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SESJE RADY GMINY 
 

W ostatnim okresie odbyły się 3 kolejne sesje Rady 
Gminy Opatówek. W dniu 26 kwietnia br. radni przyjęli 
uchwałą zmiany budżetu gminy Opatówek na 2012 rok, 
polegające m.in. na: 
Dział 600 Transport i łączność - zwiększono wydatki 
o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie 
pomocy finansowej dla Powiatu Kaliskiego na realizację
zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4610P 
w miejscowości Borów w zakresie budowy zatoki auto-
busowej" oraz na przyjęte zadanie Powiatu Kaliskiego 
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4619P Rajsko 
(Modła) - Warszew w zakresie odnowy nawierzchni". 
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych - zwiększa się dochody o kwotę 2 000 zł
z tytułu zwiększonych wpływów opłat za sprzedaż alko-
holu (14 000 zł oraz opłat za zajęcie pasa drogowego 
6 000 zł). 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
- zwiększono środki planu dochodów o kwotę 16 980 zł
z tytułu otrzymania środków ze zrealizowanego pro-
gramu ochrony zabytków - odnowy bramy głównej Zes-
połu Pałacowego w Opatówku. 
Dział 851 Ochrona zdrowia - zwiększa się wydatki 
o kwotę 14 360 zł z przeznaczeniem na realizację gmin-
nego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Dział 926 Kultura fizyczna - zwiększono wydatki o kwo-
tę 13 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu 
zagospodarowania terenów rekreacyjnych w m. Szałe. 
Po wprowadzonych zmianach wykaz wydatków mająt-
kowych na 2012 rok przedstawia się następująco: 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zduny - 
1 560 000 zł

- pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realiza-
cję zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4610P 
w miejscowości Borów w zakresie zatoki autobu-
sowej" - 10 000 zł

- przebudowa drogi powiatowej nr 4619P Rajsko - 
Warszew w zakresie odnowy nawierzchni (w miej-
scowości Modła) - 70 000 zł

- przebudowa nawierzchni drogi Rożdżały - Kobierno 
- 250 000 zł

- przebudowa nawierzchni drogi Sierzchów - 100 000zł
- przebudowa nawierzchni ul. Św. Jana w Opatówku - 

30 000 zł
- przebudowa nawierzchni drogi Cienia Trzecia - Cie-

nia Druga - 35 000 zł
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Podu-

chowna w Tłokini Kościelnej - 120 000 zł
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zawady 

- 40 000 zł
- przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Zdu-

nach - 150 000 zł
- zakup samochodu strażackiego - 350 000 zł
- zakup komputerów do pracowni w ZS w Rajsku 

i Tłokini - 35 000 zł
- budowa przedszkola publicznego w Opatówku - 

dokumentacja projektowa - 50 000 zł
- zakup komputerów do pracowni w Gimnazjum 

w Opatówku - 10 500 zł
- rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku - 

wykonanie alejek parkowych "Dzika promenada" - 
267 000 zł

- termomodernizacja - 1 036 784 zł
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- rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru ogro-
dzeniowego przy tzw. domku gotyckim na ul. Koś-
cielnej w Opatówku - 43 000 zł

- odnowienie centrum wsi Opatówek poprzez zagos-
podarowanie skweru przy Pl. Wolności - 50 206 zł

Ponadto radni przyjęli uchwały: 
- w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy 

społecznej dla Gminy Opatówek za rok 2011, 
- w sprawie określenia szczegółowych warunków sta-

wek odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opa-
tówku oraz szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
trybu ich pobierania, 

- w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - 
taryfa zawarta w uchwale przewiduje zmiany cen od 
1 czerwca 2012 r. za odprowadzanie ścieków i dos-
tawę wody z ujęć gminy Opatówek; podwyższenie 
ceny podyktowane jest rosnącymi kosztami (wzrost 
cen energii elektrycznej i wzrost opłat za korzystanie 
ze środowiska), zmianie nie ulega stawka za 
przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
oraz opłata abonamentowa, 

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Opatówek, 

- w sprawie określenia wymagań jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowa-
dzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa 
drogi powiatowej nr 4610P w miejscowości Borów 
w zakresie budowy zatoki autobusowej", 

- w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek zadania 
publicznego w zakresie dróg powiatowych. 

W dniu 4 maja Rada Gminy Opatówek podjęła uchwałę 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Opatówek na lata 2012 - 2022. Podjęcie niniej-
szej uchwały było niezbędne ze względu na przyjęte 
dodatkowe zadania ujęte w budżecie na 2012 oraz 
przewidywane na lata następne, będzie to m.in. "moder-
nizacja bazy rekreacyjno-turystycznej w miejscowości 
Szałe", gdzie nakłady na to zadanie wyniosą w 2013 
roku kwotę 550 000 zł, w roku 2014 kwotę 250 000 zł.
W dniu 15 czerwca br., podczas kolejnej sesji, radni 
przyjęli następujące uchwały: 
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opatówek na lata 2012-2022 - zmiany te 
dostosowane zostały do zmian budżetowych na 
2012 rok 

- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2012 
rok - m.in. w wydatkach majątkowych ujęta została
nowa inwestycja dot. odwiertu studni głębinowej 
w Rajsku (200 tys. zł), zwiększona została dotacja 
z powiatu kaliskiego z przeznaczeniem dla biblioteki 
gminnej (30 tys. zł)

- w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w celu sfinansowania planowa-
nego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finanso-
wanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomoderni-

zacja trzech budynków użyteczności publicznej na 
terenie gminy Opatówek" 

- w sprawie nadania Statutu Świetlicy Środowiskowej 
"Słoneczko" w Opatówku 

- w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku do prowa-
dzenia postępowania w sprawach pomocy material-
nej o charakterze socjalnym 

- pakiet uchwał w sprawie wyrażenia zgody na najem 
na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym 
gruntu i garażu w Opatówku (na rzecz dotychcza-
sowych najemców) 

- w sprawie zmiany uchwały nr 154/12 Rady Gminy 
Opatówek z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie usta-
lenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowią-
cych zasób mieszkaniowy Gminy Opatówek; uchwa-
ła ma na celu uregulowanie problemów wynikłych 
w trakcie zbywania lokali mieszkalnych na podst. 
dotychczasowych przepisów oraz zwiększenie zain-
teresowania wykupem mieszkań

- w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami 
dla gminy Opatówek na lata 2012-2015 - obowiązek 
sporządzenia takiego programu 1 raz na 4 lata 
wynika z ustawy. 

 

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

INWESTYCJE I REMONTY 
 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej 
Projekt został zgłoszony do dofinansowania ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach programu priory-
tetowego "System Zielonych Inwestycji (GIS) - Zarzą-
dzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" 
oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW). 
Realizatorami Projektu są: Powiat Kaliski - Lider 
Projektu, Gmina Godziesze Wielkie, Gmina Koźminek, 
Gmina Lisków, Gmina Opatówek, Gmina Szczytniki. 
Projekt będzie realizowany na podstawie porozumienia 
podpisanego przez partnerów w dniu 20 lipca 2011 roku. 
Lider jest odpowiedzialny za całość realizacji rzeczowej 
i finansowej przedsięwzięcia, za osiągnięcie efektu rze-
czowego i ekologicznego oraz za trwałość projektu. 
Na podstawie umowy Partnerzy zostali upoważnieni do 
realizacji robót budowlanych oraz ponoszenia wydatków 
w ramach projektu dotyczących własnej części Projektu. 
Koszt projektu wg wniosku aplikacyjnego 7 315 770 zł,
w tym: 
- dotacja NFOŚiGW: 2 194 731 zł
- dotacja WFOŚiGW: 1 189 557 zł
- pożyczka NFOŚiGW: 3 199 905 zł
- wkład własny wszystkich partnerów: 731 577 zł,

w tym wkład własny Gminy Opatówek: 206 700 zł
Okres realizacji Projektu: listopad 2011 - grudzień 2013. 
Zakres rzeczowy Projektu w części dotyczącej gminy 
Opatówek: 
- budynek Szkoły Podstawowej w Opatówku 
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- budynek Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
- budynek Ośrodka Zdrowia w Opatówku 
Aktualnie zakończyły się negocjacje z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
dotyczące podpisania umów o dofinansowanie. Przygo-
towywana jest ostateczna dokumentacja celem roz-
strzygnięcia przetargu na w/w prace. Montaż finansowy 
inwestycji na terenie gminy wygląda następująco: 
dotacja z NFOŚiGW: 620 100 zł, dotacja z WFOŚiGW 
w Poznaniu: 336 098 zł, pożyczka z NFOŚiGW: 
904 102 zł, wkład własny gminy: 206 700 zł, razem: 
2 067 000 zł.

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku - 
uzupełnienie i renowacja zieleni wpływającej na 
wyjątkowe walory przyrodnicze 
W ramach realizacji tego projektu planuje się nasa-
dzenie drzew, krzewów oraz bylin, wykonanie cięć 
pielęgnacyjnych drzew, by poprawić stan drzewostanu, 
który znajduje się pod ochroną konserwatora. Projekt 
obejmuje również usunięcie chorych drzew i wykonanie 
ogrodu z ziołami. W parku planuje się posadzenie jodły
jednobarwnej, lipy drobnolistnej, odtworzenie alei lipo-
wej, a także posadzenie tulipanowca amerykańskiego 
i 500 sztuk krzewów ozdobnych. Wykonanie ogrodu 
ziołowego uatrakcyjni to miejsce i będzie służyć celom 
edukacyjnym - planuje się w nim nasadzenie 17 odmian 
krzewów i 13 odmian bylin ziołowych. Źródłem finanso-
wania tego przedsięwzięcia będzie wkład własny gminy 
w kwocie 7 213 zł oraz dofinansowanie z WFOŚiGW 
w Poznaniu w kwocie 64 917 zł.

Powstanie ścieżki edukacyjno - ekologicznej 
w zabytkowym parku w Opatówku 
W ramach zadania utworzona zostanie ścieżka eduka-
cyjno - ekologiczna upowszechniająca wiedzę ekologicz-
ną oraz stanowiąca ciekawą formę edukacji przyrodni-
czej w terenie. Ścieżka tworzyć będzie pętlę ukazującą
zwiedzającym bogaty zespół elementów i procesów 
tworzących nasze środowisko. Znajdować się tam będą
tablice informacyjne prezentujące: 
- bogactwo fauny i flory z informacją o gatunkach 

zwierząt i pomnikach przyrody 
- regulamin korzystania ze ścieżki 
- zasady dbania o parki zabytkowe, krajobrazowe 

oraz lasy, tak by służyły kolejnym pokoleniom 
- segregację odpadów oraz informacje ostrzegające 

zwiedzających o tym jak długo porzucone śmieci 
rozkładają się w glebie 

- organizmy, które rozkładają resztki organiczne 
- rolę mrówek w lasach i parkach 
- ogród ziołowy z wyszczególnionymi odmianami ziół
- kwatery różane 
- ekoznaki 
Celem zadania jest rozbudzenie wśród młodzieży szkol-
nej i przedszkolnej aktywnych postaw obywatelskich 
oraz zainteresowanie ich otaczającym środowiskiem 
i ochroną przyrody, poprzez zorganizowanie lekcji w te-

renie na ścieżce edukacyjnej. Całkowity koszt przed-
sięwzięcia to kwota 80 100 zł, z tego środki własne 
gminy: 4 005 zł, kwota dofinansowania z WFOŚiGW 
w Poznaniu: 76 095 zł.

Przebudowa drogi w Rożdżałach 
W dniu 10 maja br. odbył się przetarg nieograniczony na 
wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej 
w Rożdżałach. Planowany zakres prac obejmował wyko-
nanie remontu cząstkowego nawierzchni oraz ułożenie 
nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na 
odcinku 1,43 km. W terminie określonym ogłoszeniem, 
wpłynęło 9 ofert, a przetarg wygrała firma SIDROG Sp. 
z o.o. z Domaniewa za kwotę 229 364,62 zł. Odbioru 
wykonanych robót dokonano 18 czerwca br. 
 
Przebudowa drogi w Sierzchowie 
5 czerwca br. przeprowadzono postępowanie przetar-
gowe obejmujące zadanie pn.: "Przebudowa nawierzch-
ni drogi gminnej w m. Sierzchów". Projektowane zadanie 
polega na wykonaniu koryta drogi, dolnej warstwy 
podbudowy z kruszywa naturalnego oraz górnej warstwy 
podbudowy z kruszywa łamanego na odcinku 1,21 km. 
Na ten przetarg wpłynęło siedem ofert, a wykonawcą
została wybrana firma WTÓRNIK ze Smółek k/Koźminka. 
Prace będą wykonane po podpisaniu umowy z wyko-
nawcą i przekazaniu placu budowy. 
 
Przebudowa nawierzchni ul. Jana Pawła II w Zdunach 
12 czerwca odbył się przetarg na przebudowę na-
wierzchni ulicy Jana Pawła II (droga gminna) w Zdu-
nach. Złożono 6 ofert, jednak przetarg został unieważ-
niony, ponieważ najniższa oferta przewyższała kwotę,
którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zada-
nia. 22 czerwca ogłoszono kolejny przetarg na to 
zadanie. 
 
Modernizacja zaplecza boiska sportowego 
w Opatówku 
W marcu br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego gmina Opatówek złożyła wniosek 
o dofinansowanie zadania z zakresu infrastruktury spor-
towej i turystycznej, realizowanego przez samorządy 
województwa wielkopolskiego. Wniosek dotyczy remon-
tu zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz poprawy funk-
cjonalności i estetyki zaplecza boiska sportowego 
w Opatówku przy ul. Ogrodowej. Realizacja tego zada-
nia przewidziana jest w miesiącach lipiec-październik 
2012 roku. W ramach zaplanowanych prac przewiduje 
się m.in.: 
- wymianę drzwi wejściowych i do kotłowni 
- wymianę urządzeń sanitarnych (baterie umywal-

kowe, prysznicowe, grzejniki) 
- uzupełnienie płytek podłogowych i ściennych 
- montaż grzejników stalowych 
- montaż bojlera elektrycznego 
- montaż zlewozmywaka z szafką
- montaż opraw oświetleniowych 
- założenie kratek wentylacyjnych 
- malowanie ścian i sufitów 
- naprawę pokrycia dachu papą termozgrzewalną

Ogólna wartość projektu to 37 tys. zł, w tym środki 
z budżetu wojewódzkiego mogą wynieść do 50% koszu 
remontu. Zakończenie prac związanych z tym zadaniem 
przewidziane jest na miesiąc październik tego roku. 
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Rekultywacja wysypiska w Cieni Pierwszej 
Istniejące od lat 90-tych składowisko śmieci w Cieni 
Pierwszej nie przyjmuje odpadów komunalnych już od 
2003 roku. Natomiast w 2010 roku Gmina uzyskała
decyzję Starosty Kaliskiego o zamknięciu dotychczaso-
wego składowiska w Cieni Pierwszej. W 2011 roku 
pojawiła się szansa na wykonanie rekultywacji tego 
terenu za symboliczną kwotę 240 zł. Pierwotna kwota 
kosztorysowa obowiązkowej rekultywacji wysypiska 
wynosiła w 2009 roku ponad 600 tys. zł. Z uwagi na fakt 
wykorzystania istniejącego miejsca na składowanie 
materiałów z odwiertów w różnych miejscach w Polsce, 
koszt gminy jest symboliczny. W tym celu podpisana 
została umowa z firmą Max-Eko z Komornik, która na 
podstawie dokumentacji rekultywacji technicznej i biolo-
gicznej składowiska odpadów, opracowanej na zlecenie 
Gminy Opatówek przez firmę CONECO-BCE wykona 
pełen zakres prac, w tym: 
 

- ukształtowanie czaszy wysypiska 
- wykonanie warstwy rekultywacyjnej 
- wykonanie rowu odwadniającego 
- wykonanie studni odgazowujących 
- usypanie warstwy podglebia 
- przykrycie warstwą gleby urodzajnej 
- zadarnienie rekultywowanego terenu 
 

Planowany termin zakończenia wymienionych prac prze-
widziano na 2013 rok. 
 

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

REALIZACJA 
PROJEKTÓW UNIJNYCH 

 

REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH, ZŁOŻONE 
WNIOSKI O DOFINANSOWANIE, POZYSKANE 
ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 
 
Gmina Opatówek złożyła w ostatnim czasie 3 kolejne 
wnioski o dofinansowanie działań edukacyjnych oraz 
1 wniosek z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi". 
 

"Wiedza i edukacja drogą do kariery zawodowej" 
Z Europejskiego Funduszu Społecznego: PKL912 IX 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 
"Wiedza i edukacja drogą do kariery zawodowej", nazwa 
poddziałania: Wyrównywanie szans edukacyjnych ucz-
niów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
Projekt będzie realizowany w okresie od 3.01.2013 r. do 
30.11.2014 r. Celem ogólnym projektu jest ułatwienie 
dostępu dzieci z obszarów wiejskich do wysokiej jakości 
zajęć dydaktycznych i niwelowanie różnic w wykształ-
ceniu pomiędzy dziećmi z obszarów wiejskich, a obsza-
rów miejskich, zapewnienie dzieciom równego dostępu 

do dodatkowej edukacji, podnoszenia własnych kwalifi-
kacji, zwiększenie szans edukacyjnych 289 uczniów 
z terenu gminy Opatówek, w tym 20 uczniów niepełno-
sprawnych. Program realizowany będzie poprzez 
uczestnictwo w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych, 
organizację zajęć specjalistycznych, wyjazdy na basen, 
do kin, teatrów. W ramach realizacji projektu prowa-
dzone będą zadania: 
- "Pływać każdy może" - cykl zajęć na basenie popra-

wiających kondycję fizyczną uczniów z wadami pos-
tawy i niepełnosprawnych 

- "Moja pasja - mój zawód - SZOK" (Szkolny Ośrodek 
Kształcenia); dostosowanie kwalifikacji absolwentów 
gimnazjum do potrzeb rynku pracy oraz właściwe ich 
ukierunkowanie w wyborze szkoły i zawodu 

- zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne - z przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego 
i grafiki komputerowej 

- "Poznaję świat wszystkimi zmysłami" - hipoterapia, 
dogoterapia, stymulacja polisensoryczna, stymulacja 
komunikacji 

Środki w kwocie 364 421 zł (całość zadania finanso-
wana będzie z funduszy UE) wydatkowane będą między 
innymi na zakup sprzętu do nauki pływania, zakup piłek 
do gry na basenie, zakup desek do nauki pływania, 
zakup testów służących do diagnozy predyspozycji 
zawodowych uczniów, zakup laptopa z oprogramowa-
niem, drukarki i tonerów. Wniosek przeszedł już pozy-
tywną ocenę formalną. Obecnie odbywa się ocena 
merytoryczna. O przyznaniu dofinansowania zdecyduje 
ostateczne miejsce na liście rankingowej, ponieważ jest 
to nabór konkursowy. 
 
