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SESJE RADY GMINY 
 

W ostatnich miesiącach odbyły się dwie nadzwyczajne 
sesje Rady Gminy: 18 lipca, 24 sierpnia oraz kolejne 
w dniach 5 i 27 września br. Podczas sesji radni podjęli 
następujące uchwały: 
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. 
"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicz-
nej powiatu kaliskiego oraz gmin: Godziesze 
Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki". 
W uchwale tej strona projektu, czyli Gmina 
Opatówek upoważnia Powiat Kaliski, jako lidera 
projektu, do przygotowania i złożenia wniosków 
aplikacyjnych o dofinansowanie w/w zadania 
w formie dotacji i pożyczki do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz w formie dotacji do WFOŚiGW 
w Poznaniu. W tym celu zostało zawarte porozu-
mienie, w którym strony określają wzajemne prawa 
i obowiązki w celu realizacji tego zadania. 

- w sprawie zabezpieczenia środków na realizację
zadania termomodernizacji obiektów użyteczności 
publicznej w 2012 roku w wysokości 210 tys. złotych. 

- w sprawie zaciągnięciu pożyczki na prefinansowanie 
projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Zduny". Gmina Opatówek zaciągnie 
pożyczkę na to zadanie w wysokości 2 353 420 zł,
z czego w 2011 r. kwotę 1 009 706 zł, w 2012 r 
kwotę 1 343 714 zł.

- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 
2011 r. Po przyjętych zmianach obejmujących 
korekty planu dochodów i wydatków w zakresie 
pomocy społecznej, inwestycji drogowych (zwię-
kszenie wydatków o kwotę 775 000 zł), kultury 

fizycznej oraz ochrony przeciwpożarowej, wydatki 
budżetu gminy Opatówek na 2011 rok wynoszą
32 418 868 zł, z tego wydatki majątkowe 
6 325 191 zł. Dochody budżetu na 2001 r. po 
zmianach wynoszą 26 449 526 zł, w tym dochody 
majątkowe 2 634 914 zł.

- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2011 
rok, w której określono dochody budżetu w wyso-
kości 29 259501 zł, z czego dochody bieżące 
w kwocie 26 599 587 zł, dochody majątkowe 
w kwocie 2 659 914 zł oraz wydatki budżetu 
w wysokości 32 740 109 zł, w tym wydatki bieżące 
w wys. 26 414 918 zł, wydatki majątkowe w wys. 
6 325 191 zł. Ponadto, załącznikiem nr 3 określone 
zostały przychody ogółem: 4 997 498 zł, rozchody 
ogółem: 1 516 890 zł

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Opatówek na lata 2011-2112; podjęcie tej 
uchwały było konieczne ze względu na zmiany 
zawarte w uchwale budżetowej na 2011 rok 

- w sprawie powołania zespołu opiniującego kandyda-
tów na ławników - dotyczy opiniowania kandydatów 
na ławników sądowych Sądu Rejonowego w Kaliszu 
na kadencję 2012-2016. W skład zespołu weszli: 
Paweł Bąkowski, Mariusz Małoburski, Wojciech 
Pokojowy 

- w sprawie przyjęcia przez gminę Opatówek zadania 
publicznego w zakresie dróg powiatowych, w której 
gmina Opatówek przyjmuje zadania "roboty odwod-
nieniowe i renowacja urządzeń odwodnieniowych 
przy drogach powiatowych w ramach remontu dróg 
powiatowych", na co z powiatu kaliskiego otrzyma 
dotacje w kwocie 12 tys. zł.

- w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa 
uznanego za pomnik przyrody; uchwała ta została
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podjęta w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska. 

 

*************************************** 
 

INWESTYCJE I REMONTY 
 

PRZEBUDOWA DROGI DOJUTRÓW-ZDUNY 
Zakończone zostały prace przy przebudowie drogi 
powiatowej nr 4327P na odcinku Dojutrów-Zduny 
o łącznej długości 10,8 km w tym 5 km chodników. Koszt 
inwestycji to kwota ponad 5,3 mln złotych, z czego ok. 
80% to środki z Unii Europejskiej, a wykonawcą
wyłonionym w drodze przetargu była firma Skanska. 
Przedsięwzięcie to obejmowało przebudowę na-
wierzchni, wykonanie lewoskrętów, budowę zatok 
autobusowych, przebudowę skrzyżowań, ustawienie 
barier ochronnych, wzmocnienie poboczy, wykonanie 
chodników i wyjazdów z posesji, wycinkę krzewów 
i drzew, remont przepustów. 
Inwestycja była realizowana ze środków Starostwa 
Powiatowego w Kaliszu, Gminy Opatówek, Gminy 
Żelazków oraz środków unijnych. 
 

PRZEBUDOWA DROGI 
SACZYN-CHEŁMCE-OPATÓWEK 
Zakończyła się przebudowa drogi Saczyn - Chełmce - 
Opatówek. Gmina Opatówek, jako lider projektu, wraz 
z partnerami: Starostwem Powiatowym w Kaliszu 
i Gminą Godziesze Wielkie przebudowały 5 939 mb 
drogi, z tego 4 437 mb to droga powiatowa, 876 mb - 
droga należąca do gminy Opatówek, 626 mb droga 
będąca w gestii gminy Godziesze Wielkie. Odpowiednio 
proporcjonalne były także udziały finansowe partnerów. 
Wykonawcą inwestycji była firma SIDROG sp. z o.o. 
z Błaszek. Przebudowa kosztowała 1 521 985,01 zł.
Dofinansowanie do przebudowy samorządy pozyskały
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2017-2013. 
 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI W ZDUNACH 
Trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej 
w Zdunach. Wykonawcą tego zadania za kwotę
2 319 402,88 zł jest Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Budowlane "BUDMEX" Aneta Wawrzyniak 
oraz PPHU EKO-KAN-GAZ Jan Tokarski. Przedmiotem 
zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zduny wraz 
z budową przepompowni ścieków i komór pomiarowych. 
Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje: 
 

1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
dł. 6 749 m wraz z odgałęzieniami wprowadzonymi 
do granicy z posesją zainteresowanych. System 
kanalizacji grawitacyjnej przewidziano w technologii 
z rur PVC, uzbrojonych w studzienki systemowe 
z PVC średnicy 425mm oraz w miejscach węzło-
wych, we włazowe systemowe lub betonowe prefa-
brykowane o średnicy 1000/1200 mm. 

2. Budowę sieci kanalizacji tłocznej PEHD o dł. 1295 m. 
W zakresie kanalizacji tłocznej zaprojektowano 
system rurociągów z rur PEHD średnicy 90 mm, 
zgrzewanych doczołowo. 

3. Budowę przepompowni ścieków 
4. Budowę komór krat z komorą pomiarową

Zadanie podzielono na dwa etapy:

Etap I: zakres robót do wykonania w roku 2011: 
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

PCV o średnicy 200 mm - dł. 3 149 m 
- Budowa komór krat z komorą pomiarową

Etap II: zakres robót do wykonania w roku 20121: 
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

dł. 3 600 m 
- budowa sieci kanalizacji tłocznej PEHD o średnicy 

1295 m 
- budowa przepompowni ścieków 
 

Na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Zdunach gmina 
złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinan-
sowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 
na lata 2007 - 2013 działanie "Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej" na kwotę 2 353 420 zł.
Umowa została podpisana w dniu 15 lutego 2011 r. 
 
INNE PRACE DROGOWE 
W Sierzchowie trwają prace w pasie drogi wojewódzkiej 
nr 471 polegające na budowie dwóch zatok autobu-
sowych oraz jednostronnego chodnika dla pieszych. 
Udział finansowy gminy Opatówek wynosi 20 tys. zł.
Wykonanie tych prac znacznie przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa osób korzystających z masowej 
komunikacji oraz dotąd poruszających się poboczem. 
 

Odbyły się przetargi na przebudowę nawierzchni n/w 
dróg gminnych: 
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Michałów 

Pierwszy - Michałów Drugi - na odcinku 1,95 km, 
zakres prac obejmuje wykonanie koryta, profilo-
wanie i zagęszczanie podłoża, ułożenie górnej 
warstwy podbudowy z kruszywa łamanego twar-
dego. Najkorzystniejsza oferta wpłynęła od "ASBUD" 
PiWRD-B z Rajska - kwota 91 044,41 zł.

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Porwity - 
Cienia II na odcinku 460 mb i obejmuje profilowanie 
i zagęszczenie istniejącej podbudowy, ułożenie 
górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, 
skropienie asfaltem oraz ułożenie nawierzchni 
z mieszanek mineralno - asfaltowych. Przetarg 
wygrało PP-H-U "BUDKOM" z Kalisza za kwotę
79 732,54 zł.

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejsco-
wości Janików - długość odcinka 1000 mb, zakres 
prac obejmuje profilowanie i zagęszczanie istnie-
jącej podbudowy, cząstkowy remont istniejącej 
podbudowy z kruszywa łamanego, skropienie 
asfaltem oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej. 
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W wyniku przeprowadzonego przetargu została
wybrana oferta PDI "KAREX" z Ociąża - kwota 
125 367,75 zł.

- Dnia 21 września br. odbył się przetarg na 
przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Kobiernie 
na odcinku 1,39 km. Zakres robót obejmuje 
wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 
łamanego twardego, skropienie asfaltem i ułożenie 
nawierzchni asfaltowej. Najkorzystniejszą ofertę
z kwotą 221 984,46 zł złożyło Przedsiębiorstwo Ulic 
i Mostów z Kalisza. 

 
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY 
ZESPOLE SZKÓŁ W RAJSKU 
Dobiegła końca budowa boiska wielofunkcyjnego przy 
Zespole Szkół w Rajsku. Wykonawcą zadania została
firma SODEX Sp. z o.o. ze Złotnik. Całkowity koszt 
budowy boiska to kwota ok. 359 tys. zł, z czego 
197 tys. zł w formie dotacji gmina uzyskała z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Udział finansowy gminy to kwota 130 tys. zł
i wartość obecnego boiska. 
Zgodnie z dokumentacją boisko z nawierzchnią
syntetyczną poliuretanową będzie miało wymiary 22m x 
44m. Boisko zaprojektowano wraz ze sprzętem 
stanowiącym stałe wyposażenie dla poszczególnych 
dyscyplin sportowych: piłki ręcznej, tenisa ziemnego, 
siatkówki oraz koszykówki. Boisko posiada odwodnienie 
w formie drenażu, nawierzchnię utwardzoną, wykonano 
także chodniki wewnętrzne z opaską z kostki brukowej 
oraz zagospodarowano teren wokół boiska i zamonto-
wano ławki. 
 
REMONTY W GOSPODARCE KOMUNALNEJ 
W I półroczu tego roku w zakresie realizacji zadań
w gospodarce komunalnej wykonano liczne prace 
remontowe zaplanowane w budżecie gminy na 2011 r. 
a także wynikające z bieżących potrzeb i awarii na 
łączną kwotę ok. 160 tys zł.
Między innymi dokonano wymienionych niżej remontów 
w komunalnych budynkach mieszkalnych: 
- wymiana instalacji elektrycznej w budynkach na ul. 

Kościelnej (klatka schodowa oraz 1 mieszkanie) 
i Poniatowskiego w Opatówku 

- przegląd budynków komunalnych 
- roboty budowlane (wymiana okien i drzwi, przemu-

rowanie kominów, naprawa dachów itp.) 
- wykonanie pionów i przełożenie liczników 
Wykonanie wydatków na dzień 31 sierpnia szacowane 
jest na 44% planu w budżecie. 
Natomiast w zakresie wodociągów i kanalizacji, w tym 
oczyszczalni ścieków, wykonano plan wydatków w 76% 
w stosunku do zaplanowanych na bieżący rok, w tym 
zrealizowano m.in.: 
- usunięcie awarii z przebudową sieci wodociągowej 

w Opatówku (rejon ul. Św, Jana) 
- naprawy w stacji uzdatniania wody w Tłokini Wielkiej 
- czyszczenie studni głębinowej przy ul. Zdrojowej 

w Opatówku 
- wykonanie systemu monitorowania w stacji uzdat-

niania wody w Cieni Drugiej i Michałowie Drugim 
- naprawa pomp w Sierzchowie 
- prace konserwacyjno-malarskie zbiornika wieżowego 

w Opatówku (wieża cisnień)

- bieżący zakup materiałów eksploatacyjnych dla 
oczyszczalni ścieków oraz zakup niezbędnych 
materiałów i wykonanie napraw. 

 
INWESTYCJE I REMONTY W SZKOŁACH 
W trosce o stworzenie jeszcze lepszych warunków do 
nauki dla naszej młodzieży, a także komfortu pracy 
nauczycieli na czas wakacji samorząd gminny 
zaplanował szereg prac remontowych w placówkach 
oświatowych w naszej gminie. W tym roku na cele 
remontowe z budżetu gminy przeznaczono około
220 tys. zł. Ponadto zakończono realizację sali 
sportowej przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej i budowę
boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Rajsku 
na łączną kwotę 2 275 000 złotych. Poszczególne pla-
cówki oświatowe wydatkowały środki finansowe na: 
 

Szkoła Podstawowa w Opatówku: 
- malowanie ścian i balustrad na klatkach schodo-

wych i w korytarzach, w hollu i wejściu głównym 
- malowanie pomieszczeń lekcyjnych (sala językowa 

i komputerowa) i auli 
- generalny remont "starej świetlicy" 
- wymiana drzwi (przyziemie, parter I piętro, świetlica, 

biblioteka) 
- remont sali gimnastycznej (odgrzybianie ścian, 

malowanie, remont dachu z wymianą rynien) 
- odnowienie ścian, naprawa tynków w wejściu 

głównym i bocznym do szkoły
- instalacja wodociągowa i kanalizacyjna i montaż

ogrzewacza wody w pokoju nauczycielskim 
- doprowadzenie ciepłej wody do 6 umywalek oraz 

4 prysznicy 
- remont gabinetu logopedy (gipsowanie i malowanie 

ścian, założenie płytek podłogowych, nowe oświet-
lenie) 

- usunięcie martwych konarów i uschniętych drzew na 
placu zabaw i przy bieżni 

- ponadto dokonane zostały zakupy: 15 zestawów 
komputerowych, wykładziny i zabawek do nowego 
oddziału przedszkolnego, zamykanej szafki na 
dzienniki lekcyjne oraz stoliki i krzesła dla 50 
uczniów (z funduszy rady rodziców). 

 

Gimnazjum w Opatówku: 
- odświeżenie ścian w niektórych klasach 
- pomalowanie metalowych elementów krzeseł i ławek 

uczniowskich 
- wyłożenie podjazdu kostką brukową.

Zespół Szkół w Rajsku 
- naprawa wewnętrznych schodów na parterze 

i I piętrze 
- wymiana posadzki w sali lekcyjnej 
- wymiana 15 szt. okien 
- wymiana kanalizacji w pomieszczeniach przy sali 

gimnastycznej 
- malowanie lamperii olejnej na klatce schodowej 

parter/I piętro, I/II piętro 
- odgrzybienie ściany w kuchni szkolnej. 
 

Zespół Szkół w Chełmcach 
- remont dachu polegający na wymianie pokrycia 

dachowego i dekarskiej obróbce kominów 
- remont klatki schodowej w budynku głównym oraz 

części korytarza górnego (gipsowanie, malowanie, 
wzmocnienie ścian marmolitem) 
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- wymiana okna na klatce schodowej 
- modernizacja i adaptacja pomieszczenia celem 

utworzenia sali lekcyjnej dla klasy I szkoły podsta-
wowej oraz zakup stolików i ławek 

- adaptacja nowego pomieszczenia celem przenie-
sienia pokoju nauczycielskiego wraz zakupem mebli 

- przesunięcie linii średniego napięcia przy boisku 
szkolnym (prace wykonała firma Energa). 

