOLARSKIE 

Chojno 17a Grzegorz Leszczyński tel. 603 629 744 

TERMINOWO I SOLIDNIE! 

 

 

P O D Z I Ę K O W A N I E 

Dyrektorzy Zespołów Szkół Gminy Szczytniki 

składają podziękowanie Wójtowi Gminy Szczytniki 

Panu Markowi Albrechtowi za zaplanowanie 

dodatkowych środków finansowych na upominki dla 

dzieci i młodzieży z okazji Międzynarodowego Dnia 

Dziecka.    

 

--------------------------------------------------------------------- 
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W BIEŻĄCYM WYDANIU GAZETKI GMINNEJ 
MOŻNA  PRZECZYTAĆ O NASTĘPUJĄCYCH  

SPRAWACH I WYDARZENIACH: 

 

SPRAWY GMINNE   str. 1 

 Życzenia wakacyjne      

 Apel do Mieszkańców Gminy Szczytniki 

w sprawie udziału w wyborach prezydenckich 

 Kalendarium Wójta  

 Forum pytań do Wójta 

 Sesje Rady Gminy Szczytniki 

 Usługa informowania SMS-em mieszkańców 

o ważnych sprawach 

 Działania Urzędu Gminy w Szczytnikach w czasie 

epidemii 

 Praca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Szczytnikach w czasie epidemii 

 Płyny dezynfekcyjne na potrzeby szkół 

ze środków państwowych 

 Projekt Zdalna szkoła    

 Zmiany w oświacie dotyczące gminnych 

Zespołów Szkół od dnia 18 maja 2020 r. 

 Laureaci Gminnego Konkursu Edukacyjnego 

Jak można spędzić pożytecznie czas w domu? 

 Życzenia z okazji Dnia Dziecka   

 

HISTORIA I WYDARZENIA   str. 16 

 Rocznica Zbrodni Katyńskiej 

 Podziękowanie za włączenie się w apel o godne 

uczczenie 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II 

w Gminie Szczytniki w dniu 18 maja 

 Historyczne podróże Papieża Polaka 

 Tajemnica Trzech Serc 

   

KULTURA   str. 17 

 Nauczanie Jana Pawła II w cytatach 

 Traktat o autorytetach 

 Praca Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Szczytnikach  w okresie pandemii 

 Wirtualne zajęcia Gminnego Ośrodka Kultury 

w internecie 

SPORT   str. 19 

 Powiatowe Zawody w Warcabach Klasycznych  

OŚWIATA   str. 21 

 Zdalne kształcenie 

 Stacje dezynfekujące dla szkół 

 Rejonowy konkurs z zakresu doradztwa 

zawodowego  

 Projekty w Zespole Szkół w Stawie 

 Kolejna innowacja pedagogiczna w Przedszkolu 

w Marchwaczu   

 Uczczenie 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka 

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu 

w dniu 18 maja    

 Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół 

w Szczytnikach w hołdzie Janowi Pawłowi II   

OGŁOSZENIA   str. 25 

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

 

REDAKCJA 

     Opracowanie i redagowanie „Wiadomości Szczytnickich”: 

Honorata Szymańska – edytowanie, Krzysztof Pietrzykowski - 

skład graficzny, Grażyna Kuchnicka – ds. kontaktów i promocji 

gminy. Honorowy Patronat: Wójt Gminy Szczytniki Marek 

Albrecht.  

     Informator ten powstaje dzięki zaangażowaniu Dyrektorów 

i Nauczycieli  placówek oświatowych oraz Pracowników  

i Mieszkańców Gminy Szczytniki, za co serdecznie  dziękujemy.  

Przekazujemy także wyrazy podziękowania dla Wszystkich, 

którzy nadesłali teksty do bieżącego wydania gazetki gminnej.  

     Wszelkie uwagi dotyczące naszego gminnego informatora 

przyjmujemy pod adresem gazetkagminna@gmail.com. Prosimy 

o przesyłanie artykułów do gazetki - na zasadach określonych 

w Regulaminie gazetki gminnej – wyłącznie na tego maila. 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY  

ŻYCZY  SŁONECZNYCH  WAKACJI! 

mailto:gminna@gmail.com