"Cyfrowa szkoła" 
Z rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych "Cyfrowa szkoła". Celem progra-
mu jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeń-
stwie informacyjnym oraz stworzenie warunków do 
wyszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji 
z różnych źródeł z zastosowaniem technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych. W ramach programu, szkoły
planowano wyposażyć w pomoce dydaktyczne i inny 
sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania. 
Do programu zgłoszono Zespoły Szkół w Chełmcach, 
Rajsku, Tłokini Wielkiej oraz Szkołę Podstawową
w Opatówku. Wybór szkół objętych dofinansowaniem 
odbywał się w formie losowania, niestety z południowej 
wielkopolski, z regionu kaliskiego żadna szkoła nie miała
szczęścia i nie została wylosowana. 
 

"Uczę się i bawię 2012" 
Z Europejskiego Funduszu Społecznego: IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach. "Uczę się
i bawię 2012". Program skierowany jest do uczniów 
z klas I - III szkół podstawowych. W gminie Opatówek 
znajdują się 4 szkoły podstawowe, w których kształci się
353 dzieci w klasach I-III (SP w Chełmcach - 55 dzieci, 
SP w Rajsku 41 dzieci, SP w Tłokini Wielkiej - 37 dzieci, 
SP w Opatówku z filią w Cieni Drugiej i Sierzchowie - 
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220 dzieci). Celem głównym projektu jest wsparcie 
indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III, dostosowanie 
do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych ucz-
niów oraz ich możliwości psychofizycznych, zapewnienie 
każdemu dziecku objętemu wsparciem oferty eduka-
cyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indy-
widualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi 
i rozwojowymi, stworzenie warunków umożliwiających 
i wspomagających indywidualną pracę z uczniem, zmini-
malizowanie specyficznych trudności w uczeniu się
u 50% uczniów klas I-III szkół podstawowych. Efektem 
osiągniętym poprzez realizację projektu będzie doposa-
żenie szkół w pomoce dydaktyczne, organizacja zajęć 
dodatkowych wspierających indywidualizację procesu 
dydaktycznego na podstawie opracowanych programów. 
Pomoc ta obejmie zajęcia dla dzieci z trudnościami 
w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne, 
gimnastykę korekcyjną, zajęcia rozwijające zaintere-
sowania przyrodnicze, matematyczne, przyrodniczo-
matematyczne. Całość zadania realizowanego w ra-
mach tego programu może zostać sfinansowana z fun-
duszy unijnych i opiewa na kwotę 189 726 zł. Obecnie 
wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Modernizacja bazy rekreacyjno-turystycznej w Szałe
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi" gmina 
Opatówek złożyła wniosek pn. "Modernizacja bazy 
rekreacyjno - turystycznej w miejscowości Szałe, gmina 
Opatówek". Operacja wpłynie na poprawę jakości życia 
mieszkańców miejscowości Szałe poprzez stworzenie 
miejsca dla zaspokajania potrzeb w zakresie rekreacji, 
sportu oraz integracji. Dodatkowo inwestycja przyczyni 
się do zorganizowania czasu wolnego dzieciom 
i młodzieży oraz do propagowania zdrowego trybu życia. 
Całkowity koszt operacji wynosi 749 506,23 zł. Wniosko-
wana kwota dofinansowania 457 016,00 zł

Zakres prac przewiduje: 
 

1. budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o na-
wierzchni syntetycznej poliuretanowej i wymiarach 
22m x 46m przeznaczonego do gry w piłkę ręczną,
nożną, tenisa ziemnego, koszykówkę i siatkówkę;
boisko zostanie ogrodzone ogrodzeniem o wys. 4 m 
i wyposażone w sprzęt sportowy. 

2. budowę ogrodzonego placu zabaw dla dzieci wraz 
z wyposażeniem. 

3. remont istniejących nawierzchni ciągów pieszo-
jezdnych oraz budowę dodatkowych chodników. 

4. remont istniejącego budynku sanitariatów. 
5. umieszczenie wiat biesiadnych wraz ze stołami 

zewnętrznymi piknikowymi, ławkami parkowymi i ko-
szami na odpady stałe. 

6. remont ogrodzenia. 
 

Termin zakończenia operacji planowany jest na lipiec 
2013 r. W Wielkopolsce złożono 346 wniosków o dofi-
nansowanie. O przyznaniu dofinansowania zdecyduje 
komisja konkursowa. 
 

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

Termin realizacji projektu 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. 
 

Budowa sieci kanalizacji w Zdunach 
Trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej 
w Zdunach realizowanej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Działanie: Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej. Wykonawcą tego zada-
nia 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 budo-
wlane 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. 6749m wraz z odgałęzieniami wprowadzonymi do 
granicy z posesją zainteresowanych. System kanali-
zacji grawitacyjnej przewidziano w technologii z rur 
PVC, uzbrojonych w studzienki systemowe z PVC 
średnicy 425mm oraz w miejscach węzłowych, we 
włazowe systemowe lub betonowe prefabrykowane 
o średnicy 1000/1200 mm. 

2. Budowę sieci kanalizacji tłocznej PEHD o dł. 1295 m. 
W zakresie kanalizacji tłocznej zaprojektowano sys-
tem rurociągów z rur PEHD średnicy 90 mm, zgrze-
wanych doczołowo. 

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

Zadanie podzielono na dwa etapy. Realizację prac 
pierwszego, na kwotę 1 012 873,87 zł, zakończono 3 lis-
topada 2011 roku. Koszt drugiego etapu to kwota 
1 341 584,01 zł, a zakres prac do wykonania w roku 
2012 obejmuje: 
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- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
dł. 3 600 m 

- budowę sieci kanalizacji tłocznej PEHD o średnicy 
1 295 m 

- budowę przepompowni ścieków 
W chwili obecnej trwają prace; wykonano 2 400 mb sieci 
kanalizacji grawitacyjnej (z planowanych 3 600 mb) oraz 
647,5 mb sieci kanalizacji tłocznej (z planowanych 
1 295 mb). Na ukończeniu jest budowa przepompowni 
w Zdunach. Planowany termin zakończenia prac to 
1.10.2012 r. 
Na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Zdunach gmina 
złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofi-
nansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach 
PROW na lata 2007 - 2013 działanie "Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na kwotę
2 354 457,88 zł. Umowa została podpisana w dniu 
15 lutego 2011 r. 
Inwestycją towarzyszącą temu zadaniu było wybudo-
wanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Zdunach (ulic, 
które ze względów technicznych nie mogły był włączone 
do kanalizacji budowanej w ramach środków unijnych) 
i włączenie tego odcinka do kanalizacji sanitarnej miasta 
Kalisza. Zadanie zostało zakończone, a wykonawcą było
Przedsiębiorstwo RAWO z Tuliszkowa za kwotę
107 334,01 zł.

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku - 
wykonanie alejek parkowych "Dzika promenada" 
W ramach operacji w roku 2012 wykonano już alejkę
parkową o nazwie "Dzika promenada" z zachowaniem 
naturalnej otuliny roślinnej, co było kolejnym etapem 
rewaloryzacji parku. W zakresie tego zadania wykonano: 
roboty pomiarowe i wyznaczenie trasy, roboty ziemne, 
profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowę z kru-
szywa, krawężniki. Prace wykonało, wyłonione w prze-
targu Przedsiębiorstwo Budowlane Walczak Sp.J. z Kali-
sza za kwotę 95 413,94 zł.
W następnych etapach powstaną nowe alejki, posta-
wione zostaną ławki w prawie całym parku. Powstanie 
również mostek, który połączy park z obiektem sporto-
wym Orlik. W chwili obecnej zagospodarowanych jest 
5 ha, a cały park liczy 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 - uzyskana kwota dofinanso-
wania zewnętrznego 173 377 zł.

Odnowienie centrum wsi Opatówek poprzez 
zagospodarowanie skweru przy Placu Wolności 
W chwili obecnej trwają prace przy realizacji tego 
zadania, które w efekcie 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. 

W ramach tego projektu przewiduje się liczne nasa-
dzenia z zachowaniem zieleni istniejącej. Zakres prac 
przewiduje: rozścielenie kory sosnowej, nasadzenie 
form piennych drzew liściastych (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 - uzyskana kwota dofinan-
sowania zewnętrznego 36 337 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" na 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. Umowa na realizację tego zadania została
podpisana 8 lutego br. 
 

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

NABÓR NA STANOWISKA 
DYREKTORÓW 

 

W związku z zakończeniem pięcioletniej kaden-
cji dyrektorów Zespołu Szkół w Rajsku, Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Chełmcach oraz Gimnazjum im. 
Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku Wójt Gminy, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, ogłoszeniem 
(z dnia 25.04.2012 r.) na stronie internetowej BIP Gminy 
Opatówek (www.opatowek.pl), na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Opatówku oraz na tablicach ogło-
szeń w szkołach, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Opatówek, poinformował o rozpoczęciu 
procedury naboru na ww. stanowiska. 
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W dniu 15.05.2012 r. Zarządzeniem Wójta Gmi-
ny Opatówek zostały powołane komisje konkursowe do 
przeprowadzenia konkursu na wolne stanowiska dyrek-
torów. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) 
komisja została powołana w 8 osobowym składzie: 
trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę (tj. 
Wójta Gminy Opatówek), dwóch przedstawicieli organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny (tj. Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu), jeden przedstawiciel rady peda-
gogicznej szkoły, jeden przedstawiciel rodziców, jeden 
przedstawiciel związku zawodowego. 

Zgodnie z ogłoszeniem, oferty należało złożyć
do dnia 15 maja 2012 r. do godz. 15:00 w sekretariacie 
Urzędu Gminy w Opatówku. Do konkursu mogły przys-
tąpić osoby, które spełniają wymagania (posiadają kwa-
lifikacje) określone w ustawie o systemie oświaty oraz 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 
października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz 
inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach 
publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek 
(Dz. U. Nr 184 poz. 1436 z dn. 03.11.2009 r. ze zmiana-
mi). W wymaganym terminie oferty złożyło trzech 
kandydatów: Pani Honorata Wolniaczyk, Pani Jolanta 
Pokojowa i Pan Tomasz Mikucki. 

W dniu 23 maja 2012 r. w Urzędzie Gminy 
w Opatówku, Komisje konkursowe pod przewodnictwem 
Sekretarza Gminy Opatówek, przeprowadziły postępo-
wania konkursowe. Procedura posiedzenia komisji 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu 
na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej 
placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 60, poz. 373 ze zm.) zawiera m.in.: czyn-
ności sprawdzające (termin złożenia oferty, kompletność 
dokumentów, spełnienie wymagań/kwalifikacji), ocenę
merytoryczną kandydata (po przedstawieniu koncepcji 
funkcjonowania i rozwoju szkoły oraz odpowiedzi na 
pytania zadawane przez członków komisji). Komisje 
konkursowe stwierdziły: 1. Posiadanie odpowiednich 
kwalifikacji przez wszystkich trzech kandydatów. 
2. W przypadku Pana Tomasza Mikuckiego oraz Pani 
Jolanty Pokojowej przedstawiona koncepcja funkcjono-
wania i rozwoju szkoły, prezentacja kandydata uzyskała
jednogłośną (w głosowaniu tajnym) akceptację obec-
nych członków komisji. Postępowanie konkursowe na 
stanowiska dyrektorów ZS w Chełmcach oraz Gimnaz-
jum w Opatówku zostało więc rozstrzygnięte. 3. w przy-
padku Pani Honoraty Wolniaczyk przedstawiona kon-
cepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły, prezentacja 
kandydata nie uzyskała wymaganej bezwzględnej 
większości głosów obecnych członków komisji. Wobec 
powyższego postępowanie konkursowe nie zostało
rozstrzygnięte. 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jeżeli do 
konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w wyniku 
konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący 
szkołę powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie 
kandydatowi. Procedurę naboru kontynuuje więc organ 
prowadzący szkołę, który zasięga opinii rady szkoły
(rady rodziców) i rady pedagogicznej o kandydacie, 
którego zamierza powołać na stanowisko dyrektora 
danej szkoły. 

Zebranie rady pedagogicznej, zgodnie z pismem 
Wójta z dn. 24.05.2012 r. zwołane przez Dyrektora ZS 
w Rajsku, odbyło się w dniu 1 czerwca. Rada pedago-
giczna podjęła w głosowaniu tajnym uchwałę, w której 
wyraża negatywną opinię dotyczącą powierzenia stano-
wiska dyrektora Pani Honoracie Wolniaczyk. Uzasadnie-
nie opinii stanowi załącznik do uchwały. W uzasadnieniu 
pisemnym czytamy: "Rada pedagogiczna w Zespole 
Szkół w Rajsku liczy 27 nauczycieli. W dniu 1 czerwca 
2012 r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej było
obecnych 23, głosowało 22. Wyniki tajnego głosowania: 
- pozytywnych - 9 głosów, - negatywnych - 12 głosów, - 
1 osoba wstrzymała się od głosu, - 4 osoby nieobecne. 
Rada Pedagogiczna nie widzi potrzeby uzasadniania tej 
opinii, gdyż byłoby to zagrożeniem dla tajności 
głosowania." Wobec faktu, iż w opinii nie przedstawiono 
merytorycznego uzasadnienia - ponadto opinia powyższa 
nie ma prawnie charakteru wiążącego - organ prowa-
dzący nie zmienił swojego zamiaru powołania na stano-
wisko dyrektora ww. kandydata. 

Zebranie rady rodziców odbyło się w dniu 
31 maja 2012 r. W pisemnej opinii czytamy: "Rada 
Rodziców pozytywnie wyraża się o gospodarności 
i zarządzaniu Pani dyrektor Honoraty Wolniaczyk. 
W pięcioletniej kadencji na stanowisku dyrektora, nasza 
szkoła, a dokładnie budynek został zmodernizowany. 
Dokonano licznych remontów i ulepszeń, które wpłynęły
nie tylko na wizualny wygląd budynku naszej szkoły, ale 
także poprawiły się warunki nauki naszych dzieci. Pani 
dyrektor wykazała mnóstwo zaangażowania w wygląd
szkoły i w tym temacie rodzice nie zgłaszają żadnych 
zastrzeżeń...". Dalej czytamy: "Rodzice są mocno zanie-
pokojeni wynikami egzaminów, brakiem zaangażowania 
w pracę nauczycieli, niewykonywaniem przez grono 
pedagogiczne inicjatywy i zintegrowania się ze środo-
wiskiem szkolnym". Tut. organ podziela opinie rodziców 
w sprawie intensywniejszego włączenia się w życie 
szkoły oraz większego zaangażowania w pracę niek-
tórych nauczycieli. Kandydat na dyrektora szkoły, 
w swoich planach pracy (przedstawionych w ramach 
naboru), widzi m.in. konieczność: aktywizacji pracow-
ników do podnoszenia swoich kwalifikacji oraz jakości 
nauczania (czego wyraźnym miernikiem winny być
wyniki sprawdzianów i egzaminów, rozwój szkoły oraz 
indywidualny każdego ucznia), a także szeroko rozumia-
nej współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym i innymi 
instytucjami. W ocenie organu prowadzącego będzie to 
jedno z ważniejszych zadań dla dyrektora na nową
kadencję. Według oceny wewnętrznej szkoła w Rajsku 
jest szkołą z tradycją i szkołą rozwijającą się (co 
potwierdzają także analizy wyników i osiągnięć uczniów, 
realizowanych w szkole różnorakich licznych projektów 
i inicjatyw z lat 2000-2012, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na lata 2007-2012, atutem ZS w Rajsku jest także
nowopowstałe przedszkole). 

W dniu 29 maja br. odbyło się posiedzenie 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy 
Opatówek. W posiedzeniu uczestniczyli także Wójt 
Gminy, Sekretarz Gminy, Dyrektor ZEAS. Obecni radni 
Gminy Opatówek na czele z Przewodniczącą Komisji 
Panią Marleną Kiermas-Gruszką wysłuchali informacji 
Sekretarza Gminy nt. dotychczasowego przebiegu 
naboru na ww. stanowiska dyrektorów szkół. W dalszej 
części posiedzenia komisji kandydat wskazany przez 
Wójta Gminy Opatówek na stanowisko dyrektora ZS 
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w Rajsku Pani Honorata Wolniaczyk przedstawiła
zebranym swoją "Koncepcję funkcjonowania i rozwoju 
szkoły". Do prezentowanej przez kandydata koncepcji 
funkcjonowania i rozwoju szkoły obecni na posiedzeniu 
członkowie Komisji nie wnieśli zastrzeżeń. Komisja, 
w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopi-
niowała kandydata na dyrektora szkoły. 