 

Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej 
- ukończenie budowy sali sportowej wraz zapleczem 

i wyposażeniem w sprzęt sportowy 
- położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze 

prowadzącej do szkoły
- wykonanie przyłącza wody do hali sportowej 
- budowa szamba wraz z przyłączem 
- wymiana drzwi w wejściu głównym i przedszkolnym 
- remont schodów w głównym wejściu szkoły i klatki 

schodowej do oddziału przedszkolnego 
- demontaż paneli na korytarzach szkolnych, gipso-

wanie, szpachlowanie i malowanie 
- montaż hydrantów wewnętrznych 
- przygotowanie sali dla oddziału przedszkolnego 
- remont sali z przeznaczeniem na świetlicę szkolną
- wymiana armatury łazienkowej w oddziale przed-

szkolnym 
- wymiana drzwi w łazienkach szkolnych naprawa 

armatury 
- zagospodarowanie kwietników wokół sali sportowej. 
 

Publiczne Przedszkole w Opatówku 
- doposażenie sal zajęć w zabawki (z funduszy rady 

rodziców) 
- doposażenie placu zabaw w dodatkowy sprzęt

i zabawki 
- wymiana okien (2 szt.), założenie wykładziny, 

malowanie drzwi, zabudowa wnęki, odnowienie 
lamperii w sali zajęć 

- naprawa podłogi, malowanie ścian i drzwi w maga-
zynie spożywczym 

- malowanie ścian, założenie paneli i wymiana mebli 
w gabinecie dyrektora. 

 

REMONTY W BIBLIOTECE 
W sierpniu b.r. został zrealizowany w bibliotece pierwszy 
projekt z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich - "Wymiana posadzki 
w zabytkowej bramie wejściowej Gminnej Biblioteki 
Publicznej im. Braci Gillerów Opatówku". Zgodnie 
z zaleceniami konserwatorów zabytków zniszczoną
nawierzchnię cementową zastąpiła kostka granitowa 
nawiązująca do dawnej funkcji i charakteru budowli. 
Wymieniono także schody wejściowe do budynku 
i schody do korytarza biblioteki. 
Po wymianie posadzki konieczne okazało się malowanie 
bramy. Zainstalowano również oświetlenie, które pozwoli 
na organizowanie wystaw oraz imprez dla czytelników 
w sezonach nie wymagających dodatkowego ogrzewa-
nia. Wkrótce zostanie naprawiona brama prowadząca 
na podwórze. Brama wejściowa będzie wykorzystywana 

na działalność biblioteczną, co jest bardzo potrzebne 
w związku z ciasnotą lokalu biblioteki prowadzącej 
zadania powiatowe. Starostwo powiatowe wsparło
remont swoimi środkami. To właśnie w tej bramie dzieci 
budowały wielki piracki statek w czasie "Nocy z piratami" 
w bibliotece. Aktualnie w bramie można zobaczyć
wystawę poświęconą jednemu z patronów biblioteki - 
Agatonowi Gillerowi. Brama wejściowa biblioteki będzie 
miejscem, w którym biblioteka będzie mogła prowadzić
działalność kulturalną oraz realizować swoje zadania 
związane z regionalizmem i promowaniem gminy 
Opatówek. 
 
KONKURS PN. "SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI" 
Gmina Opatówek, we współdziałaniu z Powiatem 
Kaliskim oraz gminami: Godziesze Wielkie, Koźminek, 
Lisków i Szczytniki, złożyła wniosek na dofinansowanie 
przedsięwzięć w ramach III Konkursu programu 
priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - 
część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności 
publicznej". Program ogłoszony został przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
W przypadku zakwalifikowania wniosków, realizacja 
zadania w naszej gminie obejmować będzie moderni-
zację budynków szkoły podstawowej w Opatówku, 
zespołu szkół w Tłokini Wielkiej oraz SP ZOZ Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Opatówku. Program przewiduje 
wsparcie finansowe w formie dotacji (50% z NFOŚiGW 
oraz z WFOŚiGW) i pożyczki (40% NFOŚiGW). Udział
własny, w roku realizacji zadania wynosiłby 10% 
wartości zadania, czyli ok. 210 tys. zł. Wartość kosztory-
sowa całego zadania wynosi ok. 2 mln 66 tys. złotych. 
 

*************************************** 
 

REALIZACJA 
PROJEKTÓW UNIJNYCH 

 

PROGRAM COMENIUS 
Gmina Opatówek przystąpiła do unijnego programu DG 
Edukacja i Kultura, Działanie Mobilność Kadry 
Edukacyjnej Program "Uczenie się przez całe życie" 
Comenius. Program ten jest skierowany do: 
- uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca 

szkoły średniej 
- szkół określonych przez państwa członkowskie 
- nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół
- stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji 

pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związa-
nych z oświatą szkolną

- osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organi-
zację i realizację oświaty i edukację na poziomie 
lokalnym, regionalnym i krajowym 

- ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się
kwestiami uczenia się przez całe życie 

- podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa 
zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek 
aspektem uczenia się przez całe życie. 
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Cele szczegółowe projektu to: 
- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej 

wiedzy o różnorodności kultur i języków euro-
pejskich oraz zrozumienia jej wartości 

- pomaganie młodym ludziom w nabyciu podsta-
wowych umiejętności i kompetencji życiowych niez-
będnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrud-
nienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. 

Gmina Opatówek będzie realizować program na 
podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy 
Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową
Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie", 
a Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów 
w Opatówku. Przyznana kwota dofinansowania to 
20 tys. Euro (tj. 82 788 zł), a okres realizacji od 1 sierpnia 
2011 roku do 31 lipca 2013 roku. 
 

PROJEKT "RÓWNE SZANSE, RÓWNY START" 
Złożony przez Gminę Opatówek w I kwartale tego roku 
wniosek o dofinansowanie projektu "Równe szanse, 
równy start" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki został pozytywnie rozpatrzony pod względem 
formalnym przez dwóch niezależnych ekspertów 
i przekazany do rozpatrzenia pod względem meryto-
rycznym. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
poinformował, że w II etapie wniosek złożony przez 
Gminę Opatówek uzyskał 38 lokatę na 206 złożonych 
wniosków, jednakże nie został przyjęty do dofinanso-
wania z powodu braku środków finansowych. 
Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy zawiadomił, że
wniosek ma szansę na uzyskanie dofinansowania 
w momencie rezygnacji innych beneficjentów. 
 

NOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 
Gmina Opatówek kontynuuje kolejny rok działania 
projektu pod nazwą "Podniesienie poziomu jakości 
edukacji i wyrównywanie szans rozwojowych dzieci 
w gminie Opatówek poprzez otwarcie nowych oddziałów 
przedszkolnych" w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu 
to kwota 736 162 zł, z czego dofinansowanie ze 
środków unijnych wynosi 721 162 zł, a wkład własny 
gminy - 15 000 zł.
Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans 
rozwojowych dzieci pochodzących z obszarów wiejskich 
poprzez zapewnienie ciągłości działania 3 oddziałów 
przedszkolnych dla dzieci od 3 do 5 lat na bazie Zespołu
Szkół w Chełmcach, Rajsku i Tłokini Wielkiej, zapobie-
ganie dyskryminacji, a pośrednio stworzenie szans 
rozwoju społecznego i zawodowego dla kobiet - matek 
dzieci uczęszczających do nowopowstałych przedszkoli. 
Widocznym efektem dla mieszkańców naszej gminy są
bogato wyposażone oddziały przedszkolne. 
 

PROJEKT "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ,
PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT" 
W kwietniu 2010 roku Gimnazjum im. Agatona i Stefana 
Gillerów w Opatówku przystąpiło do realizacji projektu 
''Z fizyką, matematyką, przedsiębiorczością zdobywamy 
świat''. Projekt, współfinansowany przez Unię
Europejską, realizowany w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, stworzył Uniwersytet 
Szczeciński oraz COMBIDATA Poland Sp. z o.o. 
Realizacja działania trwać będzie w okresie od 
października 2009 do sierpnia 2012 roku. W tym czasie 
uczniowie zrealizują 5 tematów projektowych, z których 
każdy zostanie oceniony przez ekspertów uniwersy-
teckich. Do udziału w projekcie komisja rekrutacyjna 
zakwalifikowała łącznie 180 Uczniowskich Grup 
Projektowych z 90 szkół z województw: wielkopolskiego, 
zachodniopomorskiego i lubuskiego. Wśród nich 
znalazły się dwie szkoły z gminy Opatówek: Gimnazjum 
w Opatówku i Gimnazjum w Rajsku. 

Uczniowie uczestniczą bezpłatnie w ciekawych, 
pozalekcyjnych zajęciach w zakresie kompetencji 
przedsiębiorczości i fizyki. Zajęcia są realizowane 
z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu m.in. tablic 
interaktywnych, materiałów e-learningowych. Realizacja 
zajęć odbywa się wspólnie z nauczycielami szkół oraz 
kadrą dydaktyczną uczelni wyższych. 

W październiku ogłoszono listę rankingową
pierwszego etapu projektu, na której wyłoniono po pięć 
szkół z zakresu obu kompetencji, które najlepiej 
opracowały temat projektowy. Grupą, która oceniona 
została najwyżej z dziedziny przedsiębiorczości okazała
się grupa z Gimnazjum im A. i S. Gillerów w Opatówku 
pod opieką p. Agnieszki Kowalczyk. 

Tematem realizowanym przez zwycięską
drużynę był: Unia Europejska - Szanse i zagrożenia 
Polski po 6 latach członkostwa w UE. Uczniowie 
przeprowadzili debatę z władzami gminy, zaplanowali 
i odbyli wycieczkę do Urzędu Pracy w Kaliszu. 
Samodzielnie poszukiwali wszelkiej wiedzy, która 
pomogłaby im w pełni i wyczerpująco omówić
zagadnienie. Najwięcej emocji wzbudziły badania 
ankietowe z użyciem kamery, przeprowadzone wśród 
mieszkańców Opatówka, podczas których uczniowie 
wcielili się w role reporterów. Opracowany materiał
filmowy i ankietowy dostarczył ciekawych informacji na 
temat tego jak Opatowianie odnoszą się do członkostwa 
w UE. W realizacji wykorzystano nowoczesny sprzęt
komputerowy, który otrzymała szkoła - laptop, tablicę
multimedialną i aparat fotograficzny. Uczniowie 
korzystali także z internetowej platformy edukacyjnej. 

Biorąc pod uwagę, że na nagrodzonym piątym 
miejscu znalazło się również Gimnazjum z Rajska 
możemy śmiało stwierdzić, że w gminie Opatówek 
rośnie pokolenie młodych przedsiębiorców. 28 paździer-
nika 2010 r. zwycięskie grupy, wraz z opiekunkami 
i dyrektorkami: p. Jolantą Pokojową i p. Honoratą
Wolniaczyk, wzięły udział w Uczelnianym Festiwalu 
Uczniowskich Grup Projektowych w Poznaniu, gdzie 
zwycięska drużyna pod opieką p. Agnieszki Kowalczyk 
dokonała prezentacji swoich działań wszystkim 



Wiadomości Gminne str. 6/24 

uczestnikom projektu. Wyróżnione przez organizatorów 
grupy uczniów otrzymały nagrody książkowe, wysłuchały
ciekawych wykładów z fizyki i przedsiębiorczości oraz 
obejrzały prezentację najlepszych grup. 

W tym roku szkolnym młodzież podjęła
wyzwanie polegające na zdalnej, ponadregionalnej 
współpracy z uczestnikami z innego województwa, 
w ramach powołanej tzw. Międzyszkolnej Grupy 
Projektowej. Praca nad projektem przebiegała w oparciu 
o komunikację zdalną, m.in. za pośrednictwem portalu 
projektu, poprzez forum i grupy dyskusyjne. 
Nowoczesna forma edukacji pozwala na nabywanie nie 
tylko wiedzy i umiejętności z danego obszaru lecz 
również umożliwia wykorzystanie zdolności komunika-
cyjnych i ICT w nauce. 

Uczniowie Gimnazjum im. Agatona i Stefana 
Gillerów w Opatówku wspólnie z kolegami i koleżankami 
z Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Cassino w Złocieńcu 
opracowali projekt edukacyjny pt. "Środowisko 
przyrodnicze w Polsce. Stan obecny - ochrona - 
prewencja", który został wysoko oceniony przez 
ekspertów z Uniwersytetu Szczecińskiego. W ramach 
Międzyszkolnych Grup Projektowych w kompetencji 
przedsiębiorczość gimnazjaliści z Opatówka zajęli II 
miejsce na 45 zespołów kompetencyjnych z województw 
lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. 
We wszystkich działaniach podjętych przez grupę
wpierali ich opiekunowie - p. Agnieszka Kowalczyk 
z Gimnazjum w Opatówku i p. Ewa Kilian z Gimnazjum 
w Złocieńcu. Wszystkim uczestnikom gratulujemy, 
życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji z pozyskanej 
wiedzy. 

Projekt jest realizowany przez Partnerstwo 
Uniwersytetu Szczecińskiego z Firmą Combidata Poland 
sp. z o.o. Trwa do sierpnia 2012 roku. 
 

Projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z 
Combidata Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty", 
Działanie 3.3. "Poprawa jakości kształcenia", Poddziałanie 3.3.4 
"Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe" 

PROJEKT "DAĆ SZANSĘ MŁODYM" 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

www.efs.gov.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej 

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji 

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku 
realizuje projekt pn. "Dać Szansę Młodym" 
 

na które pozyskał środki z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. 
 

Projekt ma na celu rozwój osobowy i edukacyjny 
młodzieży z gminy Opatówek zagrożonej wykluczeniem 

społecznym poprzez uczestnictwo w zajęciach aktywnej 
integracji z psychologiem, pedagogiem, terapeutą,
doradcą zawodowym, socjologiem i informatykiem oraz 
pracę z pracownikami socjalnymi. 
 

Termin realizacji projektu 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. 
 

Kierownik GOPS w Opatówku - Violetta Galant 
Koordynator projektu - Sylwia Matczak 
 

WNIOSKI ZŁOŻONE DO LGD-7 
 

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku - 
wykonanie alejek parkowych - "Dzika promenada" 
W ramach operacji w roku 2012 planuje się wykonanie 
alejki parkowej o nazwie "Dzika promenada" 
z zachowaniem naturalnej otuliny roślinnej co będzie 
pierwszym etapem rewaloryzacji parku. W kolejnych 
etapach powstaną nowe alejki i ławki na niemal całym 
terenie parku oraz mostek który połączy park z obiektem 
sportowym Orlik. W chwili obecnej zagospodarowane 
jest 5 ha, a cały park liczy sobie 15 ha. W planie jest też
utworzenie Ogrodu Kwaterowo-Różanego. Natomiast 
w pobliżu przedszkola ma powstać Ogródek Kwiatowo- 
Ziołowy z miejscem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży. 
Kwota projektu - 266 568,31 zł - kwota dofinansowania 
173 377,00 zł.

Odnowienie centrum wsi Opatówek poprzez 
zagospodarowanie skweru przy Placu Wolności. 
Realizacja projektu poprawi walory estetyczne 
i atrakcyjność centrum miejscowości oraz poprawi jej 
wizerunek. Celem projektu jest odnowienie centrum 
miejscowości i zagospodarowanie skweru przy Placu 
Wolności tak, aby stanowił wizytówkę miejscowości. 
Przewiduje się liczne nasadzenia z zachowaniem zieleni 
istniejącej. Zakres prac to: rozścielenie kory sosnowej, 
nasadzenie drzew liściastych form piennych (magnolii) 
i iglastych (daglezja), krzewów liściastych (azalie, 
różaneczniki i róże) i iglastych (cis pośredni), założenie 
trawników, wysadzenie bylin i instalację systemu 
nawadniającego. Kwota projektu: 50 205,36 zł; dofinan-
sowanie: 36 337,00 zł.

Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru 
ogrodzeniowego przy tzw. "Domku gotyckim" przy 
ul. Kościelnej w Opatówku. 
Celem projektu jest pełna konserwacja techniczna 
i estetyczna muru ogrodzeniowego przy tzw. "Domku 
gotyckim" przy ul. Kościelnej w Opatówku. 
W ramach inwestycji przewidziano : 
- odtworzenie jednego przęsła ogrodzeniowego 

z cegły gotyckiej 28 x 14 x 7 cm, 
- wymianę tynków bramy,  
- naprawę lica muru ceglanego bramy od strony 

skweru  
- wykonanie tynku na nowym przęśle 
- naprawę lica muru na 10 przęsłach od strony skweru 
- malowanie tynków farbami silikonowymi 
Kwota projektu - 42 122,60 zł - kwota dofinansowania 
23 972,21 zł

*************************************** 
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DOŻYNKI GMINNE 
 

Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się w ostat-
nią niedzielę sierpnia w Opatówku. Uroczystości 
rozpoczęły się mszą świętą celebrowaną w intencji 
rolników przez proboszcza parafii Opatówek ks. prałata 
Władysława Czamarę. We mszy św. oraz części 
obrzędowej dożynek, wspólnie z rolnikami, gospoda-
rzami i mieszkańcami gminy, wzięli udział przybyli tego 
dnia goście: posłowie na sejm RP: Jan Dziedziczak, 
Józef Racki, Adam Rogacki, Leszek Aleksandrzak, 
radna sejmiku województwa wielkopolskiego Barbara 
Nowak, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Przewodni-
czący Rady, Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak, 
członek Zarządu Powiatu Krzysztof Dziedzic, radny 
powiatowy Artur Szymczak, Wiceprezydent Miasta 
Kalisza Jacek Konopka, radni gminy Opatówek na czele 
z Przewodniczącym Pawłem Bąkowskim i wiceprzewod-
niczącymi Wojciechem Pokojowym i Markiem Szlen-
kierem, sołtysi wsi, dyrektorzy placówek oświatowych 
z terenu gminy. Po mszy, barwny korowód wieńców 
dożynkowych, z towarzyszeniem orkiestry dętej OSP 
z Opatówka i Tłokini Wielkiej, pocztów sztandarowych 
Ochotniczych Straży Pożarnych ruszył na miejsce 
uroczystości przy ul. Parkowej, gdzie rozpoczęło się
tegoroczne świętowanie plonów mieszkańców gminy 
Opatówek. 

Okazały bochen chleba, wypieczony specjalnie 
na to święto, Wójtowi Gminy Sebastianowi Wardęckiemu 
przekazali Starostowie dożynek, którymi w tym roku byli: 
p. Izabela Olejnik z Tłokini Małej i p. Eugeniusz 
Wojtaszek z Michałowa Drugiego. Wójt Gminy - 
w imieniu gospodarzy - powitał gości, rolników i ich 
rodziny oraz mieszkańców naszej gminy, a także
podziękował za dorodny bochen chleba wypieczony 
z tegorocznej mąki, którym to chlebem Wójt Gminy, 
Przewodniczący Rady Gminy, Sekretarz Gminy razem 
ze Starostami Dożynek częstowali wszystkich 
zgromadzonych. W swoim wystąpieniu Wójt podkreślił
jak ważna jest praca rolników i jak ważne jest 
sprawiedliwe dzielenie się owocami tej pracy. "Ja 
również chcę się podzielić tym chlebem ze wszystkimi 
mieszkańcami naszej gminy i przybyłymi do nas gośćmi. 
Chciałbym aby ten podział był sprawiedliwy. Niech 
chleba nigdy i nikomu nie zabraknie w naszej gminie 
i naszej Ojczyźnie. Bóg zapłać i szczęść Boże na 
kolejne lata" - tymi słowami Wójt Sebastian Wardęcki 
zakończył swoje wystąpienie. 

Także przemawiający goście podkreślali wagę
pracy rolników, sadowników, hodowców i konieczność 
jej poszanowania i podziękowania za ich całoroczny 
trud. Listy okolicznościowe na ręce rolników i gospodarzy 
przesłali: biskup kaliski Stanisław Napierała, senato-

rowie RP Małgorzata Adamczak i Piotr Kaleta, posłowie 
na sejm RP Rafał Grupiński, Maciej Orzechowski, Witold 
Sitarz, Wiesław Szczepański, wojewoda wielkopolski 
Piotr Florek, marszałek województwa wielkopolskiego 
Marek Woźniak, członkowie zarządu województwa 
Tomasz Bugajski i Krzysztof Grabowski. 

Korzystając z tak uroczystej i podniosłej atmos-
fery, wręczone zostały listy gratulacyjne z podziękowa-
niami za okazaną pomoc i ofiarność przy organizacji 
dorocznego święta rolników. Podziękowania te, z rąk
Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady i Sekretarza 
Gminy otrzymali: Małgorzata Brodziak, Krzysztof 
Włodarz, Grażyna Wietrzych, Piotr Janiak, Teresa 
Łazarek, Aleksandra Wszędobył, Ryszard Prus, Izabela 
Olejnik, Eugeniusz Wojtaszek, Jadwiga i Henryk 
Menclowie, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego 
Ziemi Kaliskiej Grzegorz Poniatowski, Przewodnicząca 
KGW w Opatówku Lucyna Wojtaszek, Honorowy Prezes 
ZG Zw. OSP RP dh Aleksander Korzeniowski, Prezes 
ZG Zw. OSP RP dh Bogdan Marszał, instruktorka 
zespołów tanecznych CDN Małgorzata Kujawa, prezesi 
orkiestr dętych: w Chełmcach dh Henryk Maślak, 
w Opatówku dh Paweł Janiak, w Rajsku dh Wojciech 
Woźny, w Tłokini Wielkiej dh Jan Wilner. 

Piękna pogoda panująca do samego wieczora 
zachęcała mieszkańców do przybycia na dożynki 
i spędzenia z rodziną wolnego czasu na świeżym 
powietrzu. Organizatorzy zadbali o to, by goście się nie 
nudzili. Dla dzieci i dorosłych przygotowano liczne 
atrakcje: od dmuchanych zamków, zjeżdżalni, trampolin, 
przejażdżek na kucykach, po różnorodne stoiska 
z jedzeniem, napojami, zabawkami. O podniebienia 
gości zadbały na swoim stoisku także panie z Koła
Gospodyń Wiejskich oferując pyszny chleb ze smalcem, 
ogórkiem kwaszonym i pomidorem, domowego wypieku 
ciasta i żurek. Wielkim powodzeniem wśród odwiedza-
jących cieszyły się gadżety promocyjne gminy 
Opatówek: kolorowe baloniki, długopisy, breloczki, 
czapeczki i foldery reklamowe. 

Część artystyczną, dostojnym polonezem 
rozpoczęli uczniowie Gimnazjum im Agatona i Stefana 
Gillerów w Opatówku, a na scenie królował śpiew 
w wykonaniu Ani Dziedzic i Oli Pilarskiej z Zespołu Szkół
w Rajsku i taniec w wykonaniu zespołów tanecznych 
CDN MINI, CDN MIX i CDN MINI 2. Obejrzeliśmy także
występ Bractwa Rycerskiego Ziemi Kaliskiej, w którym 
podziwiać można było nie tylko średniowieczne tańce 
oraz pokaz walk rycerskich, ale także stroje i uzbrojenie 
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z tamtej epoki. Był też konkurs plastyczny dla dzieci ph. 
"Polska wieś". Dla wszystkich uczestników przewidziano 
nagrody ufundowane przez koncern Jutrzenka SA., 
które wręczył Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic. 

Wielkim powodzeniem cieszyła się tego dnia 
także loteria fantowa - każdy los wygrywał - a dodatkowo 
wszystkie losy brały udział w losowaniu nagród 
głównych: 2 rowery ufundowane przez Wójta Gminy 
i starostów dożynek, ława szklana ufundowana przez 
Centrum Meblowe M-3, parowar sponsorowany przez 
pp. Jadwigę i Henryka Menclów, frytkownica przekazana 
na loterie przez pp. Dorotę i Pawła Naszyńskich, 
weekend dla 2 osób w hotelu Sasanka w Szklarskiej 
Porębie ufundowany przez pp. Emilię i Zbigniewa 
Szafarzów. 

Wszystkich skutecznie rozmieszał kabaret 
KLAPA z Żegocina w programie parodiującym nasze 
codzienne życie z jego radościami i problemami 
"Rozgłośnia Radiowa Me-Kury", a wieczorem na scenie 
była już tylko muzyka i to muzyka z różnych stron kraju 
i świata: swój występ dała kapela góralska z Rajczy 
"Zdrowe Korzenie", potem bawiliśmy się przy 
piosenkach biesiadnych w wykonaniu zespołu Biesiada 
Polska, a na koniec ten sam zespół dał koncert 
"Acapulco" - w rytm włoskich przebojów. 

Wieńce na tegoroczne dożynki przygotowały
następujące miejscowości: Borów, Cienia Pierwsza, 
Cienia Folwark, Józefów, Michałów Pierwszy i Drugi, 
Michałów Trzeci, Nędzerzew, Opatówek, Rajsko, 
Sierzchów, Szulec, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Wielka 
i Trojanów. 
 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania 
wszystkim sympatykom Gminnego Ośrodka Kultury, 
jednostkom straży pożarnej z terenu gminy, 
pracownikom Urzędu Gminy i jednostek podległych oraz 
sponsorom, dzięki którym uroczystości dożynkowe 
mogły mieć tak bogatą oprawę. Wśród darczyńców 
znaleźli się m.in.: 
- Firma Jutrzenka Colian Sp. z o.o. Opatówek 
- Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddz. w 

Opatówku 
- Firma PPUH RECO Remigiusz Kaźmierczak 
- Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" 

Opatówek 
- Centrum Ogrodnicze LIDIA HORTI LOGISTIC 

Mirosław Gimla - Opatówek 
- Emilia i Zbigniew Szafarzowie Opatówek 
- Firma KALDRÓG Damian Dzikowski Kalisz 

- Firma ASBUD Projektowanie i Wykonawstwo 
Roboty Drogowo Budowlane Rajsko 

- Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO 
HESTIA Kalisz 

- Centrum Meblowe M-3 Opatówek 
- Firma KOMPLAST Przetwórnie Tworzyw 

Sztucznych Jarosław Ficner Szałe
- FPH BLUE Konrad Bendykowski Trojanów 
- DROMAX Usługi Drogowe i Budowlane Chełmce 
- PPHU AGROMECHANIKA Ireneusz Mikołajczyk, 

Józef Saganowski Opatówek 
- Zakład Cukierniczy Jadwiga i Henryk Menclowie - 

Opatówek 
- Dorota i Paweł Naszyńscy - Opatówek 
- PPHU KRIS Krystyna i Grzegorz Olczakowie - 

Opatówek 
- Zakład Fryzjersko-Kosmetyczny Małgorzata Latoń

Opatówek 
- Dorota Poniatowska PZU SA Inspektorat w Kaliszu 
- PPHU BEDNARZ Paweł Bednarek Kokanin 
- Piekarnia Benedykta Owczarka z Iwanowic 
- PPHU IRWAX Wacław Chojnacki i Zbigniew 

Gajewski Opatówek 
- Zakład Wędliniarski Marian Bach Tłokinia Wielka 
- Janina i Mieczysław Wangowie z Nędzerzewa 
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Kalisz 
- AM-SÓL Andrzej Brodziak Szałe
- Halina i Julian Dobrzańscy 
- Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Opatówek 
 

*************************************** 
 

POWIATOWO-GMINNA 
INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 

 

Marzenia się spełniają! Przekonali się o tym 
uczniowie oraz grono pedagogiczne Zespołu Szkół
w Tłokini Wielkiej, kiedy po powrocie z wakacji ich 
oczom ukazała się ukończona, pełnowymiarowa, 
nowoczesna, piękna i od lat upragniona sala sportowa. 
22 września 2011 roku odbyła się tutaj Powiatowo-
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2011-2012 
połączona z oddaniem do użytku hali sportowej. 

Uroczystości poprzedziła msza święta w kościele pod 
wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Tłokini 
Kościelnej z udziałem uczniów, rodziców, zaproszonych 
gości, nauczycieli, mieszkańców wsi, druhów strażaków 
oraz przybyłych pocztów sztandarowych. Ksiądz 
proboszcz Jacek Paczkowski szczególnie serdecznie 
powitał Gospodarza Diecezji Kaliskiej - Jego 
Ekscelencję Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierałę,
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który koncelebrował nabożeństwo i wygłosił kazanie. 
Następnie wszyscy udali się do Zespołu Szkół w Tłokini 
Wielkiej. 

Powiatowo - Gminna Inauguracja Roku 
Szkolnego 2011/2012 rozpoczęła się od wprowadzenia 
pocztów sztandarowych i odśpiewania hymnu państwo-
wego przy dźwiękach Orkiestry Ochotniczej Straży
Pożarnej w Tłokini Wielkiej. Pani dyrektor Teresa 
Kobierska powitała zebranych gości, a w szczególności: 
Jego Ekscelencję Biskupa Kaliskiego Stanisława 
Napierałę, księdza proboszcza tutejszej parafii Jacka 
Paczkowskiego, księdza kanonika Władysława 
Mrozińskiego, całe duchowieństwo, senatora RP Piotra 
Kaletę, posłów na Sejm RP Leszka Aleksandrzaka, 
Andrzeja Derę, Józefa Rackiego, Witolda Sitarza, radną
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Barbarę Nowak, 
Starostę Kaliskiego - Krzysztofa Nosala, Wicestarostę
Kaliskiego Andrzeja Dolnego, Przewodniczącego Rady 
Powiatu Kaliskiego Mieczysława Łuczaka, członka 
Zarządu Powiatu Kaliskiego i Sekretarza Gminy 
Opatówek Krzysztofa Dziedzica, Wójta Gminy Opatówek 
Sebastiana Wardęckiego, Przewodniczącego Rady 
Gminy Pawła Bąkowskiego, przedstawiciela kuratorium 
Zbigniewa Taranka, burmistrza i wójtów gmin powiatu 
kaliskiego, powiatowe służby i straże, związki, 
organizacje, przedstawicieli mediów, dyrektorów szkół
i nauczycieli z terenu powiatu kaliskiego, grono 
pedagogiczne, uczniów Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
i mieszkańców gminy Opatówek. 

Wójt Gminy Opatówek, Sebastian Wardęcki 
przemawiając do zgromadzonych, podziękował władzom 
poprzednich kadencji za podjęcie decyzji o budowie hali, 
pani dyrektor Teresie Kobierskiej za współpracę oraz 
wykonawcom za terminowe i solidne wykonanie 
inwestycji. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: 
Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wójt Gminy Opatówek 
Sebastian Wardęcki, dyrektor szkoły Teresa Kobierska, 
przewodnicząca Rady Rodziców Arleta Reksa i prze-
wodnicząca Samorządu Uczniowskiego Karolina Król. 
Następnie ksiądz biskup Stanisław Napierała poświęcił
nową salę sportową.