W dniu 11.06.2012 r. w Urzędzie Gminy w Opa-
tówku odbyło się uroczyste wręczenie powołań dyrek-
torów na kolejne 5 lat szkolnych. W obecności Sekre-
tarza Gminy Krzysztofa Dziedzica, Dyrektora ZEAS 
Arkadiusza Łańducha, Wójt Gminy Opatówek Sebastian 
Wardęcki wręczył powierzenia: Pani Jolancie Pokojowej 
na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Agatona i Ste-
fana Gillerów w Opatówku, Pani Honoracie Wolniaczyk 
na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Rajsku oraz 
Panu Tomaszowi Mikuckiemu na stanowisko Dyrektora 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach. 

Wszystkim dyrektorom gratulujemy wyboru i ży-
czymy spełnienia planów i zamierzeń oraz wielu suk-
cesów w dalszej pracy zawodowej w naszych szkołach. 
 
Krzysztof Dziedzic 
Sekretarz Gminy Opatówek 
 

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

POWIATOWO - GMINNY 
PIKNIK RODZINNY 

 

W sobotnie popołudnie 12 maja, na boisku przy 
Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku, odbył
się tradycyjny majowy Powiatowo-Gminny Piknik Ro-
dzinny, na który, pomimo panujących niskich wiosen-
nych temperatur, licznie przybyli mieszkańcy z dziećmi. 
Organizatorzy: Urząd Gminy w Opatówku, Starostwo 
Powiatowe w Kaliszu, przy współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury, opatóweckim Kołem Gospodyń
Wiejskich, Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej 
w Opatówku, Ochotniczą Strażą Pożarną w Opatówku 
i Zespołem Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku 
w ramach promowania rodziny i rodzinnego, wspólnie 
spędzanego czasu na świeżym powietrzu, zaplanowali 
wspaniałą zabawę dla wszystkich - młodszych, star-
szych i najmłodszych mieszkańców powiatu. 

Komandorami pikniku, tak jak i w poprzednich 
latach, byli: członek Zarządu Powiatu Kaliskiego 
i Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic oraz 
dyrektor Wydziału Oświaty i Rozwoju Powiatu Artur 
Kijewski. Patronat nad piknikiem objęli: Wójt Gminy 

Opatówek Sebastian Wardęcki oraz Starosta Kaliski 
Krzysztof Nosal. Na pikniku obecni byli także zaproszeni 
goście: poseł Adam Rogacki, Wicestarosta Kaliski 
Andrzej Dolny, Przewodniczący Rady Gminy Opatówek 
Paweł Bąkowski oraz radni Gminy Opatówek. 

W tegorocznym festynie dla dzieci przygoto-
wano szereg atrakcji, zabaw i konkursów. Dzieci 
zachwyciły się programem "Alicja w Krainie Czarów" 
w wykonaniu Zespołu Teatralnego "Grupa T" z Torunia. 
W spektaklu pt.: "Piekielnie anielska sztuka" aktorzy 
aktywnie włączyli widzów w akcję i przygody bajkowych 
bohaterów. Dla relaksu aktorzy zaprosili dzieci do 
fizycznego wysiłku, a było to: dojenie krowy, gra 
megatwister, skaczące koniki, wyścigi na rurach, biegi  
w potrójnych spodniach, jajo dinozaura, wyścigi w wor-
kach, mali szczudlarze, tor przeszkód z tunelem i obrę-
czami. Z myślą o dzieciach w różnym wieku, na terenie 
pikniku rozstawiono najróżniejsze zabawki: byka rodeo, 
dmuchane zamki i zjeżdżalnie. Był także pokaz mega-
baniek, buziakowe malowanki, kącik dla maluchów oraz 
stragany z zabawkami i słodyczami. 

Na scenie zaprezentowali się młodzi wykonaw-
cy, m.in. finaliści Międzygminnego Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej: Martyna Kołodziejczyk, Domi-
nik Niklas i Karolina Żarnecka z Gimnazjum w Opa-
tówku, Gabriela Michalak ze Szkoły Podstawowej 
w Opatówku, Patryk Olejniczak z GOK w Opatówku. 
Układy tańca nowoczesnego pokazały grupy taneczne 
z Gminnego Ośrodka Kultury - laureaci wielu konkursów 
i przeglądów tanecznych: "CDN Mini", "CDN Mini 2", 
"CDN Mix". Instruktorem i choreografem tych grup jest 
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p. Małgorzata Kujawa. W zabawnym kabaretowym 
monologu wystąpił także duet Maria i Daniela z zespołu
KGW w Opatówku. 

Gościem specjalnym pikniku był zespół śpiewa-
czy z Rozprzy oraz przedstawiciele gminy Rozprza 
w powiecie piotrkowskim, na czele z Wójtem Gminy 
Januszem Jędrzejczykiem z małżonką i Przewodniczącą
Stowarzyszenia Kół Gospodyń Elżbietą Piątek. 

W trakcie festynu wręczono nagrody dla naj-
szybszych gołębi pocztowych w locie na dystansie 180 
km na trasie Świebodzin - Opatówek zorganizowanego 
przez Sekcję Opatówek Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych. Pierwsze miejsce zajął gołąb
pocztowy z hodowli p. Janusza Skowrońskiego, miejsca 
drugie i trzecie zajęły odpowiednio gołębie p. Pawła
Jarczewskiego i Kazimierza Jarczewskiego. Nagrody dla 
najlepszych gołębi zostały ufundowane przez Wójta 
Gminy Opatówek i uroczyście wręczone przez Koman-
dorów Pikniku - Krzysztofa Dziedzica i Artura Kijew-
skiego. 

Warkot silników zapowiedział przyjazd motocyk-
listów z kaliskiego "Forum - Motocykliści". Błyszczące 
maszyny cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród 
dzieci, które mogły odbyć krótką przejażdżkę.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Opatówku 
przygotowały dla zgłodniałych stół pełen smakołyków, 
z których największym powodzeniem cieszył się chleb 
ze smalcem. Było też wspólne ognisko i pieczenie kieł-
basek, a wieczorem do tańca zagrał zespół ICE BAND 
z Opatówka. Dzięki sponsorom organizatorzy zapewnili 
słodycze, napoje i inne upominki dla wszystkich uczest-
ników gier, zabaw i konkursów, które wręczane były
przez Komandorów Pikniku. 

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, 
którzy przyczynili się do przygotowania i zorganizowania 
pikniku, w szczególności strażakom OSP z Michałowa 
Drugiego i Opatówka za zabezpieczenie parkingu oraz 
sponsorom tegorocznego pikniku, którymi byli: Jutrzenka 
Colian SA w Opatówku, pp. Maria i Ryszard Prusowie 
z Cieni Pierwszej, pp. Halina i Julian Dobrzańscy 
z Opatówka. 

Dziękując wszystkim za wspólną zabawę, mamy 
nadzieję, że również w przyszłym roku Powiatowo-
Gminny Piknik Rodzinny stanie się doskonałą okazją do 
wspólnego i rodzinnego spędzenia wolnego czasu na 
świeżym powietrzu. 
 

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

TARGI OGRODNICZE 
 

Piękna pogoda, rekordowa liczba wystawców, 
i rekordowa liczba odwiedzających gości. Tak wyglądały
tegoroczne jubileuszowe 15. Targi Ogrodniczo-Rolnicze 
i Działkowe "Pamiętajcie o ogrodach..." w Opatówku. 

W sobotę i niedzielę (28 i 29 kwietnia) miłośnicy 
kwiatów, krzewów i bylin mogli znaleźć wszystko, by 
upiększyć swój ogród. Wystawcy zaproponowali zwie-
dzającym szeroką gamę sadzonek kwiatów, drzewek 
owocowych i ozdobnych, wyposażenia działek i ogro-
dów, drobnego sprzętu i maszyn ułatwiających pracę
w ogrodzie, środków ochrony roślin itp. Na targach, jak 
co roku, pojawiło się też wiele stoisk oferujących prze-
kąski, napoje, słodycze, wiklinowe kosze i ozdoby, 
a także pamiątki i zabawki. 
 

Wyniki konkursu na najlepszy produkt:
- I miejsce - Zakład Usług Metalowych "HULAK" 

Kowalstwo Artystyczne - za metalową altanę
ogrodową "IGA" z wyposażeniem 

- II miejsce - "OGRODY PRASZKA" Sławomir 
Jasiński - za bonsai - modrzew formowany 

- III miejsce - Firma P.P.H.U. MAREX - OKNOPLAST 
- za okna PLATINIUM EVOLUTION 2 

 

Wyniki konkursu na najlepszą aranżację stoiska:
- I miejsce - "AGRO-RAMI" Raniś i wspólnicy s.c. 
- II miejsce - "Ogrodowe ABC" Honorata Małoburska 
- III miejsce - "Meble-Ogród-Dom" Andrzej Bergandy 

Podziękowania za wspieranie idei targów oraz długolet-
nie uczestnictwo w tej imprezie otrzymały firmy:
- Clusius College w Heerhugowaard - Holandia 
- Firma Handlowa MG 
- Jutrzenka Colian SA 
- KOR-Trans Jan Jacyno 
- "Olbus" Usługi Transportowe Roman Łukasik 
- PHUP "ASO Opatówek" Sp. z o.o. 
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe 

Moskit 
- Reco Kaźmierczak 
- Semi Sp. z o.o. 
- Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności Wydział

Zamiejscowy w Opatówku 
- Zakład Usług Metalowych Kowalstwo Artystyczne 

Jan Hulak 
 

Wyniki XV Rajdu Ogrodników:
- I miejsce - Gimnazjum nr 1 w Kaliszu 
- II miejsce - II LO w Kaliszu 
- III miejsce - Szkoła Podstawowa w Opatówku 
 

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

60-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W OPATÓWKU 

 

Rok szkolny 2011/2012 jest dla Szkoły Podsta-
wowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku rokiem 
wyjątkowym i szczególnym. Zacna Alma Mater obchodzi 
bowiem Jubileusz 60-lecia funkcjonowania w obecnym 
budynku, tj. przy ulicy Szkolnej 3. 

Główne uroczystości odbyły się 11 maja br. 
Wzniosłym i niezwykle ważnym akcentem tej roczni-
cowej gali było ufundowanie nowego sztandaru szkoły, 
który w swej treści zawiera pewne elementy swoich 
dwóch poprzedników - jako wyraz ciągłości wartości 
i tradycji. 
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Uroczystość zapoczątkowała msza święta 
w opatóweckim kościele, w czasie której nastąpiło poś-
więcenie nowego sztandaru szkoły - ważnego symbolu 
naszej placówki, którego powstanie zawdzięczamy 
zaangażowaniu dyrekcji i pracowników szkoły oraz 
wsparciu finansowemu Rady Rodziców oraz licznych 
sponsorów. Nabożeństwo celebrowane było przez księ-
dza prałata Władysława Czamarę, a świątynia wypeł-
niona była po brzegi uczniami, nauczycielami i zapro-
szonymi gośćmi. 

Po zakończeniu mszy świętej z kościoła wyma-
szerowały, jako pierwsze, poczty sztandarowe. Wśród 
nich szczególnie wyróżniał się ten z 1938 roku, który 
szczęśliwie przetrwał okres wojny i okupacji. Następnie 
goście, dyrekcja szkoły, rodzice, nauczyciele i uczniowie 
przeszli do budynku szkoły, gdzie nastąpiła dalsza część 
obchodów Jubileuszu. Dyrektor szkoły Mateusz Przy-
jazny powitał przybyłych gości i omówił treści uwidocz-
nione na sztandarze. Imiennym "gwoździem pamiątko-
wym" uhonorowani zostali fundatorzy sztandaru: 
 

- p. Janusz Antczak, 
- Apteka "Zdrowie", 
- Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej, 
- p. Paweł Bąkowski, 
- "Centrum Rolno-Ogrodnicze" Chojnacki, 
- pp. Aneta i Tomasz Cylowie, 
- pp. Marta i Krzysztof Dziedzic, 
- p. Edyta Fiechowska, 
- p. Mirosław Gimla, 
- pp. Dorota i Stanisław Gralińscy, 
- p. Dariusz Gruszka, 
- Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", 
- pp. Żaneta i Janusz Humeltowie, 
- p. Piotr Kwiatkowski, 
- pp. Halina i Stanisław Janiakowie, 
- p. Wacława Janiak - Muzyka, 
- p. Piotr Jaskuła AGRO-SYSTEM, 
- pp. Agnieszka i Dariusz Kaźmierczakowie, 
- pp. Ewa i Remigiusz Kaźmierczakowie, 
- p. Marlena Kiermas-Gruszka, 
- klasa VI b 2006 - 2012 r., 
- pp. Renata i Jarosław Kłyszowie, 
- pp. Edyta i Piotr Królowie, 
- p. Mieczysław Krzywda "PROB-MET", 
- pp. Dorota i Adam Łuczakowie, 
- pp. Honorata i Mariusz Małoburscy, 
- p. Karolina Matyja, 
- p. Jacek Nogaj "DAJANO", 
- pp. Barbara i Tomasz Oliwieccy, 

- Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP 
w Opatówku, 

- pp. Maria i Ryszard Prusowie, 
- p. Mateusz Przyjazny, 
- Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej 

w Opatówku, 
- Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Opatówku, 
- pp. Szmajdzińscy i pp. Żywiołowscy, 
- p. Sebastian Wardęcki. 
 

Gwoździe zostały umieszczone na drzewcu 
w porządku alfabetycznym, a ostatnie przybicie zostało
dokonane osobiście przez darczyńców. 

Nadto wpłat na sztandar dokonali: p. Ewa 
Melka-Foltyńska, PH ARTECH W. Krzeszkiewicz, Ośro-
dek Szkolenia Kierowców D. Narczyński, p. Barbara 
Nowakowska, Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie 
Drugim, p. Bogdan Pogorzelec, Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno-Handlowo-Usługowe ul. Rogatka 18A, p. Anna 
Smolicka oraz p. Marianna Kocemba. 

Dzięki zrozumieniu i hojności tak licznej grupy 
osób możliwe było zrealizowanie tego niecodziennego 
przedsięwzięcia. Z pewnością ufundowanie nowego 
sztandaru, który pozostanie z uczniami na długie lata, 
jest ogromnym wkładem w rozwój i edukację następnych 
pokoleń, za co z serca dziękujemy. 

W ramach oficjalnej części uroczystości przed-
stawiciele Rady Rodziców: p. Ewa Kaźmierczak, p. Hali-
na Janiak i p. Sławomir Kępa przekazali nowy sztandar 
szkoły dyrektorowi - p. Mateuszowi Przyjaznemu, który 
ofiarował go uczniom. W skład pocztu sztandarowego 
weszli uczniowie klas piątych: Natalia Janiak, Weronika 
Kowalczyk i Mikołaj Kaźmierczak. Uczniowie złożyli 
uroczyste ślubowanie, w którym przyrzekli nie tylko 
pilnie strzec sztandaru, ale również nie splamić jego 
honoru. 

60 lat w życiu człowieka to dużo, ale w życiu 
szkoły - jeszcze więcej. To wiele ludzkich losów, które 
przeplatały się w murach opatóweckiej szkoły przez lata 
i pisały jej historię. Podczas wzruszających przemówień
zaproszonych gości, wielu zebranym zakręciła się łezka 
w oku z powodu więzi łączącej ich ze szkołą. Powie-
dziano wiele miłych słów, doceniając dotychczasowy 
dorobek szkoły. Pani Marianna Kocemba zwróciła się do 
zebranych wierszem: 
 
"Odwieczna to prawda, że czas się nie cofa. 
Zegar odmierza godziny i w dal ucieka. 
Jak szelest liści lecących z drzewa, 
tak szybko nadszedł dzień 60 - lecia. 
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I oto sztandar powiewa nowy! 
Niech prawdy strzeże, będzie mocą i siłą.
I niech Wam w trudnych chwilach przewodzi, 
błądzących skupia, a zwaśnionych godzi. 
 

Szkoła - wciąż piękna, bo nasza. 
To dar od Boga jest dany. 
Wszystko jest takie bliskie i drogie, 
gdyż własnym sercem pokochane. 
 

Niech umysły młodych budzą się z uśpienia. 
A talenty się mnożą jak ziarnka piasku. 
Niech czerpią wiedzę z wielkiej księgi istnienia. 
By móc kiedyś z dumą stanąć w pełnym blasku. 
 

Naprzód więc kroczcie przez świata drogi, 
z pieśnią młodzieńczą, pełną zapału. 
Bez cienia smutku, bez trwogi. 
Dążcie do szczytów, do ideału!" 
 

Ci z gości, którzy nie mogli przybyć na uro-
czystość, przesłali życzenia i listy gratulacyjne. Są wśród 
nich życzenia nadesłane przez: Prezydenta Miasta 
Kalisza - p. Janusza Pęcherza, Posła do Parlamentu 
Europejskiego - p. Andrzeja Grzyba, Wojewodę Wielko-
polskiego - p. Piotra Florka, Senatora RP - p. Witolda 
Sitarza, Dyrektora Kaliskiej Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu - p. Aleksandra Ziobro, Starostę
Kaliskiego - p. Krzysztofa Nosala, Przewodniczącego 
Rady Powiatu Kaliskiego - p. Mieczysława Łuczaka. 
Część oficjalną Jubileuszu zakończyło złożenie kwiatów 
pod tablicą pamiątkową i wyprowadzenie sztandarów 
szkoły. 

Miłym i wzruszającym akcentem uroczystości był
program artystyczny, perfekcyjnie przygotowany przez 
uczniów opatóweckiej podstawówki. Zgromadzonym 
w auli szkolnej widzom przypomniana została historia 
obecnej szkoły oraz jej poprzedniczek mieszczących się
w różnych miejscach Opatówka. Nie zabrakło tekstów 
poświęconych patronowi - Januszowi Kusocińskiemu - 
którego trud podejmują dziś uczniowie szkoły i przeku-
wają w sukcesy, zarówno w sporcie jak i w nauce. 
Przedstawiony program wzbogaciły profesjonalnie zaś-
piewane piosenki w wykonaniu młodzieży szkolnej oraz 
dwojga absolwentów. Pragniemy w tym miejscu podzię-
kować naszym byłym uczniom: Martynie Kołodziejczyk 
i Dominikowi Niklasowi, którzy zechcieli włączyć się
w obchody Jubileuszu swej dawnej szkoły. 

Umiejętności aktorskie wszystkich młodych ar-
tystów, ich talent muzyczny, a także sportowo-taneczny 
został doceniony przez zebranych w auli gości, którzy 
nagrodzili wykonawców gromkimi oklaskami, a po przed-
stawieniu nie szczędzili im słów uznania i gratulacji. 

Tuż po przedstawieniu zaproszono zgromadzo-
nych do obejrzenia okolicznościowych wystaw fotogra-
ficznych, plastycznych i polonistycznych. Zachęcono do 
przejrzenia pamiątkowych kronik szkolnych, dzielenia 
się z innymi własnymi wspomnieniami o szkole i składa-
nia okolicznościowych wpisów w księdze pamiątkowej. 
Dopełnieniem tak niecodziennej i wyjątkowej uroczys-
tości był poczęstunek przygotowany i sponsorowany 
przez właścicieli Dworku w Grabowie - pp. Ewę i Remi-
giusza Kaźmierczaków. 

Miło nam, że tak ważną dla szkoły uroczystość 
uświetnili swą obecnością: p. Krzysztof Grabowski - 
członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, p. Bar-
bara Nowak - Radna Sejmiku Województwa Wielko-

polskiego, p. Zbigniew Taranek - przedstawiciel Wielko-
polskiego Kuratora Oświaty, p. Janusz Antczak - Bur-
mistrz Wielunia, p. Sebastian Wardęcki - Wójt Gminy 
Opatówek, p. Czesław Szmajdziński - były Naczelnik 
Gminy, p. Hanna Szmajdzińska - córka pierwszego 
kierownika szkoły, Ksiądz Prałat Władysław Czamara - 
Proboszcz Parafii Opatówek, p. Krzysztof Dziedzic - 
członek Zarządu Powiatu Kaliskiego, Sekretarz Gminy 
Opatówek, p. Paweł Bąkowski - Przewodniczący Rady 
Gminy Opatówek oraz p. Stanisław Kuś i p. Andrzej 
Michalski - Przewodniczący poprzednich kadencji, 
p. Wojciech Pokojowy - Wiceprzewodniczący Rady Gmi-
ny, p. Marlena Kiermas-Gruszka - Przewodnicząca Ko-
misji Oświaty, p. Maria Pracowita - Dyrektor Banku Spół-
dzielczego w Opatówku, p. Arkadiusz Łańduch - Dyrek-
tor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Gminy Opatówek, p. Henryka Woźniak i p. Stanisław 
Brzęcki - byli Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Opa-
tówku, p. Jolanta Pokojowa - Dyrektor Gimnazjum im. 
Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku, p. Honorata 
Wolniaczyk - Dyrektor Zespołu Szkół w Rajsku, 
p. Teresa Kobierska - Dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini 
Wielkiej, p. Mirosława Gałach - Dyrektor Publicznego 
Przedszkola w Opatówku, p. Tomasz Mikucki - Dyrektor 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach, p. Marek 
Janiak - Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Miko-
łajczyka w Opatówku, p. Jadwiga Miluśka-Stasiak - 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów 
w Opatówku, p. Bogdan Pogorzelec - Kierownik Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia w Opatówku, p. Jerzy Marciniak - 
Dyrektor Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz 
p. Marianna Kocemba - opatówecka poetka i rodzice 
wraz z Przewodniczącymi Rad Rodziców: p. Ewą Kaź-
mierczak, p. Agnieszką Kłysz oraz p. Barbarą Nowa-
kowską, strażacy z Prezesem Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP - dh Bogdanem Marszałem oraz Pre-
zesem OSP w Opatówku - p. Krzysztofem Karolewskim. 

Dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opa-
tówku z głębi serca dziękują wszystkim za przybycie, 
ofiarność i uświetnienie swą obecnością obchodów 
jubileuszowych szkoły. 
 

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

ZŁOTE PARY ŚWIĘTOWAŁY
W OPATÓWKU 

 

Na wniosek Wójta Gminy Sebastiana Wardęc-
kiego, 29 par małżeńskich z naszej gminy zostało
uhonorowanych Medalami Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczypos-
politej Polskiej. Pary te przeszły razem bardzo długą
drogę "na dobre i na złe", drogę, która przed 50 laty 
została przypieczętowana aktem małżeństwa, a dzięki 
zrozumieniu, miłości i wytrwałości - okazała się słuszna. 
W tym roku jubileusz 50-lecia obchodziło aż 29 par, 
dlatego też uroczystości te rozłożono na 2 dni. 

W dniu 12 czerwca br. Wójt dokonał uroczystej 
dekoracji 16 par małżeńskich. Wśród nich znaleźli się
Państwo: Zofia i Józef Bilichowie z Tłokini Wielkiej, 
Danuta i Józef Chrystkowie z Cieni Pierwszej, Zofia 
i Marian Dogielscy z Opatówka, Jadwiga i Władysław 
Dybiochowie z Porwit, Zofia i Eugeniusz Dybiochowie 
z Szulca, Marianna i Henryk Dziedzicowie z Tłokini 
Wielkiej, Sabina i Władysław Lindnerowie z Opatówka, 



Wiadomości Gminne str. 12/32 

Lucyna i Aleksander Pilarczykowie z Opatówka, 
Genowefa i Czesław Prusowie z Opatówka, Eugenia 
i Franciszek Staszkowie z Trojanowa, Stefania i Józef 
Stempniewscy z Opatówka, Czesława i Tadeusz Tośto-
wie z Sierzchowa, Lucyna i Kazimierz Walczakowie 
z Opatówka, Lucyna i Kazimierz Wojciechowscy z Sierz-
chowa, Bronisława i Władysław Wolfowie z Tłokini 
Kościelnej oraz Stefania i Andrzej Żurawikowie z Opa-
tówka. 

W dniu 13 czerwca Wójt uhonorował medalami 
kolejne 13 par. Byli to Państwo: Krystyna i Jerzy 
Antczakowie z Opatówka, Stanisława i Henryk Bilscy 
z Opatówka, Grażyna i Bolesław Cefalowie z Opatówka, 
Alina i Bronisław Chojnaccy z Cieni Drugiej, Janina 
i Zdzisław Ciepluchowie z Opatówka, Stanisława 
i Zdzisław Foltyńscy z Opatówek, Janina i Henryk 
Kasprzakowie z Sierzchowa, Marianna i Józef Pają-
kowie z Warszewa, Elżbieta i Romuald Rogozińscy 
z Opatówka, Aleksandra i Leon Świątkowie z Cieni 
Drugiej, Zdzisława i Stanisław Więckowscy z Rajska, 
Czesława i Józef Włodarzowie z Porwit oraz Mirosława 
i Kazimierz Wywigaczowie z Opatówka. 

Zorganizowaną przez samorząd gminny i Urząd
Stanu Cywilnego ceremonię wręczenia medali popro-
wadził Wójt Sebastian Wardęcki. Życzenia złożyli także
obecni na spotkaniu: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Beata Berezowska, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, 
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Bąkowski oraz 
towarzysząca Jubilatom rodzina. Oficjalna część uro-
czystości zakończyła się toastem za zdrowie Jubilatów 
i wspólnym zdjęciem. Były kwiaty, życzenia, łzy wzru-

szenia, potok wspomnień i gromkie "Sto lat...". Do ży-
czeń przyłączyli się wszyscy obecni goście. Zaproszeni 
skorzystali z przygotowanego poczęstunku, wspaniałego 
tortu, oglądając przy tym występ artystyczny w wyko-
naniu dzieci z Publicznego Przedszkola w Opatówku. 
 

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

WIADOMOŚCI KULTURALNE 
 
Wyjątkowe wyróżnienie dla p. Jadwigi Miluśkiej-
Stasiak 

Z przyjemnością informujemy, że Pani Jadwiga 
Miluśka-Stasiak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. Braci Gillerów w Opatówku, została wyróżniona 
Srebrnym Medalem Towarzystwa ''Labor Omnia Vincit'' 
za Krzewienie Idei Pracy Organicznej. 

Wyróżnienie przyznane zostało dwóm osobom 
w Wielkopolsce (m.in. Pani Jadwidze) przez Zarząd
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu i jest 
wyrazem najwyższego uznania dla dotychczasowej 
działalności zawodowej, oświatowej, charytatywnej 
i społeczno-kulturalnej. 

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest 
obywatelską organizacją środowiskową wielkopolskich 
naukowców, przedstawicieli sfery gospodarczej, ludzi 
kultury, sztuki i mediów, reprezentujących wspólne 
wartości patriotyczne, poszanowanie tradycji narodowej, 
wartości moralnych oraz wartości pracy organicznej. 
Towarzystwo jest organizacją proeuropejską i od chwili 
zaistnienia wspiera ideę integracji Polski z Unią
Europejską.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, chcąc
wskazać społeczeństwu polskiemu osobistości najbar-
dziej zasłużone, ustanowiło Srebrny Medal Towarzystwa 
"Labor Omnia Vincit" (Praca wszystko zwycięża). Fakt 
wręczenia Medalu "Labor Omnia Vincit" zalicza Panią
Jadwigę Miluśką-Stasiak do grona przyjaciół Towa-
rzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Serdecznie gratulu-
jemy tak wysokiego wyróżnienia. 
 
Noc w muzeum 

Prawdziwe oblężenie przeżyło Muzeum Historii 
Przemysłu w Opatówku oraz Kaliska Kolej Dojazdowa 
w sobotę, 19 maja br., podczas ogólnopolskiej akcji "Noc 
w muzeum". Chętnych do eskapady "wąskotorówką", 
połączoną ze zwiedzaniem ekspozycji w opatóweckim 
muzeum, nie brakowało. Kolejka wąskotorowa zabrała
w czterech kursach ponad tysiąc pasażerów, których na 
trasie: muzeum - ul. Ludowa w Opatówku dowoził
autokar. 
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Uczestnicy mogli zwiedzić wybrane ekspozycje 
w muzeum w Opatówku, następnie wsiadali do 
autokaru, którym jechali do Stacji Kolei Wąskotorowej, 
by tam odbyć podróż zabytkowymi wagonami, przez 
sielskie krajobrazy łąk, lasów i pól, przy pięknej pogo-
dzie, na trasie Opatówek - Dębe - Opatówek. Patronat 
nad imprezą objęli: Starosta Kaliski Krzysztof Nosal 
i Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki. 

Organizatorami akcji byli: Starostwo Powiatowe 
w Kaliszu, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, 
Urząd Gminy w Opatówku, Stowarzyszenie Kolejowych 
Przewozów Lokalnych. 
 
Międzynarodowa wystawa "Iluminacja" 

12 kwietnia br. w Muzeum Historii Przemysłu
w Opatówku odbyło się otwarcie niezwykłej, międzyna-
rodowej wystawy, poświęconej m.in. instalacjom świetl-
nym w połączeniu ze współczesnym malarstwem i gra-
fiką, ale także poezją.

Inicjatorką tego artystycznego przedsięwzięcia 
jest Ewa Ratajczyk - nauczycielka rysunku i malarstwa 
w Liceum Plastycznym w Kaliszu. Swoje prace zapre-
zentowali twórcy z Belgii, Szkocji, Norwegii i Polski: 
Bogusława Krassowska-Kowlaczyk, Jason Orr, Karen 
Patton Orr, Ewa Ratajczyk, Ilona Sawicka, Merlin Spie, 
James Strachan, Izabella Symanowicz. Prezentowane 
na wystawie prace stanowią subiektywną próbę
odpowiedzi na pytanie, czym dla każdego z artystów jest 
światło i jak jest ono odbierane przez pryzmat indy-
widualnej wrażliwości. Ekspozycję prac można było
oglądać do końca maja br. Wernisaż uświetnili swym 
występem uczniowie I klasy Technikum Budowy 
Fortepianów w Kaliszu. 

Patronatem honorowym wystawę objęli - Prezy-
dent Miasta Kalisza Janusz Pęcherz i Starosta Kaliski 

Krzysztof Nosal. Współorganizatorami przedsięwzięcia 
była Gmina Opatówek i Muzeum Historii Przemysłu. 
 
Konkurs "Moja Przygoda w muzeum" 

Po raz siódmy Muzeum Historii Przemysłu
w Opatówku zaprosiło dzieci i młodzież w wieku od 5 do 
19 lat, do udziału w XXXIV edycji Międzynarodowego 
Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży "Moja 
Przygoda w Muzeum", organizowanego przez Muzeum 
Okręgowe w Toruniu. Muzeum Historii Przemysłu co 
dwa lata organizuje konkurs na poziomie regionalnym. 

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy o zbio-
rach muzealnych różnego typu i profilu specjalis-
tycznego, ich rodowodzie i charakterze, a także wartoś-
ciach naukowych, historycznych i artystycznych; kształ-
towanie gustów artystycznych oraz rozwijanie upodobań
plastycznych. Przedmiotem zainteresowania uczestni-
ków konkursu mogą być muzea sztuki, historyczne, 
archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, 
rzemiosła, biograficzne i inne za wyjątkiem muzeów 
martyrologicznych. 

Warunkiem udziału w konkursie jest zawsze 
poznanie zbiorów określonego muzeum, wykonanie jed-
nej lub kilku prac plastycznych związanych tematycznie 
z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, 
oddających nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu 
ekspozycji muzealnej, bądź charakteryzujących specy-
fikę działalności danego muzeum i tzw. "zaplecza muze-
alnego" (pracownie konserwatorskie, systemy ochrony 
zabytków, magazyny, itp.). Technika wykonanej pracy 
była dowolna, jednak temat pracy musiał być zainspi-
rowany wizytą w muzeum. Komisja konkursowa podczas 
obrad 29 maja br., pod przewodnictwem artystki 
plastyka Ewy Ratajczyk, wyłoniła następujące grono 
laureatów: 
 

W kategorii wiekowej 5-6 lat:
I nagroda - Mikołaj Małoburski z Publicznego Przed-
szkola w Opatówku pod opieką p. Anny Mosińskiej 
II nagroda - Jan Ciesielski i Mateusz Kacprzyk 
z Przedszkola Niepublicznego "Szczęśliwa trzynastka" 
w Kaliszu pod opieką p. Marzeny Baldach 
III nagroda - Amelka Bronowska z Przedszkola Niepu-
blicznego "Szczęśliwa trzynastka" w Kaliszu pod opieką
p. Marzeny Baldach 
 

W kategorii wiekowej 7-9 lat:
I Nagroda - Martyna Duczmańska i Mikołaj Lament ze 
Szkoły Podstawowej w Zakrzynie pod opieką p. Joanny 
Ignasiak 
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II Nagroda - Adam Dulnik ze Szkoły Podstawowej 
w Brzezinach pod opieką p. Marii Maruchy 
III Nagroda - Hanna Kłysz ze Szkoły Podstawowej 
w Brzezinach pod opieką p. Barbary Cegiełki 
 

W kategorii wiekowej 10 -12 lat
I Nagroda - Karolina Wietrzych ze Szkoły Podstawowej 
w Opatówku pod opieką p. Joanny Litwin 
II Nagroda - Mateusz Adamiak ze Szkoły Podstawowej 
w Zakrzynie pod opieką p. Joanny Ignasiak 
III Nagroda - Marcin Napadłek ze Szkoły Podstawowej 
w Zakrzynie pod opieką p. Joanny Ignasiak 
 

W kategorii wiekowej 13-15
I Nagroda - Joanna Białek z Gimnazjum im. A. i S. 
Gillerów w Opatówku pod opieką p. Magdy Janik 
II Nagroda - Angelika Świerek z Zespołu Szkół w Rajsku 
pod opieką p. Józefy Burdelak 
III Nagroda - Aleksandra Laskowska i Mateusz Dworniak 
z Gimnazjum im. A. i S. Gillerów w Opatówku pod 
opieką p. Magdy Janik 
 

W kategorii wiekowej 16-19 lat przyznano 
jedynie pierwszą nagrodę. Otrzymał ją David Miko-
łajczyk, reprezentujący Zespół Szkół w Liskowie, pod 
opieką p. Joanny Ignasiak. Przyznano także trzy 
wyróżnienia dla: Marii Kłysz z SP w Brzezinach, Mikołaja 
Czerniaka z SP w Zakrzynie oraz Sandry Zielińskiej 
z SP nr 16 w Kaliszu. Oddzielną nagrodę ufundował
również dyrektor Muzeum Historii Przemysłu w Opa-
tówku dla Julii Mosińskiej z SP w Opatówku. Nagrody 
dla laureatów ufundował starosta kaliski Krzysztof Nosal 
oraz wójt gminy Opatówek Sebastian Wardęcki. 
Uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokon-
kursowej miało miejsce 15 czerwca w opatóweckim 
muzeum. Nagrody wręczyli, w zastępstwie starosty, 
wicestarosta kaliski Andrzej Dolny oraz wójt gminy 
Opatówek Sebastian Wardęcki. Podziękowania dla 
opiekunów wręczyła Barbara Nowak, radna Sejmiku 
Wojewódzkiego i przewodnicząca Komisji Kultury. 
Wernisażowi towarzyszył koncert w wykonaniu uczniów 
z klasy fortepianu p. Agnieszki Drytkiewicz ze Szkoły
Muzycznej I i II stopnia im. H. Melcera w Kaliszu. 
 