Z kolei Krzysztof Nosal, Sebastian Wardęcki 
i Krzysztof Dziedzic uhonorowali listami gratulacyjnymi 
i statuetkami "Za zasługi dla oświaty w powiecie 
kaliskim" dyrektorów i nauczycieli z gminy Opatówek. 
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic podkreślił, że
inauguracja roku szkolnego to znakomita okazja do 
wręczenia listów gratulacyjnych - będących symbo-

licznym podziękowaniem za pracę - na ręce wyróżnia-
jących się nauczycieli. Jest to jednocześnie podzięko-
wanie wszystkim, którzy mieli swój choćby najmniejszy 
udział w pracy na rzecz naszych dzieci. Podziękowania 
dla dyrektorów szkół to także podziękowania dla całego 
grona pedagogicznego i pracowników obsługi kiero-
wanych przez nich placówek. 
Listy gratulacyjne otrzymali: 
- p. Mateusz Przyjazny - dyrektor Szkoły

Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego 
w Opatówku, 

- p. Ala Lintner - nauczyciel w Szkole Podstawowej 
im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku, 

- p. Jolanta Pokojowa - dyrektor Gimnazjum 
im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku, 

- p. Agnieszka Kowalczyk - nauczyciel w Gimnazjum 
im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku, 

- p. Honorata Wolniaczyk - dyrektor Zespołu Szkół
w Rajsku, 

- p. Artur Jarek - nauczyciel w Zespole Szkół
w Rajsku, 

- p. Tomasz Mikucki - dyrektor Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Chełmcach, 

- p. Natasza Paszkowiak-Kopeć - nauczyciel 
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach, 

- p. Teresa Kobierska- dyrektor Zespołu Szkół
w Tłokini Wielkiej, 

- p. Maria Jolanta Marciniak - nauczyciel w Zespole 
Szkół w Tłokini Wielkiej, 

- p. Mirosława Gałach - dyrektor Publicznego 
Przedszkola w Opatówku, 

- p. Agnieszka Przybylak - nauczyciel w Publicznym 
Przedszkolu w Opatówku, 

- p. Alina Łańduch - nauczyciel Szkoły Podstawowej 
w Sierzchowie Filii Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Kusocińskiego w Opatówku, dyrektor szkoły w latach 
1985-2011, 

- p. Olga Woźniak - nauczyciel Szkoły Podstawowej 
w Cieni Drugiej Filii Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Kusocińskiego w Opatówku, dyrektor szkoły w latach 
2004-2011. 

Pani Teresa Kobierska w swym przemówieniu 
stwierdziła, że dzisiejszy dzień jest dla wszystkich ważny 
i radosny, że przed szkołą i całą społecznością lokalną
otwiera się nowa karta historii. Podkreśliła ważną rolę
sportu w życiu i rozwoju młodych ludzi, życzyła
wszystkim użytkownikom hali ducha sportowej rywali-
zacji, kierowania się zasadami fair play, sportowych 
sukcesów i satysfakcji z osiąganych wyników. Szczegól-
nie serdeczne słowa dyrektor szkoły skierowała do 
Wójta Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego, 
Przewodniczącego Rady Gminy Pawła Bąkowskiego 
oraz Sekretarza Gminy Krzysztofa Dziedzica. Pani 
dyrektor wraz z panem Wójtem zwrócili się także do 
Przewodniczących Rady Gminy Opatówek minionych 
kadencji - pana Andrzeja Michalskiego i pana 
Stanisława Kusia. Wspólnie podziękowali za wspieranie 
szkoły, za podjęte decyzje i czyny oraz wręczyli statuetki 
"Podziękowanie za wsparcie w budowie hali sportowej 
w Tłokini Wielkiej". 

Statuetkami uhonorowano również pana Jana 
Wolfa - wójta poprzednich kadencji, który zakupił grunt 
pod budowę, Magdalenę i Stanisława Misiaków, którzy 
nieodpłatnie przekazali grunt na poszerzenie drogi 
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dojazdowej, Urszulę Rychter i Stanisława Zymona - 
osoby wspierające inicjatywy szkolne. 

Następnie pod hasłem "Dla szkoły miej serce - 
nie licz lat, pokochaj to miejsce - mały świat" odbył się
program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem 
nauczycielek Edyty Banasiak i Marii Jolanty Marciniak. 
Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki, 
w których wyrażali swą radość i podziękowanie. 
Prezentowali również swoje taneczne, wokalne i spor-
towe talenty, na koniec zatańczyli poloneza. O piękną
oprawę muzyczną zadbała nauczycielka muzyki 
i opiekunka szkolnego chóru - pani Urszula Borwik. 
W trakcie akademii w tle przewijała się prezentacja 
multimedialna, będąca swoistą kroniką budowy, 
przygotowana przez nauczyciela informatyki Rafała
Mrozińskiego. Na pamiątkę tego podniosłego wydarze-
nia pan Wójt otrzymał koszulkę z logo Zespołu Szkół
w Tłokini Wielkiej. 

Pani dyrektor podziękowała wszystkim za 
przybycie, życzenia i upominki ufundowane dla szkoły
oraz za trud włożony w przygotowanie inauguracji. 
Na koniec podkreśliła wielki wkład Rady Rodziców, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłokini Wielkiej, 
Orkiestrze Strażackiej, która uświetniła uroczystość 
w kościele i w szkole. Dopełnieniem akademii była
degustacja przez wszystkich gości, tortu w kształcie 
oddawanego budynku.  
 
Podziękowanie 
Dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej składa 
podziękowania: Samorządowym władzom Powiatu 
Kaliskiego i Gminy Opatówek, Przyjaciołom, Sponsorom, 
Radzie Rodziców, Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłokini 
Wielkiej wraz z Orkiestrą oraz wszystkim uczestnikom 
Powiatowo-Gminnej Inauguracji Roku Szkolnego wraz 
z uroczystym otwarciem hali sportowej w Tłokini Wielkiej. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
Teresa Kobierska 
 
Opis sali sportowej 
Powierzchnia użytkowa sali wynosi ogółem 751,46 m2,
w tym: 
- sala sportowa 365,88 m2

- zaplecze sali sportowej 305,59 m2

- łącznik z salą komputerową 79,99 m2

Powierzchnia zabudowy to 685,96 m2, kubatura ogółem 
- 5792,21 m3, wymiary płyty boiska sali 25,55 x 14,32 m. 
Budynek sali sportowej wraz z zapleczem towarzy-
szącym zlokalizowano na działkach, które zostały
zakupione i przekazane na rzecz budowy. Dojazd do 
obu działek jest zapewniony wewnętrznym ciągiem 
pieszo-jezdnym łączącym szkołę z gminną drogą
Tłokinia Wielka - Opatówek. Teren w obrębie ww. 
działek jest uzbrojony w następujące sieci: wodocią-
gową, sanitarną, gazową i elektryczną.
Budynek sali sportowej z zapleczem jest budynkiem 
wolnostojącym połączonym z budynkiem szkoły
podstawowej łącznikiem integrującym oba obiekty 
szkolne. Sala przeznaczona jest głównie do zajęć 
lekcyjnych WF dla uczniów Zespołu Szkół w Tłokini 
Wielkiej. Jako obiekt sportowy wydzielony funkcjonalnie 
od budynku szkoły, będzie również wykorzystana po 
godzinach lekcyjnych na cele pozaszkolne. W sali 
sportowej znajduje się boisko do koszykówki, siatkówki, 
piłki ręcznej oraz w poprzek sali 4 tablice do kosza do 

treningu koszykówki. W części zaplecza znajdują się 2
pomieszczenia przeznaczone na siłownię i salę ćwiczeń
korekcyjnych. W ramach zaplecza wyodrębniono dwie 
szatnie sportowe wraz z przynależnymi sanitariatami. 
Ponadto na zapleczu towarzyszącym znajduje się
magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenie dla 
nauczycieli WF z sanitariatem, WC dla niepełnospraw-
nych, wc ogólnodostępne, pomieszczenie gospodarcze 
dla sprzątaczek. W łączniku sali sportowej znajduj się
również sala komputerowa. Wybudowany obiekt jest 
dostępny dla osób niepełnosprawnych w poziomie 
kondygnacji parteru. 
 

Budowę sali sportowej zakończono zgodnie z planem 
dnia 18 sierpnia 2011 roku. Wartość robót budowlano - 
montażowych - 1.916.007,48 zł. Inwestycja została
dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 "Odnowa i Rozwój Wsi" w wysokości 500 tys. 
złotych. Salę sportową zaprojektowała firma 
Inwestprojekt Wojciech Kinastowski z Kalisza. 
 

*************************************** 
 

PIKNIK HISTORYCZNY 
 

"Półtora wieku marzeń o wolnej Polsce 
czekało swego ziszczenia w obecnej chwili" 
Tak przemawiał Józef Piłsudski na okoliczność otwarcia 
Sejmu 
 

Wielka Wojna, oczekiwana przez poetów 
romantyków przyszła, wywróciła Europę do góry 
nogami, zaborcy Polski stoczyli między sobą wojnę.
Polska zaś odrodziła się. Po zakończeniu I wojny 
światowej na mapie Europy znów pojawiło się



Wiadomości Gminne str. 11/24 

niepodległe państwo polskie. Na ten fakt złożyło się
wiele przyczyn, których nie można traktować
w oderwaniu od siebie. Niepodległość Polski była jednak 
przede wszystkim wynikiem własnych polskich starań,
nie wolno zapomnieć o polskich legionach i ich 
krwawych walkach, o tradycji powstań narodowych, 
które utrwalały patriotyzm i polską świadomość 
narodową oraz pokazywały światu determinację
Polaków w walce o niepodległość.

Właśnie te niespokojne czasy z początku 
XX wieku przypomniano w sobotę. 20 sierpnia br. na 
jedno popołudnie, za sprawą Ostrowskiej Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej, Chełmce stały się miejscem 
działań wojennych. Wszystkich przybyłych uczestników 
pikniku przywitał Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy 
i członek Zarządu Powiatu oraz ks. prałat Józef 
Kwiatkowski. W atmosferę tamtych dni wprowadził
wszystkich ciekawą narracją, p. Maciej Kowalczyk. 

Odtworzone zostały wydarzenia z czasów 
I wojny światowej, kiedy to Manfred von Richthofen - 
późniejszy as lotnictwa wojskowego tzw. "czerwony 
baron", przybył do Chełmc na czele pułku ułanów 
z ważną misją zwiadowczą. Rekonstrukcja historyczna 
rozpoczęła się od wkroczenia do wsi, poprzez 
aresztowanie księdza Józefa Połatyńskiego, rekwizycję
żywności u mieszkańców Chełmc, obserwowanie okolicy 
i wysyłanie meldunków do ostrowskiego garnizonu, aż
po zaskoczenie pruskich ułanów przez oddział carskich 
kozaków, a następnie wycofanie się Richthofena i jego 
towarzyszy z powrotem do garnizonu w Ostrowie. 

W tym roku organizatorzy: Gmina Opatówek, 
Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Ostrowska Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej i Ostrowskie Towarzystwo 
Genealogiczne, zaproponowali szerszą formułę przed-
sięwzięcia. Tym razem widzowie byli świadkami nie tylko 
rekonstrukcji misji wojskowej Prusaków z garnizonu 
w Ostrowie Wielkopolskim do wsi Kielcze (Chełmce), ale 
także potyczki wojsk na froncie I wojny światowej, 
można było obejrzeć mundury i uzbrojenie z tamtych lat, 
zajrzeć do szpitala polowego. 

Piknikowi towarzyszyła orkiestra dęta OSP 
w Chełmcach, dudziarz, a także zespół śpiewaczy 
Opatowianie. Organizatorzy dziękują serdecznie wszyst-
kim, którzy wnieśli swój wkład w przygotowanie 
i realizację tego niezwykłego wydarzenia. W szczegól-
ności kierujemy podziękowanie dla druhów i druhen 
z OSP w Chełmcach za zabezpieczenie uroczystości, 
orkiestrze dętej z Chełmc, zespołowi Opatowianie, 
paniom z KGW w Opatówku, kapeli Sami Swoi za 
oprawę muzyczną.

*************************************** 
 

JUBILEUSZ 90-LECIA 
OSP W RAJSKU 

 

W niedzielne południe 18 września 2011 r. 
spotkali się goście na uroczystościach związanych 
z 90-tą rocznicą powstania jednostki OSP w Rajsku. 
Była to okazja do zaprezentowania strażackich osiąg-
nięć oraz najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce 
w dziewięćdziesięcioletniej historii istnienia OSP. 
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele 
parafialnym w Rajsku, z udziałem zaproszonych gości, 
wśród których byli: posłowie na sejm RP: Leszek 
Aleksandrzak, Józef Racki, Witold Sitarz, członek 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof 
Grabowski, radna Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego Barbara Nowak, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, 
przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Łuczak, Wójt 
Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Przewodniczący 
Rady Gminy Opatówek Paweł Bąkowski, Wiceprezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Woj. Wielkopolskiego 
Związku OSP RP dh Wacław Skotowski, Komendant 
Komisariatu Policji w Opatówku Andrzej Szwankowski. 
Oficjalna część uroczystości odbyła się na boisku przy 
Zespole Szkół w Rajsku. Dowódcą odbierającym 
meldunek o gotowości druhów strażaków był dh Stani-
sław Baran, komendant gminny ZOSP RP w Opatówku. 

Jednostka Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Rajsku, z okazji swojego jubileuszu została odzna-
czona Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza 
przyznanym przez Wicepremiera Waldemara Pawlaka - 
Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP. OSP w Rajsku 
otrzymała również odznakę honorową za "Zasługi dla 
Województwa Wielkopolskiego" za wieloletnią działal-
ność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeń-
stwa mieszkańców, lokalnej społeczności i powiatu 
kaliskiego oraz w uznaniu zasług dla rozwoju jednostki. 
Odznakę wręczył - Prezesowi OSP w Rajsku 
dh Edwardowi Bilskiemu - Krzysztof Grabowski, członek 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Prezes OSP 
w Rajsku Edward Bilski został uhonorowany złotą
odznaką "Za zasługi dla pożarnictwa". Złotym medalem 

"Za zasługi dla pożarnictwa" odznaczeni zostali: Jan 
Bratuszewski, Tadeusz Matczak, Franciszek Woźny, 
Krzysztof Skrabulski, Stanisław Sowa, Józef Woźny, 
Lucjan Gąsiorowski. Srebrną odznakę otrzymali: Jan 
Krakus, Edward Mikołajczyk. Brązową odznaką "Za 
zasługi dla Pożarnictwa" wyróżnieni zostali: Grzegorz 
Zgarda, Grzegorz Szwarc, Wojciech Woźny. Dekoracji 
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dokonali Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz 
dh Wacław Skotowski. Strażacy z Rajska zostali również
odznaczeni odznakami za wysługę lat. Specjalne 
podziękowania z rąk Wójta Sebastiana Wardęckiego 
otrzymała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Rajsku. 

Były podziękowania i przemówienia, w których 
goście podkreślali wielką rolę służby strażaków dla 
dobra miejscowej społeczności i ich zasługi w obronie 
mienia i życia. Po części oficjalnej gospodarze zaprosili 
wszystkich do wspólnej biesiady i obejrzenia części 
artystycznej. 
 

*************************************** 
 

GMINNE ZAWODY 
SPORTOWO - POŻARNICZE 

 

W dniu 17 lipca br. na boisku sportowym 
w Opatówku odbyły się Gminne Zawody Sportowo - 
Pożarnicze. Strażakom w sportowych zmaganiach 
towarzyszyli: dh Mieczysław Łuczak - Przewodniczący 
Rady Powiatu Kaliskiego, dh Paweł Bąkowski - 
Przewodniczący Rady Gminy Opatówek, dh Krzysztof 
Dziedzic - Sekretarz Gminy Opatówek, dh Bogdan 
Marszał - Prezes Zarządu Gminnego OSP w Opatówku, 
Dagmara Gajewska-Pająk - Skarbnik Gminy Opatówek, 
Mieczysława Jaskuła - Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury. Komendant Gminny OSP dh Stanisław Baran 
wprowadził drużyny na plac zawodów, a następnie 
złożył raport dh Krzysztofowi Dziedzicowi - Sekretarzowi 
Gminy Opatówek, który dokonał otwarcia zawodów. 
W roli prowadzącego wystąpił dh Krzysztof Karolewski, 
Prezes gospodarzy zawodów - OSP w Opatówku. 

W zawodach rywalizowały ze sobą 24 zespoły
(15 męskich i 9 żeńskich). Największą popularnością
zawody te cieszą się w OSP Chełmce i OSP Tłokinia 
Wielka, które to wystawiły po 5 drużyn; OSP Rajsko, 
OSP Opatówek oraz OSP Borów reprezentowały
3 drużyny, OSP Sierzchów 2 drużyny. Udział w zawo-
dach wzięły również zespoły OSP Porwity, OSP Cienia 
Druga, OSP Zduny oraz OSP Michałów Drugi. 

Sędzią głównym tegorocznych zawodów był kpt. 
Maciej Saganowski z Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kaliszu, który w asyście strażaków 
z gminy Brzeziny czuwał nad prawidłowym i sprawnym 
przebiegiem zawodów. Po zakończeniu rywalizacji 
nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i pucharów. 
Tegoroczne zawody były również eliminacjami do 

zawodów powiatowych, do których wchodzi najlepsza 
drużyna z grupy A i C. 
Zarząd Gminny dziękuje organizatorom za sprawne 
przeprowadzenie zawodów, lek. med. Elżbiecie Kawala 
za opiekę medyczną oraz Klubowi Sportowemu 
Opatówek za udostępnienie boiska. 
 
Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco: 

Młodzieżowe żeńskie drużyny pożarnicze wg regulaminu
CTIF:
OSP Rajsko, OSP Borów, OSP Opatówek, OSP Tłokinia 
Wielka, Chełmce I, Chełmce II 
 
Młodzieżowe męskie drużyny pożarnicze wg regulaminu
CTIF:
OSP Tłokinia Wielka, OSP Rajsko, OSP Chełmce, OSP 
Sierzchów, OSP Borów, OSP Porwity, OSP Opatówek 
 
Kobiece drużyny pożarnicze grupy C:
Chełmce, Tłokinia Wielka I, Tłokinia Wielka II 
 
Męskie drużyny pożarnicze grupy A:
Tłokinia Wielka, Cienia Druga, Chełmce, Zduny, 
Opatówek, Michałów Drugi, Rajsko, Sierzchów 
 

*************************************** 
 

RAJD MŁODZIEŻOWYCH 
DRUŻYN POŻARNICZYCH 

 

W sobotę 3 września przy pięknej, słonecznej 
pogodzie odbył się IV Gminny Rajd Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych. Wzięło w nim udział siedem 
drużyn z siedmiu jednostek OSP z terenu gminy 
Opatówek: Chełmc, Cieni Drugiej, Cieni Pierwszej, 
Michałowa Drugiego, Opatówka, Porwit i Rajska. Młodzi 
strażacy przyjechali, aby doskonalić sprawność fizyczną,
popularyzować turystykę pieszą, pogłębiać wiedzę
z zakresu pożarnictwa, popularyzować młodzieżowe 
drużyny pożarnicze, a przede wszystkim, aby się dobrze 
bawić.

Uczestnicy rajdu mieli do pokonania pieszo 
ponad pięciokilometrową trasę z Opatówka do Cieni 
Drugiej. Maszerując wśród pól i przez las, uczestnicy 
rajdu napotykali punkty kontrolne, w których musieli 
wykazać się sprawnością fizyczną oraz wiedzą
pożarniczą. Dodatkową atrakcją była możliwość 
zwiedzania i zapoznania się z działaniem elektrowni 
wiatrowych. Na trasie rajdu rozegrano takie konkurencje 
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jak: znajomość sprzętu pożarniczego, rzut do kosza, rzut 
gumiakiem, znajomość dystynkcji strażackich, konkurs 
"Znamy i śpiewamy hymn Związku OSP RP", konkurs 
wiedzy o regionie i sztafeta pożarnicza. Najwięcej emocji 
wzbudziła jednak rozgrywana na mecie rajdu 
konkurencja sprawnościowa dla opiekunów oraz gości, 
która polegała na przenoszeniu wody w dłoniach i w jak 
najkrótszym czasie napełnieniu naczynia. 

Rajd zakończył się wspólnym strażackim 
ogniskiem z pieczonymi kiełbaskami oraz wręczeniem 
pucharów i dyplomów. W klasyfikacji generalnej rajdu 
najlepsza okazała się Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
przy OSP w Porwitach, drugie miejsce zajęła drużyna 
z Michałowa Drugiego, a na trzeciej pozycji uplasowała
się druga drużyna z Cieni Drugiej. 

Organizatorami rajdu byli: Zarząd Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Opatówku, ochotnicze 
straże pożarne z terenu gminy Opatówek, a patronat 
objął Wójt Gminy Sebastian Wardęcki. Rolę gospodarza 
pełnili druhowie z OSP w Cieni Drugiej. Organizatorzy 
serdecznie dziękują wszystkim osobom i instytucjom, 
które pomogły w organizacji rajdu oraz wszystkim jego 
uczestnikom. Do zobaczenia na kolejnym rajdzie! 
 

*************************************** 
 

WSPOMNIENIA Z WAKACJI 
 

Czas wolny w okresie wakacji dzieci mogły miło
i w przyjaznej atmosferze spędzić na zajęciach 
w świetlicy środowiskowej "Słoneczko" w Opatówku. 
Atrakcją były wycieczki plenerowe, piknik, ognisko 
i wspólna zabawa. Przez okres całych wakacji dzieci 
korzystały z zabawy na placu zabaw przy świetlicy 
środowiskowej "Kraina Marzeń". Początek sierpnia 
przyniósł dzieciom jeszcze więcej atrakcji. Dzieci 
wyjechały w góry - wypoczynek najmłodszych w całości 
sfinansowany został ze środków Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
W okresie od 03.08.2011r. do 12.08.2011r. dzieci 
wypoczywały w miejscowości Murzasichle (21 dzieci). 

Poznały piękno naszych Tatr, wiele atrakcji wzbudziła
wędrówka nad Morskie Oko, dzieci zwiedziły Zakopane 
oraz okoliczne miejscowości. W ramach nawiązanej 
w 2011r. współpracy przez GOPS w Opatówku 
z Zarządem Stowarzyszenia Środowiskowego Klubu 
Abstynenta "Zwycięstwo" w Poznaniu 5 dzieci z terenu 
naszej gminy mogło nieodpłatnie wypoczywać na 

koloniach letnich połączonych z realizacją programu 
socjoterapeutycznego w okresie od 1 do 14 sierpnia 
2011r. w ramach projektu "Ty, Poznań i poznanie". 
Miejscem pobytu i wypoczynku dzieci i młodzieży był
Poznań z jego infrastrukturą rekreacyjno - sportową,
kulturalną i naukową oraz przemysłowo - handlową.
Wakacje w przestrzeni wielkiego miasta pozwoliły
uczestnikom poznać stolicę naszego województwa oraz 
nauczyć się po niej poruszać i korzystać z jej zasobów. 
Poza poznaniem nowych, ważnych miejsc uczestnicy 
kolonii mieli okazję podnieść swoje kompetencje intra- 
i interpersonalne oraz nauczyli się korzystania z dóbr 
dostępnych w dużej aglomeracji, która w przyszłości 
może stać się miejscem ich nauki lub pracy. 

Ponadto, w ramach już wieloletniej współpracy 
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, 
5 dzieci z terenu naszej gminy mogło nieodpłatnie 
wypoczywać na koloniach letnich w okresie od 11 do 
24.lipca br. w Międzynarodowym Centrum Spotkań
"Zameczek" w Łagowie Lubuskim. Dużo wspomnień
dostarczyła zorganizowana w ramach kolonii wycieczka 
do Berlina. Dzieci miały możliwość poznania ciekawych 
miejsc, udziału w szeregu zajęć socjoterapeutycznych, 
sportowych i turystycznych. Powróciły z kolonii pełne 
pozytywnych wrażeń i doznań, zadowolone i uśmiech-
nięte. 
 

*************************************** 
 

WIADOMOŚCI SPORTOWE 
 
WAKACYJNA MINI LIGA PIŁKI NOŻNEJ 
 

Ciepłego słonecznego poranka, w środę
17 sierpnia odbyło się oficjalne zakończenie Wakacyjnej 
Mini Ligi Piłki Nożnej 2011. Na boisku Orlik w Opatówku, 
przez lipiec i połowę sierpnia mogliśmy obserwować, już
po raz drugi, zmagania młodych piłkarzy z terenu gminy 
Opatówek i okolic. W tym roku poziom piłkarski wzrósł,
a poczynania zawodników były na miarę takiego 
wydarzenia. Nie tylko uczestnicy poszczególnych drużyn 
mogli cieszyć się z gry i wylanego potu na boisku, ale 
było to także pożytecznym zajęciem wolnego czasu dla 
osób, które kibicowały swoim kolegom. Przed ruszeniem 
drugiej edycji Mini Ligi mówiło się o nowych objawie-
niach, które mogłyby stanowić o sile KS-u Opatówek 
w rozpoczynającym się sezonie. Jak wiemy już, kilku 
zawodników, Rafał Stępień zdążył przekonać do gry 
w profesjonalnym zespole. 

Do wakacyjnych rozgrywek zgłosiło się
8 zespołów, o 2 więcej niż rok temu. Na początek swoją
siłę pokazały zespoły, które uznawane były za 
faworytów tych rozgrywek. Lecz z czasem do walki 
o czołowe miejsca włączyły się drużyny, które na 
początku były zdane na "pożarcie". W 6 kolejce odbył
się mecz między Pro Koksami, a Raket Fjuel'ami. Były to 
zespoły, które szły łeb w łeb i tylko one pozostały
w walce o mistrzostwo Mini Ligi 2011. Spotkanie to stało
na wysokim poziomie, walka do samego końca, 
a zarazem zasada fair-play przez całe rozgrywki. Wynik 
tego meczu brzmiał 3:3 i tak na prawdę nic nie było
wiadomo. Choć wiemy, że kilka spraw utrudniło
rozegranie kolejek w zaplanowanym wcześniej terminie 
i dlatego też mistrzem przed ostatnią serią spotkań
została drużyna Pro Koksy. Na pewno można uznać ich 
za solidny, zgrany zespół, który pokazał najlepszy futbol 
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i pewnie zwyciężał w meczach, które powinny wygrywać
drużyny chcące zdobyć pierwsze miejsce. Po 7 kolejkach 
zdobyli oni 19 pkt. nie przegrywając żadnego meczu, 
tylko raz remisując i to z drugim zespołem Mini Ligi - 
Raket Fjuel'ami. Wiceliderzy zdołali zdobyć 16 pkt. 
i mogą pochwalić się najlepszym bilansem bramkowym, 
a zarazem najskuteczniejszym atakiem ligi strzelając
48 bramek. 
 

Miło mówi się o tych co zwyciężyli, ale oczywiś-
cie są też tacy, którzy po dobrej walce uplasowali się na 
kolejnych miejscach w tych rozgrywkach. Ostatnią
drużyną został KS Sierzchów z zerowym dorobkiem 
punktowym, a przed nimi na 7 miejscu uplasował się FC 
Albatros z 6 pkt. Spotkaniem, w którym padło najwięcej 
bramek był mecz między Raket Fjuel'ami a KS-em 
Sierzchów, gdzie widzowie mogli obejrzeć 22 gole. 
W trakcie ligi obejrzeliśmy kilka spektakularnych 
bramek, akcji czy popisowych trików i zagrań. Być może
w przyszłości rozwiną się prawdziwi telenty piłkarskie, 
które będą reprezentować naszą gminę, a może trafią
do reprezentacji Polski? 

 

Ważnym elementem na zakończeniu Wakacyj-
nej Mini Ligi Piłki Nożnej 2011 były wyróżnienia dla 
poszczególnych zawodników. Z rąk Sekretarza Gminy 
Opatówek - Krzysztofa Dziedzica rozdane zostały
puchary i statuetki. Wyróżnienie otrzymała Konstancja 
Lazarek za udział w rozgrywkach Wakacyjnej Mini Ligi. 
Najlepszym zawodnikiem został Zbigniew Mucha 
z drużyny Raket Fjuel, królem strzelców, z dorobkiem 29 
bramek, został zawodnik Hondurasu - Bartosz Filipiak, 
a najlepszym i najskuteczniejszym w obronie swojej 
bramki (przepuścił tylko 12 goli) został wybrany Maciej 
Pawlak - bramkarz Pro Koksów. W przygotowaniu 
i zorganizowaniu drugiej edycji Piłki Nożnej w Opatówku 
należą się wielkie brawa i podziękowania Rafałowi 
Stępniowi. To on po raz drugi z wyszedł z taką inicjatywą
do młodych ludzi z zapałem i to on przeprowadził te 
rozgrywki. 
 

Wielkie podziękowania także dla Urzędu Gminy 
w Opatówku, na czele z Wójtem Gminy Sebastianem 
Wardęckim i wcześniej wspomnianym Krzysztofem 
Dziedzicem, za pomoc w organizacji Mini Ligi 
i sponsorowanie statuetek, pucharów, dyplomów i piłek. 
Miejmy nadzieję, że sam pomysłodawca i organizator 
Rafał Stępień poczyni kroki do stworzenia trzeciej edycji 
Wakacyjnej Mini Ligi w 2012 roku. 
 

Tabela wyników: 
Lp. Nazwa 

drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil. 

1. Pro Koksy 7 19 6 1 0 31-12 +19 
2. Raket Fjuel 7 16 5 1 1 48-15 +33 
3. Honduras 7 12 4 0 3 47-30 +17 
4. Rangersi 7 12 4 0 3 32-35 -3 
5. KS Dinks 7 9 3 0 4 37-29 +8 
6. Orły 7 9 3 0 4 25-33 -8 
7. FC Albatros 7 6 2 0 5 19-38 -19 
8. KS Sierzchów 7 6 2 0 5 19-38 -19 

Składy drużyn: 
 

Raket Fjuel: Mateusz Wielgusiak, Dawid Jagielski, 
Krzysztof Kuras, Zbyszek Mucha, Michał Krampilc, 
Damian Tułacz, Maciej Wywijas, Paweł Juszczak, 
Michał Jóźwiak. 
 

FC Albatros: Artur Gawron, Mateusz Karski, Patryk 
Tomczyński, Dawid Dobroszczyk, Marcin Pilas, Konrad 
Michalak, Patryk Drewniak, Mateusz Torzecki, 
Maksymilian Pawlak, Cyprian Biniewski. 
 

KS Sierzchów: Sebastian Szymczak, Artur Szymczak, 
Adam Wejman, Adam Jach, Mateusz Gonera, Radek 
Mądrzak, Krystian Kajdanek, Bartek Ludwiczak, 
Konstancja Lazarek. 
 

KS Dinks: Igor Jędrzejczak, Dominik Jezierski, Michał
Jarczewski, Damian Marciniak, Adrian Sowa, Mateusz 
Kasprzak, Patryk Saganowski, Rafał Kopeć.

Pro Koksy: Damian Jeziorski, Mateusz Nowak, 
Przemek Perskawiec, Robert Kaźmierczak, Mateusz 
Błaszczyk, Michał Bach, Maciej Pawlak, Mariusz 
Perskawiec. 
 

Honduras: Norbert Mikołajczyk, Bartosz Filipiak, 
Damian Anyszewski, Adrian Wosiek, Adam Filipiak, 
Mikołaj Trawnik, Dominik Wosiek, Grzegorz Długaś.

Rangersi: Wiktor Kuś, Kacper Rybka, Michał
Miągowski, Wiktor Rajkowski, Marcin Piosik, Patryk 
Michalak, Patryk Rubas, Tomasz Pietura, Mateusz 
Stasiak, Jakub Machlański. 
 

Orły: Marcin Łyskanowski, Szymon Jurga, Kamil 
Łazarek, Mateusz Krzywda, Paweł Nowicki, Radosław 
Chrystek, Tomasz Spławski, Szymon Piękny, Adrian 
Bakra. 
 

Rafał Stępień, Uczestnicy Mini Ligi 

II TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA 
DONALDA TUSKA 
 

W piątek 9 września odbyła się już druga edycja 
Turnieju o Puchar Premiera Donalda Tuska w Opatówku 
na obiekcie sportowym "Orlik". Była to pierwsza runda 
eliminacyjna zmagań młodych zawodników, którzy 
zawzięcie w nowym roku szkolnym jak i sportowym chcą
pokazać co potrafią i uczyć się rywalizowania fair-play 
na boisku. 