Sukcesy zespołów tanecznych 

13 kwietnia, w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 
odbył się Regionalny Przegląd Zespołów Tanecznych. 
Zgłosiły się 44 zespoły z powiatu kaliskiego i ostrow-
skiego, które wystąpiły w 6 kategoriach: street dance, 
taniec dyskotekowy, taniec współczesny - modern, jazz 
oraz inne formy tańca. Zespół CDN, działający przy 

Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku wytańczył
III miejsce w kategorii "taniec współczesny - modern, 
jazz". Instruktorem i choreografem tego zespołu od kilku 
lat jest Małgorzata Kujawa. 

Następnego dnia miał miejsce kolejny konkurs, 
który także przyniósł sukces. Dziewczęta z grupy 
tanecznej CDN zajęły III miejsce w 3. Wielkopolskim 
Przeglądzie Zespołów Tanecznych "Tańczące Trze-
wiczki", który odbył się 14 kwietnia w Kazimierzu Bisku-
pim. Warto dodać, że jury wybrało trzy najlepsze zespoły
spośród 31 formacji z województwa wielkopolskiego 
startujących w tym przeglądzie. 

22 kwietnia br. Hala Sportowa w Liskowie była
roztańczonym miejscem, gdzie do sportowego współza-
wodnictwa stanęły zespoły taneczne z całego powiatu 
kaliskiego w VIII Powiatowym Przeglądzie Formacji 
Tanecznych. Swoje uczestnictwo zapowiedziało kilka-
naście grup tanecznych w różnych stylach i w różnych 
kategoriach wiekowych. Organizatorami przeglądu było
Starostwo Powiatowe w Kaliszu i Urząd Gminy w Lis-
kowie. Celem turnieju, założonym przez organizatorów, 
jest popularyzacja zespołowych form tanecznych wśród 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz ośrod-
ków kultury z powiatu kaliskiego, promowanie najlep-
szych zespołów, prezentacja różnorodnych technik 
i stylów sztuki tanecznej oraz wymiana doświadczeń
i nawiązanie kontaktów między szkołami, a także inte-
gracja młodzieży szkolnej. Z naszej gminy na scenie 
zaprezentowały się zespoły: CDN... Mini, CDN... Mini 2, 
CDN... Junior reprezentujące Gminny Ośrodek Kultury 
w Opatówku, zajmując II miejsca w swoich kategoriach 
oraz CDN... MIX z Gimnazjum im. Agatona i Stefana 
Gillerów w Opatówku, który zajął III miejsce. Natomiast 
w kategorii tanecznej "aerobik disco dance" I miejsce 
zajął zespół FIGHT ze Szkoły Podstawowej w Tłokini 
Wielkiej. Dodatkowo wyróżnienie otrzymał, tańczący 
w zespole gimnazjum, Hubert Wojtaszek. Warto pod-
kreślić, że tancerze z Opatówka otrzymali gorący doping 
podczas zmagań i wielkie gratulacje od Przewodni-
czącego Rady Gminy Opatówek Pawła Bąkowskiego. 
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy wyni-
ków. 

W sobotę, 26 maja br. we Włocławku spotkały
się najlepsze amatorskie zespoły i formacje taneczne 
z całej Polski na Ogólnopolskim Turnieju Tańca 
Nowoczesnego "Transsformacje". Dwa zespoły z Opa-
tówka - "CDN..." i "CDN Junior" zaprezentowały swoje 
układy taneczne na parkiecie w hali OSiR-u, gdzie 
odbywał się przegląd. Wśród ponad 40 zespołów 
w różnych kategoriach wiekowych i tanecznych, dziew-
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częta z zespołu "CDN Junior" zajęły IV miejsce w kate-
gorii inne formy tańca, a grupa "CDN..." zajęła w tej 
kategorii VII miejsce. Spotkanie to było nie tylko miejs-
cem rywalizacji, ale także miejscem wymiany doświad-
czeń, pomysłów i układów choreograficznych, a także
okazją do podtrzymania starych i nawiązania nowych 
kontaktów pomiędzy uczestnikami i opiekunami grup. 

W dniu 20 czerwca br., w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Opatówku odbyło się uroczyste zakończenie 
sezonu tanecznego. Była to okazja do podsumowań
oraz wręczenia podziękowań i gratulacji. Obecni byli: 
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, dyrektor GOK 
Mieczysława Jaskuła, instruktorka tańca Małgorzata 
Kujawa oraz rodzice. Dziewczęta z działających w GOK 
zespołów tanecznych zaprezentowały gościom swoje 
umiejętności w układach, za które wielokrotnie były
nagradzane na konkursach i przeglądach. Członkinie 
zespołów tanecznych otrzymały dyplomy z rąk Sekre-
tarza Gminy, który dziękując im za trud poświęcony 
codziennym ćwiczeniom oraz za osiągnięte sukcesy, 
podkreślił, jak wielką rolę spełniły zespoły taneczne 
w promocji gminy Opatówek na szczeblu powiatowym 
i wojewódzkim. Szczególne podziękowania złożył ins-
truktorce tańca p. Małgorzacie Kujawie, dzięki której 
marzenia o sukcesach stały się rzeczywistością. Spot-
kanie zakończyło się zaproszeniem wszystkich przez 
Sekretarza Gminy na słodki poczęstunek. 
 
Z wizytą w gminie Rozprza 

Delegacja władz samorządowych, na czele 
z Wójtem Gminy Sebastianem Wardęckim, w dniu 
3 czerwca br. odwiedziła gminę Rozprza, na zaprosze-
nie tamtejszego Wójta Janusza Jędrzejczyka. Przypom-
nijmy, że kilkakrotnie delegacja gminy Rozprza gościła
u nas, m.in. na tradycyjnym "Pyrczoku" w listopadzie 
2011 r. i Powiatowo - Gminnym Pikniku Rodzinnym 
w maju tego roku. Natomiast delegacja z Opatówka, 
z Przewodniczącym Rady Gminy Pawłem Bąkowskim, 
paniami z Koła Gospodyń Wiejskich, zespołem śpiewa-
czym "Opatowianie" i dyrektorem GOK Mieczysławą
Jaskułą, kilkakrotnie gościła w gminie Rozprza uczest-
nicząc m.in. w "Wielkim kiszeniu kapusty" oraz spot-
kaniu mającym na celu wymianę doświadczeń w zakre-
sie rękodzielnictwa. 

W ostatnią niedzielę Wójt Sebastian Wardęcki, 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Jaśkiewicz, 
Komendant Gminny OSP RP Stanisław Baran oraz panie 
z zespołu śpiewaczego Opatowianie i członkinie KGW 
z terenu naszej gminy uczestniczyli w obchodach "Dni 

Rozprzy". Podczas gdy panie z zespołu śpiewaczego 
Opatowianie i KGW występowały na scenie, przedsta-
wiciele władz spędzali czas na rozmowach przy poczęs-
tunku oraz na wymianie doświadczeń w zakresie zadań
spoczywających na samorządach. 
 

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

WIADOMOŚCI SPORTOWE 
 
Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej 

Dnia 28 maja br. na boisku "Orlik" w Opatówku 
zostały rozegrane Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej. 
Turniej został zorganizowany dla dzieci ze szkół podsta-
wowych z terenu naszej gminy. Udział w imprezie wzięły
4 drużyny, mianowicie: z Zespołu Szkół w Tłokini Wiel-
kiej, Zespołu Szkół w Chełmcach, Zespołu Szkół w Rajs-
ku oraz ze Szkoły Podstawowej w Opatówku. Turniej 
rozpoczął się o godzinie 1000, pogoda była wręcz wyś-
mienita do gry w piłkę, ponieważ nie było ani upału, ani 
deszczu i wiatru, które mogłyby zakłócić przebieg tur-
nieju. Meczom od początku do końca towarzyszyły spo-
re emocje, ale nie chodziło tutaj tyle o wynik, co o świet-
ną zabawę dla dzieci, a także zachęcenie ich do upra-
wiania pięknego sportu, jakim jest piłka nożna. Dla 
wszystkich drużyn oraz wyróżnionych zawodników zos-
tały ufundowane nagrody przez Wójta Gminy Opatówek, 
które osobiście wręczył Sekretarz Gminy Krzysztof 
Dziedzic. 

Pierwsze miejsce zajęła drużyna Szkoły Podsta-
wowej w Opatówku, II miejsce przypadło chłopcom 
z Zespołu Szkół w Rajsku, na III miejscu uplasowała się
drużyna z Zespołu Szkół w Chełmcach, a na IV miejscu 
drużyna z Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. Przyznano 
także nagrody indywidualne: najlepszy strzelec - Michał
Knop (8 bramek), najlepszy bramkarz - Józef Kaleta, 
najlepszy zawodnik turnieju - Krzysztof Długaś.

Wszystkim drużynom oraz zawodnikom gratulu-
jemy i dziękujemy za udział w turnieju. Szczególne 
podziękowania organizatorzy kierują do Wójta Gminy 
Sebastiana Wardęckiego oraz Sekretarza Gminy 
Krzysztofa Dziedzica za ufundowanie nagród w postaci 
dyplomów i piłek oraz napojów dla wszystkich uczestni-
ków turnieju. Organizatorami turnieju byli: Rafał Stępień,
pełniący funkcję Animatora boiska "Orlik" oraz Zbigniew 
Muzalewski, nauczyciel W-F w Szkole Podstawowej 
w Opatówku. 
 
Szlakiem Bursztynowym - Helena Tour 2012 

W sobotę i niedzielę, 14 i 15 kwietnia br., odbył
się XXVII Wyścig Kolarski "Szlakiem Bursztynowym - 
Helena Tour 2012". 
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Podczas sobotniej jazdy indywidualnej na czas, 
na trasie Opatówek - Trojanów - Chełmce - Saczyn, ten 
odcinek drogi powiatowej został całkowicie wyłączony 
z ruchu. Przez naszą gminę przejechało około 170 za-
wodników z kilkunastu klubów, w tym aż siedem ekip za-
granicznych. Nad zabezpieczeniem trasy podczas dwóch 
etapów wyścigu czuwały jednostki OSP z Opatówka, 
Trojanowa, Szałego, Chełmc, Zdun i Tłokini Wielkiej. 

Zainteresowanie wyścigiem, pomimo nienajlep-
szej pogody, było dość duże, kibice kolarstwa nie 
zawiedli i wzdłuż całego odcinka dopingowali zawod-
ników. Na najwyższym stopniu podium etapu II (jazda 
indywidualna na czas) stanął Marek Rutkiewicz z grupy 
CCC Polsat Polkowice, który wygrał również w klasy-
fikacji końcowej wyścigu. 
 
KS Opatówek w IV lidze 

Klub Sportowy Opatówek stanął przed histo-
ryczną szansą awansu do IV ligi i tę szansę wykorzystał
w meczach barażowych. 16 czerwca drużyna z Opa-
tówka rozegrała pierwszy mecz w Sompolnie z PKS 
Racot wygrywając 2:1 (strzelcy: Mateusz Spychalski 
i Robert Kaźmierczak). Drugi mecz odbył się 20 czerwca 
w Racocie, gdzie Opatówek zremisował 1:1 z GKS 
Sompolno (strzelec: Szymon Janik). Tym remisem nasi 
piłkarze dołączyli do rozgrywek czwartoligowych wielko-
polski południowej. Po kilkudniowym odpoczynku, kiedy 
znany będzie już terminarz rozgrywek, podopieczni 
trenera Krzysztofa Florczaka poznają swoich rywali. 
Serdecznie gratulujemy awansu i życzymy dalszych 
sukcesów. 
 

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

WIADOMOŚCI STRAŻACKIE 
 

Koncert z okazji Dnia Strażaka 
5 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Opa-

tówku odbył się uroczysty koncert z okazji Dnia 
Strażaka. Koncert zorganizowany został przez Zarząd
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opatówku, a wystąpiła
orkiestra dęta z OSP w Chełmcach oraz uczniowie 
Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku. 
W części oficjalnej, prezes dh Bogdan Marszał gorąco 
powitał zaproszonych gości, a wszystkim druhnom i dru-
hom złożył serdeczne życzenia z okazji ich święta. 
Prezes zwrócił się także w ciepłych słowach do osób, 
które zawsze i chętnie wspierają działania straży w gmi-
nie Opatówek - listy z podziękowaniami wręczył Pani 
Elżbiecie Kawali, Panu Bolesławowi Macke i Państwu 
Jadwidze i Henrykowi Menclom. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Bąkowski, 
w imieniu władz samorządowych, Wójta Gminy Opató-
wek i swoim własnym, wręczył na ręce Prezesa Bog-
dana Marszała podziękowanie dla braci strażackiej za 
pełną poświęcenia pracę na rzecz zapewnienia bezpie-
czeństwa mieszkańców gminy Opatówek oraz za zaan-
gażowanie w życie społeczne i kulturalne naszej gminy. 

Po części oficjalnej, zaproszeni goście z wielką
przyjemnością wysłuchali koncertu, który przeniósł
wszystkich w świat walca, marsza i innych utworów. 
Młodzi wykonawcy z opatóweckiego gimnazjum, pod 
opieką p. Anny Nowackiej i p. Anny Marszał-Olejnik 
zachwycili swoim śpiewem, a występ orkiestry i mło-
dzieży był gorąco oklaskiwany przez publiczność.

Pierwszy koncert z okazji Dnia Strażaka był
nadzwyczaj udany, dlatego organizatorzy liczą, że
tradycja ta na stałe wejdzie do kalendarza wydarzeń
w gminie Opatówek. 
 
Turniej Wiedzy Pożarniczej 

W dniu 24 marca br. w Zespole Szkół w Tłokini 
Wielkiej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Poża-
rom". Do eliminacji zostało zgłoszonych trzydziestu 
dwóch uczestników reprezentujących szkoły i Ochot-
nicze Straże Pożarne z terenu naszej gminy. Zakres 
tematyczny turnieju obejmował historię pożarnictwa, 
procesy fizykochemiczne, sprzęt i wyposażenie straży
pożarnych, organizację działań ratowniczych, przepisy 
ochrony przeciwpożarowej, pomoc przedmedyczną.

Młodzież rywalizowała w dwóch etapach. W pierwszym 
należało rozwiązać test wyboru składający się z 30-40 
pytań (zależnie od grupy wiekowej). 



Wiadomości Gminne str. 17/32 

Do ścisłego finału kwalifikowało się 3-5 uczest-
ników, którzy uzyskali największą liczbę punktów w każ-
dej kategorii wiekowej. Uczestnicy drugiego etapu odpo-
wiadali na wylosowany zestaw 3 pytań oraz musieli 
wykazać się znajomością sprzętu pożarniczego i zasad 
udzielania pierwszej pomocy. Końcowa klasyfikacja 
przedstawia się następująco: 
 

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):
1 miejsce Aleksandra Jopek - OSP Tłokinia Wielka 
2 miejsce Ewa Sobczak - OSP Tłokinia Wielka 
3 miejsce Justyna Szewc - OSP Chełmce 
 

II grupa wiekowa (gimnazja):
1 miejsce Sylwia Jerzak - OSP Tłokinia Wielka 
2 miejsce Ola Raszewska - OSP Tłokinia Wielka 
3 miejsce Daria Bilska - OSP Rajsko 
 

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):
1 miejsce Marcela Raszewska - OSP Tłokinia Wielka 
2 miejsce Martyna Kałach - Z.S. im. St. Mikołajczyka 
w Opatówku 
3 miejsce Milena Woźniak - Z.S. im. St. Mikołajczyka 
w Opatówku 
 

Tydzień później w Zespole Szkół w Russowie odbyły się
eliminacje powiatowe OTWP. Do zmagań na tym etapie 
przystąpiło 18 uczniów ze szkół podstawowych, 20 
z gimnazjów oraz 11 ze szkół ponadgimnazjalnych 
powiatu kaliskiego. Bardzo dobrze spisały się zawod-
niczki z OSP w Tłokini Wielkiej reprezentujące naszą
gminę: w grupie szkół podstawowych zwyciężyła Ewa 
Sobczak, a Aleksandra Jopek była trzecia, zaś w grupie 
szkół ponadgimnazjalnych bezkonkurencyjna okazała
się Marcela Raszewska. Ewa i Marcela będą reprezen-
tować powiat kaliski na eliminacjach wojewódzkich 
OTWP. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
 
Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 

W dniu 17 czerwca, w Rajsku, równolegle z fes-
tynem rodzinnym, odbyły się Gminne Zawody Sportowo 
- Pożarnicze, w których wzięło udział 19 drużyn, w tym 
6 kobiecych. Gospodarzem zawodów było OSP w Sierz-
chowie. Zawody rozpoczęły się od uroczystego wciąg-
nięcia flagi, odegrania hymnu i powitania gości, wśród 
których byli: radna Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego Barbara Nowak, Wójt Gminy Sebastian War-
dęcki, Przewodniczący Rady Gminy Paweł Bąkowski, 
radni gminy, sołtysi wsi. 