W tych eliminacjach wystąpiła miejscowa 
drużyna z Gimnazjum w Opatówku, a także drużyny 
z Zespołu Szkół z Rajska, Chełmc oraz Tłokini Wielkiej. 
Poziom piłkarski był wyrównany, a zarazem wysoki. 
W czasie rozgrywek można było zobaczyć kilku 
obiecujących piłkarzy oraz zaobserwować zagrania 
i szybkie przemyślane akcje, po których padały ładne 
gole. Całe wydarzenie rozpoczęło się o godz. 900,
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zaś już o 1400 mogliśmy poznać najlepszą drużynę
i wyróżnionych zawodników z poszczególnych zespołów. 
W drugiej edycji turnieju przeprowadzonego w Opatówku 
zwyciężyła miejscowa drużyna - Gimnazjum z Opatówka, 
która była faworytem tych rozgrywek. Tuż za szkołą 
gimnazjalną, w której występowali zawodnicy z 1 klas, 
uplasowała się Szkoła z Chełmc, a na najniższym 
podium stanęła drużyna z Rajska. Czwarte miejsce 
zajęli młodzi piłkarze z Zespołu Szkół z Tłokini Wielkiej. 

Na zakończenie wręczone zostały dyplomy 
i koszulki z logo Turnieju o Puchar Premiera Donalda 
Tuska przez organizatora tego wydarzenia - Rafała
Stępnia. Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy 
powodzenia. Gimnazjum z Opatówka, jako zwycięska 
drużyna rundy eliminacyjnej rozegranej w Opatówku, 
weźmie w najbliższym czasie udział w eliminacjach 
wojewódzkich. 
 

Wyniki meczów: 
1 mecz: Rajsko - Opatówek - 1:5 
2 mecz: Tłokinia - Chełmce - 0:6 
3 mecz: Opatówek - Tłokinia - 7:0 
4 mecz: Rajsko - Chełmce - 2:3 
5 mecz: Rajsko - Tłokinia - 3:0 
6 mecz: Opatówek - Chełmce - 3:0 
 

Tabela końcowa: 
Poz. Nazwa Drużyny Pkt. Wyg. Rem. Por. Bramki 

1 Gimnazjum 
w Opatówku 9 3 0 0 15:1 

2 Zespół Szkół
w Chełmcach 6 2 0 1 9:5 

3 Zespół Szkół
w Rajsku 3 1 0 2 3:8 

4 Zespół Szkół
w Tłokini Wielkiej 0 0 0 3 0:16 

DEKANALNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
MINISTRANTÓW 
 

W sobotę 17 września na boiskach przy Szkole 
podstawowej im. J. Kusocińskiego i "Orlik" w Opatówku 
odbył się I Dekanalny Turniej Ministrantów Dekanatu 
Opatówkowskiego. Rozgrywki odbywały się w dwóch 
kategoriach: szkół podstawowych i gimnazjum. Do 
rozgrywek zgłosiły się drużyny z 5 parafii: Chełmce, 
Rajsko, Staw, Godziesze Wielkie i Opatówek. W każdej 
drużynie grało 5 zawodników i bramkarz. Każda z ekip 
została przydzielona do rozgrywek grupowych. Zawod-
nicy ze szkół podstawowych rozgrywali swoje mecze na 
boisku przy Szkole Podstawowej, a gimnazjaliści na 

boisku "Orlik". Każdy mecz trwał 2 razy po 6 minut. 
Po rozegraniu meczów grupowych drużyny rozgrywały
mecze o poszczególne miejsca. 

Mecze finałowe w obu kategoriach zostały
rozegrane na boisku "Orlik". W kategorii gimnazjum 
zwyciężyła, po pasjonującym meczu zakończonym 
bezbramkowym remisem i 5 kolejkach rzutów karnych, 
drużyna z parafii Rajsko przed drużyną ze Stawu (0-0, 
k.3-2). W meczu o 3 miejsce zwyciężyła drużyna 
z Opatówka przed drużyną z parafii Chełmce. Miejsce 
5 zajęła drużyna z parafii Godziesze. W kategorii szkół
podstawowych zwyciężyła drużyna z parafii Godziesze 
przed drużyną z parafii Chełmce (2-1). 3 miejsce 
przypadło drużynie z Opatówka, a 4 parafii Staw, zaś
5 parafii Rajsko. Po zakończeniu wszystkich meczów 
wręczono nagrody zespołowe jak i indywidualne dla 
najlepszych strzelców i bramkarzy. Najlepszym strzel-
cem w kategorii gimnazjum zostałWiktor Kuś (5 bramek) 
z parafii Opatówek, a najlepszym bramkarzem Mateusz 
Kliszewski z parafii Staw. Wśród ekip ze szkół podsta-
wowych najlepszym strzelcem został Krzysztof Olejnik 
z parafii Godziesze (6 bramek) a najlepszym bramka-
rzem Józef Kaleta z parafii Chełmce. 

Cały turniej przebiegał w bardzo miłej i przyja-
cielskiej atmosferze. Dziękujemy sponsorom (napoje, 
ciasto i jabłka) i organizatorom zwłaszcza p. Krzyszto-
fowi Dziedzicowi Sekretarzowi Gminy Opatówek, ks. 
Arkadiuszowi Wysocie - pomysłodawcy całego turnieju. 
 

Mateusz Walczak, Uczestnicy Turnieju 
 
OLIMPIJCZYK Z OPATÓWKA 
 

Mało kto wie, że w Opatówku mieszka 
sportowiec, który w ostatnim czasie zdobył kwalifikacje 
olimpijskie i będzie reprezentować Polskę na Igrzyskach 
Olimpijskich w Londynie w 2012 r. To Piotr Juszczak,
wychowanek Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego, 
który wraz z kolegami zajął piąte miejsce w ósemce ze 
sternikiem podczas wioślarskich Mistrzostw Świata 
w słoweńskim Bled, tym samym osada męskiej ósemki 
jako pierwsza z polskiej ekipy startującej w wioślarskich 
mistrzostwach świata w Bledzie wywalczyła olimpijską
kwalifikację. Ósemka płynęła w składzie: Piotr Juszczak 
i sternik Daniel Trojanowski (Zawisza Bydgoszcz), 
Mikołaj Burda, Piotr Hojka, Dariusz Radosz (RTW Lotto 
Bydgostia WSG-BP), Marcin Brzeziński (WTW Warsza-
wa), Michał Szpakowski, Krystian Aranowski, Rafał
Hejmej. Podopieczni trenera Wojciecha Jankowskiego 
zajęli w półfinale trzecie miejsce. 
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Piotr Juszczak urodził się
3 lipca 1988 r. w Kaliszu, 
trenowanie wioślarstwa roz-
począł w 2000 roku, a trzy 
lata później wywalczył swój 
pierwszy medal Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży. 
Sportową pasją zarazili go 
rodzice, którzy również byli 
wioślarzami, Piotrek jest 
pierwszym w historii polskie-
go wioślarstwa mistrzem 
świata do lat 23 w męskiej 
ósemce (złoty medal mis-

trzostw świata w 2009 r.) i medalistą akademickich 
mistrzostw Europy w Kruszwicy. Później z powodzeniem 
startował w Mistrzostwach Polski juniorów oraz regatach 
międzynarodowych. Powołany został do kadry naro-
dowej seniorów i był najmłodszym zawodnikiem, 
objętym przygotowaniami do Igrzysk Olimpijskich 
w Pekinie. 
Piotrek po gimnazjum podjął naukę w Szkole 
Mistrzostwa Sportowego w Toruniu, następnie studia 
w Bydgoszczy, a reprezentuje aktualnie tamtejszy WKS 
Zawisza Bydgoszcz. Startując w ósemce ze sternikiem, 
wraz z kolegami z reprezentacji, zajął podczas Młodzie-
żowych Mistrzostw Świata piąte, później trzecie, 
a wreszcie w 2009 roku w czeskich Racicach, pierwsze 
miejsce. Później z powodzeniem startował w Mistrzos-
twach Polski juniorów oraz regatach międzynarodowych. 
Powołany został do kadry narodowej seniorów i był
najmłodszym zawodnikiem, objętym przygotowaniami do 
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. 

Znakomite wyniki oraz bardzo dobre parametry 
fizyczne i fizjologiczne Piotra Juszczaka dostrzegł trener 
kadry seniorów i powołał go do startu w Mistrzostwach 
Europy. Kaliszanin w dalszym ciągu objęty był
przygotowaniami do Igrzysk Olimpijskich w Londynie, 
czego ukoronowaniem jest awans, wywalczony w Bled. 
W przygotowaniach do startów wspiera firma CX-80. 

Teraz ekipa z Piotrem w składzie okazała się
najlepsza podczas zakończonych w ostatni weekend 
września 2011 r. Mistrzostw Europy w bułgarskim 
Płowdiw. Już w biegu eliminacyjnym Polacy zdecydo-
wanie zajęli pierwsze miejsce i awansowali do finału. 
W decydującym wyścigu biało-czerwona osada szybko 
wysunęła się na prowadzenie i do końca kontrolowała
sytuację na torze regatowym. Dwie sekundy po 
Polakach linię mety minęli Czesi, pokonując po zaciętej 
walce wioślarzy z Ukrainy. 
W zwycięskiej osadzie popłynęli: Piotr Juszczak, Michał
Szpakowski, Krystian Aranowski i Rafał Hejmej 
(wszyscy Zawisza Bydgoszcz), Mikołaj Burda, Piotr 
Hojka, Dariusz Radosz (wszyscy RTW Lotto Bydgostia 
WSG-BP), Marcin Brzeziński (WTW Warszawa) oraz 
sternik Daniel Trojanowski (Zawisza Bydgoszcz). 
Zarówno w eliminacjach, jak i półfinale Polacy zajmowali 
trzecie miejsca i, jeszcze zanim stanęli do walki o medal, 
mieli zapewniony awans na Igrzyska Olimpijskie, 
bowiem kwalifikowało się do nich siedem najlepszych 
osad z Mistrzostw Świata. Piotr Juszczak, Michał
Szpakowski, Krystian Aranowski, Rafał Hejmej (wszyscy 
Zawisza Bydgoszcz), Mikołaj Burda, Piotr Hojka, Dariusz 
Radosz (wszyscy RTW Lotto Bydgostia WSG-BP), 
Marcin Brzeziński (WTW Warszawa) oraz sternik Daniel 

Trojanowski (Zawisza Bydgoszcz) w finale uzyskali czas 
5:32.16, o dwie sekundy gorszy, niż w półfinale, ale trafili 
na pechowy tor, na którym rywalizację znacznie 
utrudniał im wiatr. Pomimo tego długo płynęli na 
medalowej pozycji, aby ostatecznie ulec osadom 
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanady oraz Australii. 
 

*************************************** 
 

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Bajkowa noc z piratami 
Już po raz siódmy odbyła się w naszej 

bibliotece, szalona, nocna impreza dla młodych 
czytelników. Każdego roku ma ona swój temat - tym 
razem była to bajkowa noc z piratami. Dzieci, które 
chciały wziąć udział w zabawie, podjęły się przeczytania 
książki o piratach oraz namalowania pracy przedsta-
wiającej przygody książkowych bohaterów. Tego rodzaju 
eliminacje zostały zaplanowane po raz pierwszy, 
głównie dlatego, że każdego roku liczba chętnych do 
wzięcia udziału w zabawie jest ogromna zaś pomiesz-
czenia biblioteki niewielkie. Czasu na czytanie było
jednak dużo, gdyż tegoroczny pomysł bajkowej nocy 
został zaprezentowany na samym początku wakacji. 

Impreza rozpoczęła się o godzinie 1900 
w czwartek 25 sierpnia. Po oficjalnym powitaniu dzieci 
przystąpiły do budowy ogromnego pirackiego statku, na 
pokładzie którego złożyły uroczystą piracką przysięgę.
Sporym wyzwaniem okazało się wymyślenie dla niego 
nazwy. Dyskusjom nie było końca, ale po głosowaniu 
przystano na "Błękitny Klejnot". W nagrodę za 
wybudowanie statku, dzieci otrzymały fragment mapy 
skarbu. Informacje na niej zawarte zmusiły młodych 
piratów do zejścia na suchy ląd i szukania kolejnych 
wskazówek. Na trasie wiodącej przez mroczny park 
w Opatówku szukano dalszych części mapy, która po 
złożeniu doprowadziła dzieci znów do biblioteki. 
Skarbem okazały się owoce południowe, z których 
uczestnicy przygotowali dla siebie sałatkę. Po obfitym 
posiłku młodzi piraci wypoczywali na swym statku 
i słuchali ciekawostek o owocach, które wcześniej mieli 
okazję obierać, kroić i zajadać.

Pozostałe zabawy odbywały się we wnętrzach 
biblioteki. W przerwach między "sprzątaniem pokładu" 
lub zabawą "celne oko pirata" dzieci słuchały
fragmentów opowieści o groźnych korsarzach. Na 
zakończenie imprezy nie mogło zabraknąć pasowania 
na pirata. Choć rozkaz, aby iść spać został wydany po 
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północy, to ostatnie szepty ucichły dopiero po godzinie 
drugiej nad ranem. Rankiem o godzinie 730 przybyli 
rodzice małych rozbójników morskich, którym przypadł
zaszczyt budzenia swoich pociech i pakowania ich 
ekwipunku. Gdy dorośli zajmowali się zwijaniem 
śpiworów, dzieci zajadały śniadanie, po którym choć
zmęczone i niewyspane, to bardzo zadowolone opuściły
bibliotekę.
Małgorzata Matysiak 
 
Rajd rowerowy "Na Koniec Świata" 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów 
w Opatówku zakwalifikowała się do II rundy Programu 
Rozwoju Bibliotek. Udział w Programie obliguje 
bibliotekarzy do rozwijania idei partnerstwa wokół
biblioteki. Przyjaciół biblioteki najlepiej jest zdobywać
w działaniu, więc udział w programie postanowiliśmy 
rozpocząć rajdem rowerowym. Nie był to pierwszy tego 
typu rajd organizowany przez bibliotekę, ale na pewno 
najdłuższy, bo liczył aż 58 km. Celem był Koniec Świata 
- intrygujące miejsce przy leśnej drodze oznakowane 
zieloną tablicą informacyjną, dość niezwykłą, bo z jednej 
strony tablicy figuruje napis "Koniec Świata", a z drugiej 
strony ten sam napis jest przekreślony, a więc koniec 
Końca Świata. 

Warunkiem uczestnictwa w rajdzie była dobra 
kondycja zdrowotna i niezawodny sprzęt rowerowy oraz 
przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i regulaminu 
organizatora. Dwie grupy rowerzystów (38 osób) 
żegnane przed biblioteką przez grającego na organkach 
Józefa Kozłowskiego, który tym razem nie mógł
pojechać z nami, wyruszyły na trasę w niedzielne 
przedpołudnie. Na ich czele jechali doświadczeni 
rowerzyści: Roman Olek - Honorowy Przodownik Turys-
tyki Kolarskiej i Jan Stasiak - Honorowy Przodownik 
Turystyki Górskiej. W rajdzie wzięła udział także
wiceprezes Oddziału Miejskiego PTTK w Kaliszu - 
Danuta Urbaniak, przewodniczący Rady Gminy 
Opatówek - Paweł Bąkowski, radni: Jarosław Gadera 
i Jarosław Kłysz, a także komendant Gminny OSP - 
Stanisław Baran. Nasz peleton zamykał, jak zwykle 
z dużą odpowiedzialnością, pełen humoru Radosław 
Głowinkowski. Wśród uczestników było czworo dzieci 
w wieku od 4 do 10 lat. 