Drużyny konkurowały ze sobą w dwóch grupach 
wiekowych, a rozegrano: bieg sztafetowy z przeszko-
dami na dystansie 400m i rozwinięcie bojowe (w grupie 
młodszej) oraz bieg sztafetowy z przeszkodami 7x50m 
i ćwiczenie bojowe (w grupie starszej). Zawody, uświet-
nione występami orkiestry dętej z OSP w Rajsku, odbyły
się w sportowej atmosferze, przy dopingu licznej publicz-
ności, a na wszystkich zawodników czekał gorący, rege-
neracyjny posiłek. Klasyfikacja generalna przedstawia się
następująco: 
 

Młodzieżowe żeńskie drużyny pożarnicze wg regulaminu 
CTiF:
I miejsce - Rajsko 
II miejsce - Tłokinia Wielka 
III miejsce - Opatówek 
IV miejsce - Borów 
 

Młodzieżowe męskie drużyny pożarnicze wg regulaminu 
CTiF:
I miejsce - Tłokinia Wielka 
II miejsce - Rajsko 
III miejsce - Chełmce 
IV miejsce - Borów 
V miejsce - Porwity 
 

Kobiece drużyny pożarnicze grupy C:
I miejsce - Chełmce 
II miejsce - Tłokinia Wielka 
 

Męskie drużyny pożarnicze grupy A:
I miejsce - Cienia Druga 
II miejsce - Chełmce 
III miejsce - Tłokinia Wielka 
IV miejsce - Rajsko II 
V miejsce - Rajsko I 
VI miejsce - Sierzchów 
VII miejsce - Michałów Drugi 
VIII miejsce - Borów 
 

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH... 
 
Wędkarski Dzień Dziecka 

W dniu 6 czerwca br. Zarząd Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Opatówku zorganizował
wspólne wędkowanie, połączone z zabawami i konkur-
sami z nagrodami, dla dzieci ze świetlicy środowiskowej 
"Słoneczko". Impreza ta jest corocznie organizowana 
z myślą o dzieciach z okazji Dnia Dziecka. 
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Sportowe zmagania przyniosły efekty, złowione 
rybki trafiły na wagę komisji Koła PZW, która po 
zważeniu poszczególnych połowów wyłoniła najlepszych 
"wędkarzy". I miejsce uzyskał Dawid Tomaszewski, II 
miejsce Patryk Grudziecki a III miejsce zajął Adrian 
Rosiak. Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci sprzętu 
do wędkowania, ufundowane przez opatóweckie Koło
Związku Wędkarskiego. 

Wędkowanie zostało zakończone wspólnym pie-
czeniem kiełbasek. Każde dziecko zostało obdarowane 
słodyczami ufundowanymi przez Wójta Gminy Opa-
tówek oraz drobnymi upominkami. Nie zabrakło też
napojów ufundowanych przez Jutrzenkę Colian Sp. z o.o. 

Dzieci ze świetlicy środowiskowej "Słoneczko", 
uczestniczące w sportowych zmaganiach nad wodą,
serdecznie dziękują organizatorom. 
 
Wizyta w Aquaparku 

1 czerwca br. był dniem uroczystego otwarcia 
kaliskiego aquaparku. Od rana trwały uroczystości 
oficjalne z udziałem gości, a po południu wiele szkół
z powiatu kaliskiego, na zaproszenie Starosty Kaliskiego 
Krzysztofa Nosala, miało okazję bezpłatnie skorzystać
ze wszystkich atrakcji nowo oddanego obiektu. 

Takie zaproszenie otrzymały także dzieci ze 
Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" w Opatówku. Pięt-
naścioro dzieci z opiekunem pojechało do Kalisza i sko-
rzystało z wielu wodnych atrakcji zaplanowanych przez 
organizatorów na Dzień Dziecka. 

Z wyjazdu wszyscy powrócili uśmiechnięci, za 
co bardzo dziękują zarówno Staroście Kaliskiemu jak 
i organizatorom wyjazdu. 
 
Wycieczka do Pacanowa i Bałtowa 

W dniach 4-5 czerwca br. 48 dzieci wyjechało na 
wycieczkę do Pacanowa i Bałtowa. Organizatorem był
GOPS w Opatówku, a środki na realizację pochodziły
z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

W wycieczce brały udział dzieci ze Świetlicy 
Środowiskowej "Słoneczko", 15 dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Sierzchowie (Filia Szkoły Podstawowej w Opa-
tówku) oraz 15 dzieci z Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. 
W pierwszym dniu obejrzeliśmy legendarny dąb Bartek 
w Zagnańsku oraz Europejskie Centrum Bajki w Paca-
nowie "Jedno miejsce - tysiąc wrażeń". Dzieci zwiedziły
wystawę "Bajkowy Świat", wzięły również udział w zaję-
ciach profilaktycznych. Najmłodsze dzieci miały możli-

wość wzięcia udziału w zajęciach "Drama". Na koniec 
dnia organizatorzy zapewnili zabawę dyskotekową
w miejscu zakwaterowania w Kielcach. 

Drugi dzień wycieczki również był pełen atrakcji, 
wrażeń i poznanych ciekawych miejsc. W dniu tym 
dzieci zwiedziły pierwszy w Polsce park zwierząt prehis-
torycznych w Bałtowie, nazwany parkiem Jurajskim, 
gdzie poznały zwierzęta prehistoryczne z okresu kredy 
i jury, a ich wielkość niekiedy przerażała. Do domu 
wszyscy wrócili szczęśliwi i pełni wrażeń z wycieczki. 

Uczestnicy wyprawy serdecznie dziękują p. Ada-
mowi Gostyńskiemu - pilotowi wycieczki oraz paniom 
opiekunkom za wspaniałą atmosferę i opiekę podczas 
wycieczki. Dziękują również organizatorom za zorga-
nizowanie wyjazdu z szeregiem tak atrakcyjnych zajęć 
i miejsc. 
 

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

OLIMPIADA WIEDZY 
I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH 

 

W dniach 1-2 czerwca br., w Miętnem k/Siedlec, 
obył się finał XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umie-
jętności Rolniczych. Tegoroczna edycja zakończyła się
ogromnym sukcesem Zespołu Szkół im. Stanisława 
Mikołajczyka w Opatówku. Stało się tak dzięki Kamilowi 
Misiakowi, który po zwycięstwie w eliminacjach okrę-
gowych, okazał się również bezkonkurencyjny w elimi-
nacjach centralnych i został najlepszym uczniem w kraju 
w bloku "Ogrodnictwo". 
 

Zmagania na każdym etapie odbywały się
w 9 blokach tematycznych: produkcja roślinna, pro-
dukcja zwierzęca, agrobiznes, żywienie człowieka, 
mechanizacja rolnictwa, inżynieria i ochrona środowiska, 
leśnictwo, architektura krajobrazu oraz ogrodnictwo. 
Uczestnicy olimpiady odpowiadali na 60 pytań testo-
wych, a następnie przystąpili do wykonywania zadań
praktycznych. 
 

Kamil swoim zwycięstwem sprawił szkole 
ogromny prezent na jubileusz 40-lecia istnienia 
placówki. Uroczyste obchody jubileuszu, połączone ze 
zjazdem absolwentów, odbędą się 29 września 2012 
roku, na które serdecznie zapraszamy wszystkich 
Absolwentów. Szczegółowe informacje można uzyskać
na stronie internetowej www.zsogrodnik.opatowek.pl 
 

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



Wiadomości Gminne str. 19/32 

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Przejazd "ciuchcią" na Dzień Dziecka 
Kaliska Kolej Dojazdowa i Gminna Biblioteka 

Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku, z myślą
o dzieciach, zorganizowały rodzinny przejazd "ciuchcią"
z Opatówka do Dębego. Uczestnicy spotkali się na 
dawnym dworcu kolejki wąskotorowej w Opatówku, 
gdzie czekała na nich "ciuchcia" z trzema wagonami, 
z których każdy był inny. Podróżowanie kolejką
wąskotorową jest niezapomnianym przeżyciem. Widać
to było na twarzach dzieci, szczególnie tych, które po 
raz pierwszy jechały pociągiem, do tego takim 
niewielkim. Wagoniki "płynęły" wśród łąk, pól obsianych 
zbożami, ogrodów warzywnych i sadów. Znajome 
zabudowania i drogi wyłaniały się z innej perspektywy 
i budziły okrzyki zdziwienia i radości. Gwizd kolejki przed 
przekraczaniem każdej drogi dodawał uroku i nieza-
pomnianej atmosfery podróży. Maszynista, w celu 
wywołania większych emocji u małych podróżnych, 
zatrzymywał pociąg na moście na Swędrni, co 
wzbudzało trochę strachu. 

"Ciuchcia" zatrzymała się na łące w okolicach 
Dębego, gdzie członkowie Kaliskiej Kolei Dojazdowej 
przygotowali ognisko. Pieczenie kiełbasek, zajadanie 
smakołyków zabranych przez rodziców i opiekunów, 
było kolejną atrakcją wyjazdu. Uczestnikom towarzy-
szyła muzyka w wykonaniu Przemysława Burka, który 
grał na gitarze i organkach. Wokół ogniska utworzył się
korowód. Chłopcy uganiali za piłką. Dzieci mogły
bezpiecznie biegać po wagonikach. Zaproszone przez 
maszynistę, z zainteresowaniem zwiedzały wnętrze 
lokomotywy. Impreza ta pozostanie na pewno na długo 
w pamięci uczestników. 

Przejazdy turystyczne na trasie Opatówek - 
Zbiersk są atrakcją turystyczną, a wzbogacone o dodat-
kowe elementy, takie jak ognisko, mogą stać się jednym 
z najciekawszych sposobów spędzania wolnego czasu 
dla mieszkańców Opatówka, Kalisza i okolic. Dzięki 
działalności Kaliskiej Kolei Dojazdowej i Stowarzyszenia 
Kolejowych Przewozów Lokalnych kolejka wąskotorowa, 
popularnie zwana "ciuchcią", nie znika z bliskiego nam 
krajobrazu i przysparza radości osobom korzystającym 
z turystycznych przejazdów. Mamy nadzieję, że "ciuch-
cia" wyruszy na trasę jeszcze nie raz i że znajdą się
chętni do podróżowania tym, rzadkim dziś, środkiem 
transportu. Ze swojej strony polecamy taką formę
spędzania wolnego czasu. 

Wystawa Czesława Wosia 
17 maja br. została otwarta w bibliotece wys-

tawa prac uznanego artysty plastyka Czesława Wosia 
zatytułowana "Ziemia Kaliska w rysunku, grafice, ekslib-
risie". Artysta, mieszkający obecnie w Ostrowie Wielko-
polskim, ukończył studia plastyczne na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu i studia podyplomowe 
w zakresie grafiki na Uniwersytecie im. Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie. Był nauczycielem, doradcą
metodycznym nauczycieli plastyki i wykładowcą w Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie i w Insty-
tucie Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. Artysta jest 
członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, 
autorem ilustracji w tomikach wierszy polskich poetów, 
twórcą tek grafik i rysunków. Jest inicjatorem, wraz 
z żoną Bożeną Woś, Międzynarodowego Biennale Małej 
Formy Graficznej i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim 
oraz organizatorem Międzynarodowych Wystaw Ekslib-
risu Muzycznego towarzyszących festiwalowi "Chopin 
w barwach jesieni" w Antoninie. W 2007 roku został,
wraz z żoną, Ostrowianinem Roku. 

Prace Czesława Wosia były wystawiane na 
licznych wystawach w Polsce i za granicą, między 
innymi: w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej, 
w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, w Europejskim 
Centrum Kultury w Erfurcie (Niemcy), w PIASA Gallery 
w Nowym Jorku. Można je oglądać w muzeach 
i bibliotekach Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania 
i Kielc, ale także w zagranicznych galeriach USA, Belgii, 
Hiszpanii, Kanady, Danii, Argentyny, Japonii, Litwy 
Włoch i Chin. 

Wystawa została zorganizowana w odnowionej 
bramie przejazdowej biblioteki oraz w korytarzu wew-
nętrznym placówki. Na wystawie jest eksponowanych 30 
rysunków, 7 grafik i ok. 70 ekslibrisów. Prace ukazują
piękno ziemi kaliskiej, jej zabytki i przyrodę, a poprzez 
ekslibrisy, także ludzi i ich pasje. Artysta przedstawił
prace wykonane różnymi technikami: rysunki tuszem, 
linoryty i akwaforty. Zachwyca różnorodność tematów, 
pomysłów i wyobraźnia Artysty, a także precyzja wyko-
nania, zwłaszcza najmniejszych form graficznych. 
Biblioteka w Opatówku otrzymała w darze jeden z naj-
nowszych rysunków Czesława Wosia przedstawiający 
most w parku w Opatówku. 

Na wernisażu zjawili się miłośnicy sztuki, przyja-
ciele biblioteki i osoby zainteresowane twórczością
Artysty. Obecny był przewodniczący Rady Gminy - 
Paweł Bąkowski oraz przewodnicząca Komisji Oświaty, 
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Kultury, Sportu i Zdrowia - Marlena Kiermas-Gruszka. 
Wystawa będzie trwać co najmniej do końca września. 
Będzie można także zakupić eksponowane prace. 
 
Goście biblioteki 

Oprócz czytelników, którzy odwiedzają biblio-
tekę, by wypożyczyć książki lub skorzystać z bezpłat-
nego Internetu, przychodzą do biblioteki grupy mło-
dzieży, by zapoznać się z jej działalnością i zbiorami. 
W ostatnim okresie biblioteka gościła dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Opatówku, filia w Sierzchowie i Cieni 
Drugiej, które były zainteresowane procesem powstawa-
nia książki. Jak zawsze, emocje budziły najciekawsze 
egzemplarze książek - książki największe i najcięższe 
oraz książki miniaturowe, książki najstarsze i nowości. 
Dzieci z przedszkola w Opatówku miały okazję wysłu-
chać baśni czytanych przez jedną z bibliotekarek, 
a maluchy zaglądają z rodzicami co tydzień na "Poranki 
z książeczką". 

Wystawa Czesława Wosia przyciągnęła do 
biblioteki Kółko Plastyczne ze Szkoły Podstawowej 
w Opatówku z opiekunką - p. Joanną Litwin, a uczniowie 
I klasy Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej zapoznali się ze 
zbiorami biblioteki w czasie wizyty w bibliotece z p. Mał-
gorzatą Rudowicz. Mamy nadzieję, że nasi młodzi 
goście zapamiętają pobyt w bibliotece. Chcielibyśmy, by 
słowo drukowane było traktowane przez nich przyjaźnie, 
by dzięki książkom rozwijali swoją wiedzę, wyobraźnię
i wrażliwość.
Jadwiga Miluśka-Stasiak 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU 
 
Wizyta w szkole tańca 

Przedszkolaki, razem z wychowawczyniami 
p. Z. Pawliczak i p. M. Kozłowską, pojechały do szkoły
tańca "Yast" w Kaliszu. W szkole czekał na nich 
instruktor, który oprowadził dzieci po szkole oraz 
pokazał podstawowe kroki do niektórych tańców 
towarzyskich i współczesnych. Dzieci próbowały tańczyć
razem z nim, ale jak się okazało nie jest to takie proste. 
Mimo trudności dzieci świetnie się bawiły. Po zabawach 
tanecznych instruktor zaprezentował przepiękne stroje 
taneczne. Przedszkolakom bardzo podobała się szkoła
tańca. Kto wie, może niektórzy spróbują kiedyś swoich 

sił w tańcu towarzyskim i wyrosną na mistrzów? 
Szczerze im tego życzymy! 
 
Święto Książki 

Z okazji Światowego Dnia Książki starsze 
przedszkolaki z wychowawczyniami Z. Pawliczak, M. 
Kozłowską oraz A. Mosińską przygotowały dla młod-
szych koleżanek i kolegów występy artystyczne 
związane z lekturą dziecięcą. Na spotkanie zaproszeni 
byli specjalni goście, tj. p. Krzysztof Dziedzic - Sekretarz 
Gminy, p. Mirosława Gałach - dyrektor przedszkola oraz 
p. Małgorzata Matysiak - przedstawiciel biblioteki 
w Opatówku. Dzieci podzieliły się zdobytą wiedzą na 
temat książek oraz zaprezentowały inscenizację
znanych utworów literatury dziecięcej, która wszystkim 
bardzo się podobała, a mali aktorzy otrzymali gromkie 
brawa. 
 
Wycieczka do Filharmonii Kaliskiej 

31 maja br. dzieci z grupy "Mrówek" z wycho-
wawczynią M. Kozłowską pojechały do filharmonii 
kaliskiej, gdzie uczestniczyły w przygotowanym przez 
muzyków koncercie z okazji Dnia Dziecka. Przed-
szkolaki, zachwycone programem artystycznym, pełne 
wrażeń i dobrego humoru powróciły do przedszkola. 
 
Dzień Mamy i Taty 

Jak co roku przedszkolaki wraz z wychowaw-
czyniami zaprosiły rodziców do przedszkola na wspólne 
obchody Święta Mamy i Taty. Dzieci zaprezentowały
programy artystyczne, wręczały rodzicom upominki, 
a potem razem z rodzicami bawiły się przy muzyce 
i wspólnie wykonały prace plastyczne. Najstarsza grupa 
"Zajączków" razem z wychowawczynią i rodzicami 
spędziła ten dzień na wycieczce integracyjnej w Michał-
kowie. Na miejscu przywitał wszystkich kierownik 
lotniska. Uczestnicy wycieczki oglądali zgromadzone 
z okazji Pikniku Lotniczego samoloty i szybowce, 
a także mogli usiąść za sterami awionetek, szybowców 
i poczuć się jak prawdziwi piloci. Dzieci i rodzice spędzili 
razem bardzo radosne i miłe chwile. 
 
Dzień Dziecka 

Dla dzieci to jeden z najbardziej ulubionych dni 
w roku, bo kojarzy się z niespodziankami i prezentami. 
W przedszkolu czekała na dzieci wspaniała zabawa, 
muzyka, tańce i konkursy. Nie brakowało słodkich 
niespodzianek oraz upominków w postaci książeczek, 
kolorowych pisaków ufundowanych przez radę rodziców. 
Na pewno ten dzień pozostanie na długo w pamięci 
przedszkolaków. 
 
Złote Gody Par Małżeńskich 

12 i 13 czerwca br. dzieci z przedszkola 
uświetniły swoimi prezentacjami artystycznymi uroczys-
tość Złotych Godów par małżeńskich. Przedszkolaki 
zaprezentowały program muzyczno-recytatorski oraz 
złożyły życzenia szanownym Jubilatom. Na koniec zaś-
piewały gromkie "Sto lat!". Dzieci otrzymały serdeczne 
słowa podziękowania oraz słodkie upominki. 
 
Konkurs plastyczny 

"Moja przygoda z muzeum" to cykliczny, odby-
wający się co dwa lata, konkurs plastyczny o międzyna-
rodowej randze organizowany przez Okręgowe Muzeum 
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w Toruniu. Na poziomie powiatowym konkurs orga-
nizowało Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. 
Nasze przedszkolaki również i w tym roku brały udział
w konkursie. 15 czerwca nastąpiło ogłoszenie wyników 
konkursu. Pierwsze miejsce w przedziale wiekowym 5-6 
lat otrzymał Mikołaj Małoburski z grupy "Zajączki". Pracę
wykonał pod kierunkiem wychowawczyni p. Anny 
Mosińskiej. Wszyscy bardzo się cieszymy z sukcesu 
naszego wychowanka i serdecznie gratulujemy. 
 

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Opatówku 
Mirosława Gałach 

 
********** 

 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Konkurs ortograficzny 

Uczniowie Gimnazjum im. Agatona i Stefana 
Gillerów w Opatówku brali udział w wielu konkursach 
przedmiotowych i uzyskali wysokie wyniki. Wśród nich 
znalazły się dwie uczennice z klas drugich, które zostały
laureatkami powiatowego konkursu "Z ortografią za pan 
brat", organizowanego corocznie przez p. Barbarę
Nowak, doradcę metodycznego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Kaliszu. Alicja Olejnik uczennica klasy IIc, 
pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego p. Izabelli 
Bugajnej, zajęła w tym konkursie drugie miejsce, a jej 
koleżanka - Joanna Białek z klasy IId zdobyła Grand 
Prix. W nagrodę za ten laur Joasia wraz ze swoją
nauczycielką języka polskiego p. Anną Kobierską wyje-
chały w maju na tygodniową wycieczkę do Parlamentu 
Europejskiego w Brukseli. Tę atrakcyjną nagrodę
ufundował p. Filip Kaczmarek, poseł do Europarlamentu 
z ramienia Platformy Obywatelskiej. Nas, jako szkołę,
cieszy fakt, że uczniowie i ich nauczyciele podejmują
stojące przed nimi wyzwania, odnosząc sukcesy. 
 

Dyrektor Gimnazjum w Opatówku 
Jolanta Pokojowa 
 
Wizyta w Turcji 

25 marca br. czworo uczniów gimnazjum: 
Adrianna Bardowska IIIc, Sandra Salamon IIId, Adam 
Drewicz IIId, Paweł Garliński IIIb oraz nauczycielka 
Edyta Kowalska i wicedyrektor Beata Tomczak rozpo-
częli wizytę w Turcji w ramach projektu "Tęcza nad 
Europą - kultura, edukacja, tradycja, sztuka, historia". 
Po dwugodzinnej podróży, wylądowaliśmy w Stambule. 
Niedzielne popołudnie spędziliśmy wraz z innymi 
partnerami projektu w pięknym hotelu Turquhouse, 
z którego mogliśmy podziwiać panoramę całego miasta. 
W poniedziałek wyruszyliśmy zwiedzać Stambuł.
Pierwszym punktem był przejazd kolejką Teleferry, 
następnie zobaczyliśmy Kościół Mądrości Bożej, 
podziwialiśmy jego piękną architekturę i otoczenie. 
Kolejnym punktem była wizyta w Błękitnym Meczecie, 
którego wielkość i wystrój wywarły na nas niezapom-
niane wrażenie. Później udaliśmy się na krótki spacer 
alejkami Wielkiego Bazaru. Ostatnim punktem wizyty 
w Stambule był rejs po Cieśninie Bosfor, podczas 
którego podziwialiśmy piękne widoki. 

Naszym celem było miasto Bursa. Dotarliśmy 
tam o północy, gdzie przed szkołą czekali przedsta-
wiciele rodzin, które nas gościły. Mogliśmy już udać się
na zasłużony odpoczynek. We wtorek rano przed szkołą 
czekała nas miła niespodzianka. Na dziedzińcu namalo-

wana została tęcza wyznaczająca drogę od bramy 
szkoły aż do jej drzwi. Idąc tym kolorowym traktem 
mieliśmy możliwość wysłuchania pięknie grającej orkie-
stry tureckiej oraz skosztowania tureckich słodkości. 
Po powitaniu przez dyrektora szkoły i przedstawicieli 
władz, kolejną niespodziankę przygotowały uczennice 
szkoły, które - ubrane w barwne stroje - zatańczyły dla 
wszystkich gości. Podczas zwiedzenia szkoły nauczy-
ciele mogli zobaczyć, jak wygląda praca na lekcjach, 
a uczniowie obejrzeli przygotowane przedstawienie. 
Po południu uczestniczyliśmy w pokazie przygotowanym 
przez nauczycieli i uczniów tureckiej szkoły. Były to: 
Sztuka Cieni, tureckie tańce folkowe i Noc Henny - 
turecki wieczór panieński. 

W środę udaliśmy się do miejscowości Iznik, 
gdzie znajduje się jeden z najsłynniejszych zakładów 
produkujących tradycyjną ceramikę. Mogliśmy zobaczyć
jak ręcznie wytwarzane i malowane są wyroby z cera-
miki. Po powrocie do Bursy uczestniczyliśmy w pokazie 
mody przygotowanym przez nauczycielki i inspirowanym 
przemyśleniami islamskiego mędrca Mevlany. Po obej-
rzeniu występów przedstawiciele wszystkich krajów 
partnerskich otworzyli wystawę prac nauczyciela sztuki 
z goszczącej szkoły. 

W czwartek, podczas spotkania w szkole, 
mieliśmy okazję przyjrzeć się pracy artystki wykonującej 
swoje prace na papierze marmurkowym. Po prezentacji 
przedstawiciele wszystkich krajów mogli spróbować
swoich umiejętności, tworząc interesujące prace. Warto 
nadmienić, że nasz kraj reprezentowała Adrianna Bar-
dowska, a jej pracę "Zachód słońca" można obejrzeć
w naszej szkole. Po artystycznych wrażeniach nadszedł
czas na najważniejszy punkt programu tego dnia: każdy 
kraj otrzymał drzewko, które zostało posadzone przy 
szkole na pamiątkę wizyty w Bursie. Na każdej roślinie 
umieszczona została plakietka z nazwą kraju. 

Kolejnym punktem była prezentacja narodowych 
tańców trzech krajów partnerskich: Polski - polonez, 
Rumunii - batuta i Włoch - su ballu tundu, a następnie 
wspólna zabawa wszystkich uczestników. Po tańcach 
przyszła kolej na przedstawienie prezentacji przygoto-
wanych przez poszczególne kraje, dotyczących sław-
nych budynków. Nasze slajdy prezentowała Sandra 
Salamon. Po zajęciach w szkole udaliśmy się na spot-
kanie z Burmistrzem Gürsu - dzielnicy Bursy i przedsta-
wicielami władz oświatowych. 

W piątek zwiedzaliśmy centrum miasta i wyko-
rzystaliśmy czas wolny na zakupienie pamiątek dla 
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naszych bliskich. Dzień zakończył się koncertem muzyki 
tureckiej w Centrum Kultury w Bursie. W sobotnią noc 
wróciliśmy do Opatówka, pełni niezapomnianych wra-
żeń, bogatsi o nowe doświadczenia i przyjaźnie zawarte 
podczas wizyty. 
 

Edyta Kowalska 
 
Tęcza nad Hiszpanią

Pierwsza niedziela maja br. była wyjątkowym 
dniem dla czworga uczniów i ich opiekunek z Gim-
nazjum im. A. i S. Gillerów w Opatówku. Aleksandra 
Laskowska, Natalia Woźniak, Hubert Wojtaszek i Kacper 
Zieliński pod opieką p. Anny Marszał-Olejnik i Anny 
Nowackiej mieli możliwość wzięcia udziału w wycieczce 
do Hiszpanii. Owo spotkanie z partnerami 7 innych 
krajów było jednym z punktów harmonogramu projektu 
"Tęcza nad Europą - tradycja, kultura, sztuka i historia" 
(program Comenius). 

Polska drużyna wyleciała z Poznania zabierając
piękną pogodę. Pierwszego dnia zwiedzano stolicę
Katalonii - Barcelonę. Niezapomniane wrażenia wywarły
budowle projektu Antonio Gaudiego charakteryzujące 
się barwnymi mozaikami i niespotykanymi kształtami. 
Po krótkim spacerze na La Rambla, najsłynniejszej ulicy 
w Barcelonie, grupa udała się do ratusza, katedry św. 
Eulalii, Sali koncertowej pala de la Musica, oraz Świątyni 
Świętej Rodziny (Sagrada Familia). 

Podczas pierwszych zajęć w szkole Institut L’Alt 
Bergueda w Bagá, wszystkie grupy projektowe zostały
oficjalnie powitane przez dyrektora, szkolnego koordy-
natora projektu, burmistrza oraz miały możliwość porów-
nania systemów edukacyjnych w krajach partnerskich. 
Spotkanie było okazją do wzięcia udziału w lekcjach 
prowadzonych przez hiszpańskich nauczycieli. Podczas 
pobytu w Bagá uczniowie z każdego kraju prezentowali 
swoje obyczaje wielkanocne i wiosenne, uczestniczyli 
w zajęciach sportowych - gymcana, które w szkole są
już tradycją.

Zgodnie z założeniami projektu partnerzy 
z 8 szkół zapoznali się z tradycją, historią i kulturą Bagá 
- zwiedzali średniowieczną część miasteczka: kościół,
zamek, pracownię wyrobów z gliny. Ponadto odwiedzili: 
muzeum Picassa, małą wioskę La Pobla de Lillet, 
muzeum cementu, ogrody zaprojektowane przez Anto-
nio Gaudiego. Niezapomniane wrażenie na uczestni-
kach wycieczki pozostawiły spacery po górach pośród 
potoków i wodospadów, pejzaże rozciągające się
u podnóża Montserrat. Wynikiem spotkania nauczycieli 

w Hiszpanii było zaplanowanie i omówienie wizyty na 
Litwie, która odbędzie się już we wrześniu oraz dyskusja 
nad bieżącymi sprawami projektu. 

Pragniemy nadmienić, że Gimnazjum im. Aga-
tona i Stefana Gillerów w Opatówku będzie gościć
partnerów w marcu przyszłego roku i już dziś zachę-
camy do włączenia się w organizację tego spotkania. 
 

Anna Marszał - Olejnik, Anna Nowacka 
 
Dzień Szkoły bez Przemocy 

W dniu 5 czerwca br. obchodziliśmy w naszej 
szkole Dzień Szkoły bez Przemocy, który został zorga-
nizowany w ramach programu "Szkoła bez przemocy" 
przez p. K. Gaworkiewicz, p. A. Nowińską oraz p. A. Sta-
cha. Tegoroczne święto miało na celu promować ideę
bezpiecznego kibicowania i zasad fair play. W obcho-
dach brała udział cała szkoła, a każda z klas wytypowała
swoją reprezentację złożoną z ośmiorga najlepszych 
uczniów (4 chłopców i 4 dziewcząt). Starannie wyse-
lekcjonowane reprezentacje z poszczególnych klas brały
udział w następujących konkurencjach: kręcenie hula-
hop na czas, rzut woreczkiem do celu, skok w dal 
z miejsca, skoki przez skakankę, rzut piłką lekarską,
strzał do bramki z zasłoniętymi oczami, rzut ringo do 
celu, bieg w worku na czas, przechodzenie pod 
przeszkodą, bieg-sztafeta, jedzenie zawieszonego 
jabłka na czas oraz "twarz kibica" czyli malowanie 
twarzy w barwy narodowe. Pozostali uczniowie, nie 
biorący udziału w konkurencjach, wraz ze swoimi 
wychowawcami oglądali przebieg rywalizacji z trybun, 
zagrzewając do walki swoich reprezentantów gorącymi 
okrzykami oraz brawami. Spośród wszystkich klas 
najlepsza okazała się klasa II d. 

Po zakończonych zawodach wicedyrektor Beata 
Tomczak wręczyła uczestnikom dyplomy. Wszyscy 
uczniowie otrzymali w tym dniu skromny poczęstunek 
w postaci jabłka symbolizującego zdrowy tryb życia, 
a reprezentanci klas uczestniczący w zmaganiach spor-
towych dostali dodatkowo słodkie upominki ufundowane 
przez pp. Olczaków, właścicieli Firmy Kris. 5 czerwca 
okazał się dniem integrującym społeczność szkolną,
pełnym emocjonujących chwil. Wszystkim, którzy 
włączyli się w realizację tego święta, nauczycielom, 
wychowawcom, uczniom, serdecznie dziękujemy i już
z niecierpliwością wyczekujemy kibicowania naszej 
drużynie podczas Euro 2012. 
 

Karolina Gaworkiewicz, Anna Nowińska 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Czas wycieczek 

24 maja br. uczniowie z najmłodszych klas 
pojechali na wycieczkę do Planetarium w Potarzycy, 
gdzie uczestniczyli w seansie "Gołym okiem, czyli co 
widać na nocnym niebie". Podczas wyjazdu zwiedzili 
również zagrodę żubrów, danieli, dzików i koników 
polskich w Gołuchowie. Po takich atrakcjach, wygłod-
niałe brzuchy wypełnił posiłek w McDonald's w Jarocinie. 
Humor i uśmiechnięte twarze były najlepszym dowodem 
na zadowolenie dzieci. Opiekę nad dziećmi sprawowały
panie: Karolina Gramza, Beata Kaleta i Joanna 
Kościańska. 
 
Dzień Matki 

Z okazji Dnia Matki uczniowie klasy I, pod opie-
ką p. Karoliny Gramzy, przygotowali występ artystyczny. 
Podczas uroczystości dzieci recytowały wiersze, 
śpiewały piosenki oraz wręczyły upominki przygotowane 
na zajęciach plastycznych. Nie brakowało uśmiechów, 
radości i wzruszeń. Natomiast mamy przygotowały
słodki poczęstunek, za który serdecznie dziękujemy. 
 
Konkurs ortograficzny 

6 czerwca odbył się IX Wewnątrzszkolny Kon-
kurs Ortograficzny "Mistrz Ortografii" dla uczniów klas 
I-III SP. W konkursie wzięło udział 18 uczniów. Dzieci 
miały do wykonania 3 zadania: pisanie ze słuchu, 
przepisywanie tekstu oraz uzupełnianie tekstu z lukami. 
Wszystkie zadania zawierały mieszany materiał ortogra-

ficzny. Uczniowie bohatersko zmagali się z ortografią.
Spośród uczestników, komisja w składzie: Karolina 
Gramza, Iwona Frątczak i Violetta Różalska, wyłoniła
mistrzów ortografii: 
Mistrz Ortografii klasy I - Joanna Koło
Mistrz Ortografii klasy II - Wiktoria Michalska 
Mistrz Ortografii klasy III - Natalia Nijak 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! 
 
Uczymy ratować

Z okazji Dnia Dziecka uczniów najmłodszych 
klas naszej szkoły odwiedził ratownik medyczny 
p. Krzysztof Porada. Ratownik zapoznał dzieci z zasa-
dami udzielania pierwszej pomocy oraz przedstawił
sposoby informowania służb ratowniczych o zaistniałym 
zdarzeniu lub wypadku. Dzieci przypomniały sobie zasa-
dy bezpiecznego poruszania się po drogach. 

Ratownik medyczny wyczerpująco odpowiadał
na pytania przygotowane przez uczniów. Najbardziej 
zainteresowani uczniowie zebrali autografy od nieco-
dziennego gościa. 
 
Czas na plastik 

Podczas "XIV Regionalnych Spotkań Ekologicz-
nych" w Opatówku odbyło się podsumowanie projektu 
ekologicznego "Czas na plastik". Nasza szkoła otrzy-
mała certyfikat uczestnictwa w tym projekcie. Uczennice 
naszej szkoły zajęły I miejsca w konkursie "Roślina 
z innej planety": w kategorii szkoły podstawowej - Karo-
lina Bzderek, a w kategorii gimnazjum - Kamila Prze-
piórka. Gratulujemy! Serdecznie dziękuję wszystkim 
uczniom naszej szkoły zaangażowanym w realizację
akcji. Mam nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym 
będzie Was więcej. 
 
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia 

W dniach 24-27 maja br., w ośrodku szkole-
niowym PCK w Zgierzu koło Łodzi, w finale XX Ogólno-
polskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, 
uczestniczyła młodzież z całej Polski. Spotkali się tam 
najlepsi z najlepszych, finaliści etapów okręgowych. 
Jedną z finalistek była uczennica Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Chełmcach - Kamila Przepiórka 
przygotowywana przez p. Lidię Kałużę, reprezentująca 
województwo wielkopolskie w kategorii uczniów szkół
gimnazjalnych. 