Rowerzystom sprzyjała wyjątkowo piękna 
pogoda - ciepłe jesienne słońce i delikatny powiew 
wiatru niosący zapachy wczesnej jesieni i leśnego 
igliwia. Dopisywały dobre humory i apetyt zaspokajany 

na postojach. Po prawie 3 godzinach jazdy dotarliśmy 
do celu - zielonej tablicy informacyjnej "KONIEC 
ŚWIATA". Miejsce to coraz częściej stanowi cel wypraw 
turystycznych. Zastaliśmy tam grupę motocyklistów 
z Iwanowic oraz znajomych opatowian, którzy przyjechali 
na grzybobranie. Na Końcu Świata zatrzymaliśmy się na 
2 godziny. Był to czas na odpoczynek i smakowanie 
pysznego żurku z kiełbasą przygotowanego przez naszą
koleżankę - Danutę Głowinkowską. Dzieci postanowiły
zostawić na Końcu Świata ślad naszej bytności 
układając z szyszek i igliwia herb Opatówka i napis 
"Opatówek". W nagrodę otrzymały książeczki, bo 
przecież był to rajd zorganizowany przez bibliotekę.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się nad jednym 
z brzezińskich stawów, gdzie pojawiła się myśl o kolej-
nym rajdzie rowerowym. 

Dla większości rowerzystów trasa nie była
męcząca. Jednak wszyscy byli pełni podziwu dla dzieci, 
które wykazały się wielką wytrwałością i wzbogaciły
swoją obecnością nasz rajd. Sześcioletni Jaś Gadera 
przejechał z wielkim zapałem całą trasę, podobnie jak 
jego nieco starsza koleżanka - Rozalka Kraska. Długie 
odcinki trasy pokonała siedmioletnia Kasia Bąkowska. 
Także jej czteroletni braciszek - Sławek może się
pochwalić, że uczestniczył w rajdzie, gdyż od czasu do 
czasu pedałował zawzięcie obok swoich rodziców na 
małym dziecinnym rowerku. Dzieciom, ale także ich 
rodzicom, należą się wielkie brawa za te osiągnięcia. 
Świadczą one o mądrym, pełnym prawdziwej miłości, 
wychowaniu dzieci. Jeżeli pogoda dopisze, za dwa 
tygodnie wyruszy z biblioteki kolejny rajd rowerowy, tym 
razem do Szczytnik i Iwanowic. 
 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. Braci Gillerów w Opatówku 
Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 
Wyprawa do cegielni 

Ciekawym pomysłem na zajęcia dla dzieci 
w okresie wakacji letnich okazała się wyprawa do 
cegielni w Cieni Pierwszej, która odbyła się 30 czerwca 
2011 r. Udało się ją zrealizować dzięki uprzejmości 
właścicieli zakładu - państwa Sieradzkich, a szczególnie 
pani Wioletty Sieradzkiej. Uczestnicy rajdu wyruszyli 
z biblioteki dość wcześnie, bo już o godzinie 900.

Po upływie ok. pół godziny udało się dotrzeć do celu, 
gdzie na dzieci czekała pani Wioletta Sieradzka oraz 
zaproszeni przez nią goście: pan Ryszard Belak, ekspert 
i pasjonat z zakresu wiedzy o ceramice od czasów 
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starożytnych po dzień dzisiejszy, autor artykułów 
w kwartalniku "Ceramika Budowlana" oraz pan Adam 
Paszyn, plastyk, absolwent UAM, pasjonat zajmujący się
garncarstwem w Rezerwacie archeologicznym "Kaliski 
Gród Piastów" w Kaliszu - Zawodziu. 

Pan Ryszard Belak zaprezentował dzieciom 
pokaz multimedialny na temat historii ceramiki i jej 
zastosowania. Po teoretycznym wstępie uczestnicy 
wyprawy mogli zobaczyć kopalnię gliny, drogę, którą
pokonuje surowiec wydobyty z ziemi, aby dotrzeć do 
zakładu, specjalne maszyny do urabiania i wyciskania 
gliny. Wszystko to budziło wielki podziw, głównie 
dlatego, że zwiedzanie cegielni odbywało się podczas 
normalnych godzin pracy. Zaskoczeniem dla wszystkich 
były gigantyczne suszarki, ale największą furorę wśród 
dzieci wywołał ogromny, nagrzany do 1087°C piec do 
wypalania cegieł. Wszyscy mogli wejść najpierw na 
"dach" pieca i przez specjalne kafle zajrzeć do jego 
środka gdzie buchał ogień, a potem do wnętrza jednej 
z komór, w której pracownicy układali dopiero co 
wypaloną cegłę. Atmosfera w piecu była niewiarygodna. 
Poza tym, że było w nim bardzo gorąco, to przywodził
na myśl średniowieczne, podziemne lochy. Po powrocie 
do świetlicy zakładowej pieczę nad uczestnikami 
wycieczki przejął pan Adam Paszyn. Udostępnił
dzieciom swoje narzędzia do pracy w glinie i przydzielił
każdemu sporych rozmiarów blok tego surowca. 
Dokładnie wytłumaczył jak należy postępować, aby 
lepienie było przyjemne i przynosiło efekty. Okazało się,
że z gliną nie da się pracować szybko, tak jak 
z plasteliną. Glina wymaga dokładnego wyrobienia 
i dopiero wówczas staje się plastyczna i można z niej 
tworzyć. Po prawie dwóch godzinach pracy powstały
piękne miseczki, cukierniczki, pudełeczka na biżuterię,
kubki, mebelki dla lalek a nawet żółw i czerwcowy 
bałwanek. Jak zapowiedziała pani Wioletta Sieradzka, 
wszystkie cudeńka trafią do pieca i za tydzień zostaną
dostarczone do biblioteki, gdzie przez kilka dni będzie 
można je podziwiać a potem trafią do rąk właścicieli. 

Poza ogromem atrakcji, pani Sieradzka 
zapewniła dzieciom także słodki poczęstunek i owocowe 
soki, a na zakończenie wyprawy pozwoliła wrócić do 
kopalni i wyszaleć się na ogromnej górze żółciutkiego 
piasku. Wyprawa była wyjątkowa również dlatego, że
wyjątkowi byli jej uczestnicy. Wszystkie dzieci były
grzeczne i uprzejme. Wypowiadane słowa dzień dobry, 
dziękuję i szczery uśmiech na buziach, były najlepszą
zapłatą dla organizatorek rajdu. 
 
Gazony kwiatowe 

W okresie międzywojennym ustawiono na ulicy 
Kościelnej w Opatówku cementowe gazony. Do naszych 
czasów zachowało się tylko kilka. Przywrócenie 
gazonów było wielkim pragnieniem prezesa Towarzystwa 
Przyjaciół Opatówka - Jana Kowalkiewicza. Zrealizował
je dzięki możliwości skorzystania ze środków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Wiosną gazony z kwiatami stanęły po obu 
stronach ulicy Kościelnej dodając uroku tej najstarszej 
opatowskiej ulicy. 

Biblioteka ufundowała dwa podobne gazony 
przy przejściu dla pieszych przed oknami instytucji. 
Kwitnące w nich pelargonie nie tylko cieszą oczy 
przechodzących. Gazony mają także znaczenie prak-
tyczne - uniemożliwiają deptanie krzewów rosnących po 

obu stronach szerokiego przecież przejścia. Mamy 
nadzieję, że nie powtórzą się już kradzieże i niszczenie 
kwiatów w gazonach. 
 
Wystawa w Roku Miłosza 

W październiku br. będzie eksponowana 
w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów 
w Opatówku wystawa pt. "Świat (Poema naiwne) Czes-
ława Milosza". Plansze wystawowe zostały wypoży-
czone z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama 
Asnyka w Kaliszu w związku z obchodzonym Rokiem 
Miłosza - polskiego noblisty. Zapraszamy do zwiedzenia 
wystawy. 
 
Poranki z książeczką

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów 
w Opatówku proponuje kontynuację zajęć ph: "Poranki 
z książeczką" dla dzieci w wieku 2-4 lat nie uczęszcza-
jących do przedszkola. Spotkania będą polegały na 
czytaniu bajek oraz wspólnej zabawie, dzięki czemu 
mamy nadzieję rozbudzić w dzieciach chęć do słucha-
nia, a w przyszłości do czytania książek. Zajęcia, na 
które zapraszamy dzieci wraz z opiekunami, będą
odbywały się raz w tygodniu w czytelni biblioteki 
w każdą środę o godz. 1130. Przewidywany czas zajęć 
to około 20 minut. Chętnych prosimy o zgłaszanie się
w bibliotece. 
 

*************************************** 
 

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 

GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 

Projekt Comenius 
Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. Agatona 

i Stefana Gillerów w Opatówku stają przed nowym 
wyzwaniem - od bieżącego roku szkolnego 2011/2012 
biorą udział w międzynarodowym projekcie Comenius. 
Jest to jeden z czterech programów sektorowych Unii 
Europejskiej "Uczenie się przez całe życie". Zadaniem 
nauczycieli i uczniów naszego gimnazjum będzie 
współpraca z siedmioma partnerami europejskimi: 
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Rumunią, Litwą, Estonią, Turcją, Hiszpanią, Niemcami 
i Włochami. Tematem naszego projektu jest "Tęcza nad 
Europą - kultura, edukacja, tradycja, sztuka i historia", 
("A Rainbow over Europe - Culture, Education,Tradition, 
Art, History"). Celem współpracy jest promowanie kultury 
i lokalnych tradycji każdego z krajów partnerskich przez 
poznawanie lokalnych, świątecznych obchodów 
(z uwzględnieniem typowych potraw i tradycyjnych 
pieśni), elementów literatury i sztuki. 

Partnerzy planują stosować interdyscyplinarne 
podejście do tematu projektu poprzez korzystanie 
z kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli 
z zakresu historii, literatury, edukacji społecznej, technik 
artystycznych i muzyki. Jesteśmy przekonani, że
rozwijanie wiedzy i umiejętności, zwłaszcza z zakresu 
technologii informacyjnej i języka angielskiego, przyczyni 
się do lepszego komunikowania się z nowymi partne-
rami europejskimi i efektywnej pracy nad projektem. 
Przed nami wiele zadań. O ich realizacji zamieścimy 
artykuły na stronie internetowej i nagramy filmy. 
Stworzymy księgę, która będzie źródłem informacji 
zebranych w trakcie realizacji projektu, opublikujemy 
kalendarz, przygotujemy liczne prezentacje związane 
tematycznie z wyznaczonymi działaniami, itp. Niewąt-
pliwą atrakcją będzie możliwość wyjazdów nauczycieli 
i uczniów do krajów partnerskich, między innymi na 
Litwę, do Estonii, Hiszpanii, Włoch, Rumunii i Turcji. 

Projekt Comenius będzie realizowany do lipca 
2013 roku. Mamy więc dwa lata na bliższe poznanie 
naszych europejskich partnerów, konfrontację z panują-
cymi stereotypami, ale także zaprezentowanie Opatówka 
i polskiej kultury z jak najlepszej strony. 
 

Monika Ratajczyk 
 

Młodzieżowe wybory parlamentarne 2011 
Od kilku tygodni dorośli obywatele naszej 

Ojczyzny z uwagą śledzą kampanię wyborczą
i przygotowują się do wyborów parlamentarnych. 
Młodzież gimnazjalna, ze względu na swój wiek, nie 
może wybierać posłów i senatorów RP, ale interesuje 
się bieżącymi wydarzeniami. Członkowie Szkolnego 
Klubu Europejskiego "Opatus" działającego w Gimna-
zjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku biorą
udział w ogólnopolskim programie "Młodzi głosują
2011", którego organizatorem jest Centrum Edukacji 
Obywatelskiej. 30 września br. zorganizowano w szkole 
młodzieżowe wybory parlamentarne. Gimnazjaliści 
poszerzyli swoją wiedzę o prawach i obowiązkach 
obywateli, zasadach organizacji wyborów i ich znaczeniu 
w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa. 
Zdobytymi wiadomościami podzielili się z innymi 
uczniami na zajęciach lekcyjnych i spotkaniach klubu 
europejskiego. O podjętych działaniach poinformowali 
rodziców na zebraniach, zachęcając wszystkich do 
udziału w wyborach. Uzyskane informacje przedstawili 
w formie prac plastycznych w holu szkoły. Członkowie 
"Opatusa" we wszystkich działaniach przestrzegają
neutralności politycznej. 

30 września br. uczniowie naszego gimnazjum 
wzięli udział w młodzieżowych wyborach do parlamentu 
na zasadach podobnych do tych jakie obowiązują
dorosłych. Głosowali na komitety wyborcze, a nie na 
poszczególnych kandydatów. Wzory kart do głosowania 
zostały przygotowane przez Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, tam też członkowie komisji wyborczej 
prześlą wyniki głosowania. W szkole takie wyniki 
zostaną podane do publicznej wiadomości 10 paździer-
nika. "Młodzi głosują" to akcja edukacyjna i obywatelska, 
zachęcająca wyłącznie do udziału w wyborach. 
Gimnazjaliści wykazali się dużą pomysłowością i zapa-
łem w realizacji zadań uczących demokracji. 
 

Bożena Banasiak 
 

********** 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 

Dzień 1 września b.r. zapoczątkował nowy rok 
szkolny 2011/2012. Można by powiedzieć, że jak co 
roku, a jednak tegoroczna inauguracja roku szkolnego 
nie należała do typowych. Stało się tak za sprawą
zmian, jakie dokonały się w organizacji szkół w gminie 
Opatówek. Od tego roku szkoła podstawowa 
w Opatówku zyskała miano bazowej szkoły dla dwóch 
szkół filialnych: w Sierzchowie i Cieni Drugiej. Z tego 
względu rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbyło się
w trzech etapach: o godzinie 800 w Sierzchowie, 
o godzinie 900 w Opatówku, a o godzinie 1000 w Cieni 
Drugiej. W każdej z placówek dyrektor szkoły, 
p. Mateusz Przyjazny, ciepło i serdecznie powitał
uczniów, nauczycieli i rodziców, życząc wszystkim 
powodzenia i wytrwałości. 

Uroczystości w Opatówku uświetniła obecność 
zaproszonych gości: księdza prałata Władysława 
Czamary, Przewodniczącego Rady Gminy Pawła
Bąkowskiego oraz przedstawicielki Gminnej Biblioteki 
Publicznej p. Małgorzaty Judasz. Po zakończeniu części 
oficjalnych uczniowie rozeszli się do swych klas, by tam 
przywitać się z dawno niewidzianymi wychowawcami i 
kolegami oraz zapisać plan lekcji, by następnego dnia 
ruszyć z zapałem po kolejny skrawek niezdobytej 
jeszcze wiedzy. 

Uroczystości w filii w Sierzchowie oraz w filii w 
Cieni Drugiej zostały także połączone z symbolicznym 
podziękowaniem za dotychczasową pracę dla byłych 
dyrektorów. W imieniu władz samorządowych kwiaty 
przekazali Sekretarz Gminy, Dyrektor ZEAS oraz 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatówku. 
 

Katarzyna Lewicka 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 

Pierwszego września, po przerwie wakacyjnej, 
powróciliśmy do szkoły aby powitać nowy rok szkolny. 
Po mszy św. wszyscy zebrali się na boisku na 
uroczystym apelu. Dyrektor szkoły serdecznie powitał
uczniów, nauczycieli i rodziców. Szczególnie serdecznie 
powitani zostali Ci, którzy po raz pierwszy przekroczyli 
próg naszej szkoły, tj. dzieci z oddziału przedszkolnego 
i klasy pierwszej szkoły podstawowej. Po powitaniu 
dyrektor szkoły przedstawił nowych nauczycieli 
i wychowawców poszczególnych klas. W roku szkolnym 
2011/2012 w szkole pracować będzie 24 nauczycieli 
oraz 8 pracowników obsługi. W Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II będzie się kształcić 226 uczniów oraz 25 
przedszkolaków. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 
 
Rocznica agresji Rosji Sowieckiej na Polskę

Uczniowie klasy III gimnazjum wraz z wycho-
wawczynią p. Małgorzatą Bąkowską-Zając przygotowali 
z tej okazji apel. Przybliżyli dokładnie wydarzenia 
z 17 września 1939, kiedy to wojska sowieckie wkroczyły
zdradziecko do naszego kraju. 

Na zakończenie uroczystości głos zabrał
dyrektor szkoły Tomasz Mikucki i wyraził nadzieję, że
dzięki takim uroczystościom pamięć o pokoleniach 
Polaków, którym przyszło bronić Ojczyzny nigdy nie 
zaginie. 
 

Anna Karamucka 
 

*************************************** 
 

WYBORY - 9 PAŹDZIERNIKA 2011 
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek 
z dnia 24 sierpnia 2011 r. 

 

o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz 
o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowa-
nych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 
dzień 9 października 2011 r. 
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 
- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), 
uchwały Nr 261/02 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 
czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów 
głosowania na obszarze Gminy Opatówek (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego Nr 106, poz. 2808 ze zm.) podaje się do 
publicznej wiadomości informację o numerach i granicach 
stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji 
wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych wraz z informacją o możliwości głoso-
wania korespondencyjnego przez wyborców niepełno-
sprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzo-
nych na dzień 9 października 2011 r. 
 

Nr 
obwo-

du 
głoso-
wania 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej 

1

Sołectwo OPATÓWEK 
ulice: Akacjowa, Feliksa 
Dziubińskiego, Grabowa, 
Helleny, Kaliska, Kościelna, 
Leśna, Parkowa, Piaskowa, 
Poprzeczna, Rogatka, 
Sosnowa, Szkolna, Św. Jana, 
Zagórek, Zdrojowa 

Szkoła Podstawowa, 
ul. Szkolna 3, 

Opatówek 

2

Sołectwo OPATÓWEK 
ulice: Mariana Buczka, Braci 
Gillerów, Dworcowa, Działkowa, 
Gen. Józefa Zajączka, Marcina 
Kasprzaka, Jana Kilińskiego, 
Tadeusza Kościuszki, Krótka, 
Ks. Adama Marczewskiego, 
Ludowa, Łódzka, 3-go Maja, 
Nowoogrodowa, Ogrodowa, 
Plac Wolności, Józefa 
Poniatowskiego, Piotra 
Szadkowskiego, Turkowska 

Gminny Ośrodek 
Kultury, 

ul. Kościelna 2, 
Opatówek 

lokal dostosowany do 
potrzeb 

wyborców 
niepełnosprawnych 

 
lokal wyznaczony do 

głosowania 
korespondencyjnego 

3
Sołectwo CHEŁMCE 
Sołectwo PORWITY 
Sołectwo SZAŁE

Szkoła Podstawowa, 
Chełmce 3 

lokal dostosowany do 
potrzeb 

wyborców 
niepełnosprawnych 

4

Sołectwo JANIKÓW 
Sołectwo RAJSKO 
Sołectwo SIERZCHÓW 
Sołectwo WARSZEW 

Szkoła Podstawowa, 
Rajsko 4A 

5

Sołectwo TŁOKINIA 
KOŚCIELNA 
Sołectwo NĘDZERZEW 
Sołectwo ZAWADY 
Sołectwo ZDUNY 
Sołectwo TŁOKINIA NOWA 
Sołectwo TŁOKINIA MAŁA
Sołectwo TŁOKINIA WIELKA 
Sołectwo DĘBE-KOLONIA 
Sołectwo KOBIERNO 
Sołectwo ROŻDŻAŁY

Szkoła Podstawowa, 
Tłokinia Wielka 86A 

6

Sołectwo BORÓW 
Sołectwo SZULEC 
Sołectwo MICHAŁÓW DRUGI 
Sołectwo MICHAŁÓW TRZECI 
Sołectwo JÓZEFÓW 
Sołectwo CIENIA-FOLWARK 
Sołectwo CIENIA DRUGA 
Sołectwo CIENIA PIERWSZA 
Sołectwo CIENIA TRZECIA 
Sołectwo TROJANÓW 

Gimnazjum, 
ul. Szkolna 7, 

Opatówek 
lokal dostosowany do 

potrzeb 
wyborców 

niepełnosprawnych 

- Głosowanie odbędzie się w wyznaczonych 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 
9 października 2011 r. między godziną 700 a 2100 

bez przerwy.
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- Wyborca niepełnosprawny, na swój pisemny 
wniosek wniesiony do Urzędu Gminy w Opatówku 
najpóźniej do dnia 26 września 2011 r. jest 
dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania spośród obwodów 
głosowania, w których znajdują się lokale dostoso-
wane do potrzeb wyborców niepełno-sprawnych na 
obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce 
jego stałego zamieszkania. 

- Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności może zgłosić
zamiar głosowania korespondencyjnego wójtowi 
najpóźniej do dnia 19 września 2011 r. 

Wójt Gminy Opatówek 
/-/ Sebastian Wardęcki 
 

*************************************** 
 

OGŁOSZENIA 
 
Podziękowanie 
Składam podziękowania wszystkim sponsorom, którzy wsparli 
organizację festynu rodzinnego zorganizowanego w Tłokini 
Wielkiej z okazji Dnia Dziecka oraz przyjaciołom, którzy byli 
razem z nami i świetnie się bawili. Za wszystkie atrakcje, dzięki 
którym każde dziecko mogło poczuć się wyjątkowo dziękuję
z całego serca. Ten dzień zapamiętają wszystkie dzieci 
z Tłokini i okolic. Mam nadzieję, że za rok znowu spotkamy się
z okazji tego święta, w jeszcze większym gronie i w jeszcze 
lepszej atmosferze. 
Sponsorzy: Dorota i Jan Wange, Adrianna Amborska, Adrian 
Bider, Angelika Amborska, Adrianna Wange, "AGRO-TOM" 
Tomasz Majchrzak, Barbara Lika, Darek Owczarek, Dominik 
Cozaś, Dominik Górski, Dziadek Rysiek, Ewa i Jakub Sztrajt, 
Florian Baran, Grażyna i Arkadiusz Amborscy, Grażyna Prus, 
Grażyna i Wiesław Wywijas, Halina i Jan Wolf, "Hurtownia 
Odzieżowa" Agata i Marek Byler, Jarosław Górski, Joanna 
i Leszek Olszewscy, Jutrzenka Colian Jan Kolański, Kamila 
Jeżyk, Kamil Wange, Katarzyna Rychter, Kinga Małecka, 
Karolina i Paweł Pilas, "Kris" Krystyna i Grzegorz Olczak, 
Malwina Janiak, Małgorzata Dymna, Marek Mikołajczyk, Michał
Panfil, Norbert Wange, "PASADENA" Piotr Kucharski, 
Piekarnia Lech Marszał i Michał Marszał Koźminek, Piekarnia 
Staropolska Iwanowice, Piotr Dybioch, Renata Pilas, Sara 
Olejniczak, Sławek Kawala, Tomasz Dymny, "VEGEX" Marek 
Wolf, Violetta Ewa Hoderna, Zakład Piekarniczo-cukierniczy 
"U MARCINA" Marcin Adamus, Zespół "FRONT". 
 

Sołtys Wsi Tłokinia Wielka 
Anna Dymna 

 

********** 
 

Urząd Gminy w Opatówku informuje, że w 2011 roku upływa 
10 letni termin ważności dowodów osobistych wydanych 
w 2001 roku. Osoby, które miały wydane dowody w 2001 roku 
zobowiązane są złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Opatówku, pokój nr 8 lub 9, 
parter urzędu 

 

********** 
 

Sprzedam wózek dziecięcy, spacerowy "4 BABY". Wózek 
posiada oparcie rozkładane na kilka poziomów, aż do 
całkowitego rozłożenia (do pozycji spania), posiada także
zdejmowaną na wiele sposobów budkę. W komplecie jest 
pokrowiec na zimę i parasolka. Wózek w kolorze czerwonym 
z czarnym, składany podłużnie (typu laska). Stan bardzo 
dobry. Tel. 660-811-810 

 

********** 
 

Sprzedam teownik 40x40x5 (stal hutnicza). Tel. 509-618-970. 
 

Sprzedam działki budowlane w Młyniskach, gm. Koźminek. 
Telefon: 512-185-856, 504-202-088. 

 

********** 
 

Sprzedam działkę (2000m2) z domem letniskowym, Szałe, 
pełne ogrodzenie, prąd, woda, gaz, 200m od zalewu. Telefon: 
691-781-555. 

 

********** 
 

Sprzedam dom do remontu (42m2) na działce o powierzchni 
1,73ha w Opatówku. Telefon: 784-055-198. 

 

********** 
 

Restauracja "Lazurowa" w Michałowie Drugim przyjmuje 
zamówienia na imprezy okolicznościowe - wesela, komunie, 
stypy itp. Telefon: 888-572-044. 

 

********** 
 

Przyjmę pracownika do układania kostki brukowej i innych prac 
remontowo-budowlanych. Telefon: 604-084-895. 

 

********** 
 

Przyjmę ziemię z wykopów, czysty gruz z ziemią. Telefon: 
603-980-512. 

 

********** 
 

Doskonalenie umiejętności czytania tekstów ze zrozu-
mieniem, wyszukiwania informacji w tekście, konstruowania 
różnych form wypowiedzi pisemnej, przygotowanie do 
sprawdzianu w szkole podstawowej oraz egzaminu gimnazjal-
nego z zakresu przedmiotów humanistycznych. Telefon: 
508-142-902 (w godzinach: 1500 - 1700). 

 

********** 
 

Szkoła Języka Angielskiego FORGET-ME-NOT, telefon: 
604-068-087, zaprasza na kursy języka angielskiego dla: 
- przedszkolaków 
- uczniów szkoły podstawowej 
- uczniów gimnazjum i szkół średnich 
- maturzystów (poziom podstawowy i rozszerzony) 
- dorosłych 

 

********** 
 

INTERLIS Zaoczne Szkoły dla Dorosłych, szkoły policealne, 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące. Sekretariat: Kalisz, 
Nowy Rynek 7, tel. (62) 767-41-51, 501-647-336. 

 

********** 
 

Angielski - korepetycje. Telefon: 609-382-605. 
 

********** 
 

Angielski - zajęcia indywidualne, 30zł za 60 min. Dojazd do 
klienta wliczony w cenę zajęć. Telefon: 505-129-605. 

 

********** 
 

Biuro Rachunkowe "KASSUS", tel. 601-250-438 oferuje 
profesjonalną obsługę firm w zakresie księgowości, podatków 
oraz kadr i płac. 

 

********** 
 

Pracownia architektoniczna - projektowanie domków 
jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej oraz 
przemysłowych, wykonywanie pełnobranżowej dokumentacji 
służącej realizacji inwestycji, prowadzenie nadzoru 
autorskiego. Telefon: 503-170-369, (62) 76-77-275. 

 

********** 
 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - sprzedaż, serwis, 
oczyszczalnie wszystkich typów, przeglądy gwarancyjne 
i pogwarancyjne. Telefon: (61) 652-72-55. 
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Usługi minikoparką w zakresie: wykopy pod fundamenty, 
wykopy liniowe, wykopy pod instalacje (wodne, gazowe, 
elektryczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne, nawadniające), 
zasypywanie i ubijanie wykopów, pielęgnacja i zagospodaro-
wywanie terenów zielonych (koszenie trawy, przycinanie drzew 
i krzewów, instalacje nawodnieniowe terenów zielonych). Jan 
Juszczak, ul. Ks. Adama Marczewskiego 3, Opatówek, tel. 
604-217-769. 

 
********** 

 
Kopanie fundamentów ręcznie, zbrojenie, zalewanie itp. 
Telefon: 692-990-828. 

 
********** 

 
Sprzedaż miału, węgla ekogroszku - luzem lub workowane. 
Michałów Drugi 14, telefon: 500-478-148. Czynne pon.-pt. 
800 - 1800, sobota 800 - 1600.

********** 
 

Sprzedaż opału: miał, węgiel, węgiel brunatny, groszek. 
Opatówek, ul. Poniatowskiego 45, tel. (62) 76-18-647. 

 
********** 

 
Wynajmę garaż przy Placu Wolności 17/7 w Opatówku. 
Telefon: 725-742-902. 

 
********** 

 
Sprzedam 10-miesięczny narożnik w idealnym stanie, kolor 
rudo-beżowy, powierzchnia spania 1,25mx2m. Cena 900 zł.
Kontakt 785-645-258 (dzwonić po 1600). 

 
********** 

 
Sprzedam sofę w dobrym stanie. Telefon: 886-170-815. 

 
********** 

 
Fizjoterapia z dojazdem. Masaże, ćwiczenia rehabilitacyjne, 
kinesiology taping, Zadzwoń: 662-500-003 - wszystko wyjaśnię.

********** 
 

Garnitury o moda męska. Zapraszamy do nowo otwartego 
sklepu: Opatówek, ul. 3 Maja 2a 

 
********** 

 
Noclegi w Poznaniu-Sołacz, pokoje 2- i 3-osobowe, parking, 
Internet Wi-Fi, TV. Telefon: 796-097-676. 

 
********** 

 
Sprzedam komplet kół zimowych 175/70 R13 w bardzo 
dobrym stanie. Telefon: 513-356-803. 

 
********** 

 
Tanio sprzedam mało używany wózek inwalidzki o napędzie 
ręcznym (dźwignie). Telefon: (62) 76-18-200. 

 
********** 

 
Biuro Rachunkowe "KASSUS", tel. 601-250-438 oferuje 
profesjonalną obsługę firm w zakresie księgowości, podatków 
oraz kadr i płac. 

 
********** 

 

Radca Prawny Sławomir Foltyński zaprasza do punktu 
konsultacyjnego w Opatówku, przy Pl. Wolności 9. Dyżury 
w każdy piątek w godz. 900 - 1300.

********** 
 

Świadectwa charakterystyki budynków, lokali mieszkalnych 
i użytkowych. Telefon: 605-165-060. 

 
********** 

 
Kancelaria Prawno-Doradcza, Opatówek, ul. Dziubińskiego 
1A, tel. (62) 761-80-55, www.interamax.pl zaprasza od 
poniedziałku do piątku w godz. 900 - 1600. Kancelaria Prawnicza 
świadczy usługi w zakresie: odzyskiwanie należności, prawo 
handlowe, prawo pracy, sprawy rodzinne i majątkowe, stała
obsługa prawna przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, 
jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów 
prawa. 

 
********** 

 
INTER AMAX Sp. z o.o. zaprasza do sklepu firmowego 
w Opatówku, ul. Dziubińskiego 1a. Polecamy: artykuły AGD, 
dywany, artykuły szkolne i papiernicze, artykuły chemiczne, 
znicze, sztuczne kwiaty. Ponadto INTER AMAX posiada 
w ofercie styropian FASAD EPS 070-5.9.10.12. Zapraszamy 
w godz.: pon. - pt. 900 - 1700, sobota 800 - 1300, telefon: 
(62) 76-17-055. 

 
********** 

 
Firma Kal-Tech, Słoneczna 2, 62-860 Opatówek, tel. 796-532-
639 wykonuje bramy, ogrodzenia, balustrady oraz konstrukcje 
stalowe. Oferuje również usługę piaskowania oraz malowania 
natryskowego z możliwością dojazdu do klienta. Piaskujemy 
wszystko: konstrukcje metalowe, maszyny rolnicze, 
samochody osobowe, ciężarowe, naczepy, felgi stalowe 
i aluminiowe, elewacje w tym usuwanie graffiti, ściany 
wewnętrzne (piwnice itp.), bramy, ogrodzenia, balustrady, 
pomniki, nagrobki. 

 
********** 

 

Serdeczne podziękowanie Księżom tutejszej parafii, Rodzinie, 
Przyjaciołom, Sąsiadom i Znajomym oraz Zakładowi 

Pogrzebowemu z Tuliszkowic 
za okazane serce, współczucie i wsparcie duchowe, 

zamówione msze św. i kwiaty 

ŚP KRZYSZTOFA KRÓLA 

składa pogrążona w żalu rodzina 

*************************************** 
 

Urząd Gminy w Opatówku, 
Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek 
 
tel. (62) 76-18-453, 76-18-454, faks (62) 76-18-017 
 
strona internetowa: www.opatowek.pl 
e-mail: gmina@opatowek.pl 
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DOŻYNKI GMINNE 
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POWIATOWO-GMINNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 
WRAZ Z OTWARCIEM HALI SPORTOWEJ W TŁOKINI WIELKIEJ 