Podczas finałowych rozgrywek uczestnicy XX 
edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego 
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Stylu Życia odpowiadali na pytania dotyczące promocji 
zdrowego stylu życia, profilaktyki i leczenia chorób 
zakaźnych, profilaktyki uzależnień, ekologii, historii 
Czerwonego Krzyża oraz pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Dodatkowo każdy uczeń zaprezentował komisji 
akcję prozdrowotną, którą przeprowadził w swojej 
społeczności lokalnej oraz przeszedł test praktycznego 
udzielania pierwszej pomocy. W ciągu emocjonujących 
trzech dni finaliści sprawdzali swoją wiedzę i umie-
jętności oraz wymieniali się doświadczeniami z rówieś-
nikami z całej Polski. Rywalizację zakończyła uroczysta 
gala, na której zdobywcy pierwszych trzech miejsc 
otrzymali nagrody rzeczowe, a w kategorii ponadgim-
nazjalnej indeks na wydział nauk o zdrowiu Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. 

Jesteśmy dumni, że uczennica naszej szkoły
uzyskała tytuł finalistki XX Ogólnopolskiej Olimpiady 
Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Duża wiedza 
i umiejętności Kamili sprawiły, że znalazła się w gronie 
najlepszych z najlepszych. Uczennicę do Olimpiady 
przygotowała p. Lidia Kałuża oraz ratownik medyczno-
sanitarny Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu - 
p. Krzysztof Porada. 
 
Zielona Szkoła w Gołuchowie 

W dniach 28-29 maja br. uczniowie klasy I i II 
gimnazjum uczestniczyli w zajęciach terenowych 
"W głąb lasu" i "Rozpoznawanie drzew i krzewów iglas-
tych". Zajęcia były przeprowadzone na terenie parku 
dendrologicznego w Gołuchowie, największego w Pols-
ce arboretum liczącego ponad 160ha. Podczas pieszych 
wędrówek po okolicy zwiedziliśmy zagrodę żubrów, głaz 
narzutowy, zbiornik zaporowy, a także bawiliśmy się na 
"Ścieżce zmysłów" i ćwiczyliśmy pamięć podczas gier 
w kalambury. 
 
Konkurs recytatorski 

13 czerwca br. w Ośrodku Doskonalenia Nau-
czycieli w Kaliszu odbył się VII Powiatowy Konkurs 
Recytatorski. Celem konkursu była popularyzacja poezji 
wśród dzieci, rozwijanie wrażliwości poetyckiej u ucz-
niów, budzenie i rozwijanie zdolności recytatorskich oraz 
wyzwalanie aktywności twórczej. Uczestnicy występo-
wali w trzech kategoriach wiekowych (kl. I, kl. II, kl. III). 
Naszą szkołę w etapie powiatowym reprezentowała
uczennica klasy trzeciej Martyna Kwaśniewska, która 
zajęła III miejsce. Gratulujemy! 
 

Rajd Ekologiczno-Przyrodniczy 
26 maja br., w Rajdzie Ekologiczno-Przyrodni-

czym na trasie Orli Staw - Opatówek, uczestniczyła
drużyna ze szkoły podstawowej: A. Owczarek, J. Miku-
sińska, K. Krzywda, K. Bzderek, M. Duża pod opieką
p. M. Karolak oraz drużyna z gimnazjum: M. Kaleta, 
O. Nadarzycka, D. Molka, N. Białek, K. Ostrowska pod 
opieką p. N. Paszkowiak-Kopeć. Liczne atrakcje umilały
nam czas: zwiedzanie Opatówka, konkursy, pokaz mody 
odpadowej. Uczennice z gimnazjum zajęły I miejsce 
w konkursie mody odpadowej. Gratulujemy! 
 
Konkurs "Ad fontes" 

14 czerwca br. w sali recepcyjnej kaliskiego ratu-
sza nastąpiło podsumowanie konkursu “Ad fontes! 
Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego", 
który zorganizowało Archiwum Państwowe w Kaliszu. 
Na konkurs wpłynęły aż 64 prace sporządzone przez 
135 uczestników. Nagrodę główną w kategorii gimna-
zjów otrzymała Natalia Cofalska - uczennica klasy II 
gimnazjum (opiekun p. Anna Zimna). Gratulujemy! 
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach 
Tomasz Mikucki 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Zielona Szkoła w Zieleńcu 

Uczniowie z klas V i VI Szkoły Podstawowej 
w Rajsku, pod opieką nauczycieli: p. B. Blek, K. Jarek, 
M. Burdelak, E. Cichorek, przebywali w dniach 11-13 
czerwca na terenie jednego z najpiękniejszych pasm 
górskich w Polsce - Gór Stołowych. Program wycieczki 
został tak ułożony, żeby podziwiać niezapomniane 
panoramy, które roztaczają się z licznych punktów 
widokowych oraz przeróżne formy skalne, ale również
zapoznać dzieci z budową i rzeźbą tych niezwykłych 
gór, jedynych o budowie płytowej. 

Pierwszego dnia uczniowie odwiedzili siedzibę
Parku Narodowego Gór Stołowych i wysłuchali prelekcji. 
Zostali zapoznani z najbardziej charakterystycznymi 
cechami tutejszego krajobrazu, z roślinnością i zwie-
rzętami. Następnie zwiedzili Kaplicę Czaszek w Czerm-
nej, założoną w 1776 roku, w której zgromadzono 
szczątki ponad 20 tysięcy ludzi. 3 tysiące czaszek 
wyłożono na ścianach kaplicy, natomiast pozostała
część znajduje się w krypcie pod kaplicą. Drugiego dnia, 



Wiadomości Gminne str. 25/32 

zaraz po śniadaniu, cała grupa udała się na spacer 
przyrodniczą ścieżką dydaktyczną "Torfowisko pod 
Zieleńcem". Teren torfowiska leży w rezerwacie Parku 
Narodowego i podlega ścisłej ochronie. Występują tu 
rzadkie gatunki roślin, między innymi sosna błotna. 
Dalszą część dnia wypełniła wspinaczka na najwyższy 
szczyt Gór Stołowych - Szczeliniec Wielki (919 m 
n.p.m.). Jest to największa w Europie góra zbudowana 
z niesfałdowanego piaskowca. Szczyt jest uważany za 
najważniejszą atrakcję po polskiej stronie Gór Stoło-
wych. Wszyscy wytrwale, mimo czasem niesprzyja-
jących warunków atmosferycznych, zdobyli szczyt, 
przeszli przez najgłębszą szczelinę czyli "Piekło" 
(30 metrów głębokości) oraz podziwiali niezwykłe formy 
skalne przypominające różne postaci i kształty (między 
innymi: "Wielbłąd", "Koński Łeb", "Kwoka", "Małpolud", 
"Słoń", "Kołyska"). Wewnątrz korytarzy panował wspa-
niały klimat, a w niektórych miejscach nadal leżał śnieg. 
W ostatnim dniu uczestnicy zwiedzili Skansen Kultury 
Ludowej w Pstrążnej, w którym zgromadzono zabytkowe 
obiekty z terenu Sudetów, niegdyś służące mieszkań-
com tych ziem. Ostatnim punktem programu była kąpiel 
w Aqua Parku i zwiedzanie Kudowy Zdroju, miasta poło-
żonego na pograniczu Gór Stołowych i Pogórza Orlic-
kiego. Jego centrum stanowi uzdrowisko wykorzystujące 
źródła wody mineralnej oraz Park Zdrojowy - najbardziej 
okazały teren Kudowy Zdroju ze stawem zdrojowym 
oraz największą na Dolnym Śląsku pijalnią połączoną
z salą koncertową. Dodatkową atrakcją dla uczniów były
wieczorne zajęcia z mapą i busolą oraz konkurs krajo-
znawczy i nauka rozpoznawania skał i minerałów. 
Tak spędzony czas pozwolił nie tylko odprężyć się po 
całorocznej nauce, ale również zdobyć szereg nowych 
informacji. 
 

Małgorzata Burdelak 
 
Nasze sukcesy 

Najmłodsi uczniowie z klasy "0" wzięli udział
w gminnym konkursie recytatorskim, zatytułowanym "Żyj 
zdrowo i bezpiecznie". Dzieci zdobyły tam 3 wyróż-
nienia. Otrzymały je: Amelka Smolińska, Ania Dziedzic 
i Krzyś Piekarski. 

17 maja br. uczniowie z koła teatralnego uczest-
niczyli w X Festiwalu Teatrów Szkolnych w Koźminku. 
Zaprezentowali inscenizację pt. "Mrówka i pasikonik", 
która zdobyła I miejsce. Mali aktorzy otrzymali puchar, 
piłkę, grę planszową i indywidualne upominki. Na uwagę
zasługuje fakt, że do koła uczniowie należą już od klasy 
I szkoły podstawowej. Było to uhonorowanie ich cało-

rocznej wytrwałej pracy. Dodać należy, że w ubiegłym 
roku nasi artyści zdobyli na tym festiwalu III miejsce. 
 

Elżbieta Wosiek 
 
Dzień Mamy i Taty 

Rok szkolny mamy dłuższy aż o tydzień, więc
nie tylko Dzień Mamy, ale również Dzień Taty możemy 
świętować w szkole. W związku z tym, 5 czerwca odbyła
się akademia dla rodziców. Za przygotowanie programu 
artystycznego odpowiedzialne były: p. M. Lipińska 
i p. M. Burdelak, które zagwarantowały wszystkim rodzi-
com dobrą zabawę i wiele wzruszeń. Głównym punktem 
uroczystości była inscenizacja zatytułowana "Zamie-
szanie bajek" oraz występ dzieci z koła teatralnego 
z przedstawieniem "Mrówka i pasikonik", które zajęło
I miejsce na Festiwalu Teatrów Szkolnych w Koźminku. 
Kolejnym punktem programu były popisy taneczne 
uczennic z klasy V SP i I gim. opracowane pod opieką
p. E. Cichorek i p. B. Blek. Najmłodsi artyści zaśpiewali 
piosenki przygotowane przez p. Agatę Wegner i p. Da-
miana Pyrka. Na koniec dziewczęta z gimnazjum 
zaśpiewały znany utwór "Cudownych rodziców mam". 
Po występie zachwyceni rodzice mogli spędzić miło czas 
na pogaduchach przy słodkich niespodziankach. 
 

Małgorzata Burdelak 
 
Konkurs “Ad fontes" 

Uczniowie naszego gimnazjum po raz kolejny 
wzięli udział w konkursie “Ad fontes! Odkrywamy tajem-
nice Kalisza i regionu kaliskiego" organizowanym przez 
Archiwum Państwowe w Kaliszu. W tym roku uczestnicy 
byli zobligowani do wyboru i opracowania trzech 
zagadnień. Tematy obowiązujące w roku 2012 to: 
- Nowy Rynek tętni życiem codziennym od 140 lat 
- Sylwester Szpilowski - 180 rocznica śmierci wybit-

nego architekta 
- Maria Konopnicka - 170 rocznica urodzin 
- 95 rocznica internowania legionistów w Szczypiornie 
- A piłka wciąż w grze... - 90 rocznica urodzin Józefa 

Goli seniora 
W dniu 14 czerwca br. w Sali Recepcyjnej Ratusza lau-
reaci konkursu otrzymali nagrody. Podczas spotkania, 
prowadzonego przed dr Grażynę Schlender, dyrektora 
Archiwum Państwowego, prelekcję na temat historii 
kaliskiej piłki nożnej wygłosił były piłkarz i trener Zbig-
niew Sadowski oraz Dariusz Dymalski, nauczyciel 
języka polskiego i dziennikarz sportowy. 
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Prace oceniało jury w składzie: dr Grażyna 
Schlender - przewodnicząca, Krystyna Bęcka - członek 
oraz Anna Bestian-Zając - sekretarz. W kategorii gim-
nazjów Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza otrzymała
Justyna Miller z klasy III naszego gimnazjum. Wyróż-
nienia w kategorii gimnazjów otrzymali: Angelika Świe-
rek, Piotr Antczak, Piotr Perskawiec z klasy I oraz Adrian 
Majewski, Mariusz Perskawiec, Piotr Tomiec, Paulina 
Dziedzic, Justyna Smolińska, Adam Smoliński z klasy III. 
Opiekunem wszystkich uczestniczących była p. Anna 
Zimna. 
 

Małgorzata Burdelak 
 
Konkurs "Las moich marzeń"

Dnia 3 czerwca br. w Ośrodku Kultury Leśnej 
w Gołuchowie odbył się Festyn zorganizowany przez 
Lasy Państwowe. Na zakończenie festynu rozstrzygnięty 
został konkurs plastyczny "Las moich marzeń", który 
zorganizował Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. 
Komisja konkursowa z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołu-
chowie w składzie: mgr inż. Benedykt Roźmiarek - 
dyrektor, dr inż. Barbara Czołnik - kierownik Działu Edu-
kacji i Informacji, mgr Rafał Walendowski - plastyk, 
mgr inż. Joanna Zalejska-Niczyporuk - Dział Edukacji 
i Informacji, mgr Joanna Wróbel-Mróz - Dział Edukacji 
i Informacji, przeanalizowała nadesłane prace kierując
się następującymi kryteriami: zgodność z tematem i kry-
teriami, wartości plastyczne i artystyczne, samodziel-
ność w wykonaniu, ogólna estetyka pracy, pomysłowość 
i oryginalność ujęcia tematu. Wyróżnienia otrzymały
nasze uczennice: 
- Wiktoria Szprync, klasa II SP, opiekun p. A. Wosiek 
- Martyna Anyszewska, klasa II SP, opiekun 

p. A. Wosiek 
- Katarzyna Kopeć, klasa VI SP, opiekun 

p. J. Burdelak 
- Nikoletta Nowak, klasa I gimnazjum, opiekun 

p. J. Burdelak 
Była to już czwarta edycja festynu edukacyjnego 
pt: "Spotkanie z lasem". W festynie wzięły udział szkoły
z całej wielkopolski, a w szczególności z południowej jej 
części. Wszystkie dzieci bawiły się i odpoczywały biorąc
udział w konkursach i zabawach przygotowanych 
specjalnie dla nich, miały również możliwość zwiedzania 
wszystkich zabytków na terenie parku. 
 

Małgorzata Burdelak 
 
Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny 

W szkole w Rajsku odbył się III Gminny Konkurs 
Przyrodniczo-Ekologiczny dla kl. II-III, w którym wzięli 
udział uczniowie ze szkół: w Chełmcach, Cieni Drugiej, 

Opatówku, Rajsku i Tłokini Wielkiej. Uczniowie prezen-
towali swoją wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu 
warstwowej budowy lasu, wskazywali jadalne części 
warzyw, dokonywali wyboru torby na zakupy najmniej 
uciążliwej dla środowiska, rozwiązywali łamigłówkę
o drzewach, rozpoznawali wśród odpadów najbardziej 
szkodliwe dla środowiska tj. baterie i żarówki. Uczniowie 
wykazali się również dużą, ogólną wiedzą przyrodniczo-
ekologiczną w quizie przyrodniczym. Komisji konkursu 
przewodniczyła p. Małgorzata Kraszkiewicz - metodyk 
edukacji wczesnoszkolnej. Komisja przyznała następu-
jące miejsca: I miejsce - Opatówek, II miejsce - Rajsko, 
III - Chełmce, IV - Cienia Druga, V - Tłokinia Wielka. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, które ufundo-
wało wydawnictwo WSiP, a słodki poczęstunek zaspon-
sorowała rada rodziców przy Zespole Szkół w Rajsku. 
Konkurs zorganizowała i przeprowadziła p. Dorota 
Okrasa - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. 
 

Dorota Okrasa 
 
Festyn Rodzinny 

W niedzielę, 17 czerwca br. rada rodziców przy 
Zespole Szkół w Rajsku zorganizowała szósty Festyn 
Rodzinny, który po raz pierwszy został połączony 
z Gminnymi Zawodami Strażackimi. Celem festynu było
nie tylko pozyskanie funduszy na rzecz szkoły, ale 
przede wszystkim zaangażowanie całych rodzin we 
wspólne spędzanie czasu wolnego, będące ważnym 
czynnikiem integrującym rodziny. To także propago-
wanie zdrowego stylu życia poprzez sport, rozrywkę
i wypoczynek. 

Festyn rozpoczął się o godz. 15:00 koncertem 
Orkiestry Dętej OSP w Rajsku. Podczas festynu na 
uczestników czekało wiele gier i konkursów. Szczegól-
nym zainteresowaniem cieszyły się rozgrywki w piłkę
siatkową, ręczną i tor przeszkód. Dużą atrakcją dla 
dzieci była dmuchana zjeżdżalnia i place zabaw. 
Na scenie odbyły się pokazy taneczne, występy 
muzyczne, inscenizacja bajki "Mrówka i pasikonik" 
zaprezentowana przez dzieci z koła teatralnego oraz 
przedstawienia w języku angielskim w wykonaniu dzieci 
z klas I-III SP. 

W trakcie festynu można było za niewielką cenę
zjeść pyszne smakołyki przygotowane przez rodziców 
oraz wziąć udział w loterii fantowej, gdzie główną
nagrodą był odkurzacz ufundowany przez Wójta Gminy 
Opatówek Sebastiana Wardęckiego, który zaszczycił
nas swoją obecnością. Wszyscy włożyli dużo wysiłku 
w organizację imprezy, ale było warto. 
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Rada rodziców dziękuje wszystkim, którzy zaan-
gażowali się w przygotowanie festynu. Szczególne 
podziękowania należą się sponsorom, bez których 
festyn by się nie odbył. Byli nimi: Wójt Gminy Opatówek, 
Rada Sołecka wsi Rajsko, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Rajsku, Sklep Spożywczo-Przemysłowy Danuty 
Marchwackiej "Kubuś", Kwiaciarnia "Gardenia" w Rajsku, 
firma "Asbud" Agnieszka i Rafał Swiątek z Rajska, 
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Opa-
tówku, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 
w Koźminku, Aleksandra i Eligiusz Wszędobył, Magda-
lena i Krzysztof Karpisiewicz, firma "Kalsad" z Koźmin-
ka, Restauracja "Malaga" z Koźminka, Honda - Reco 
Kaźmierczak, Krystyna Olczak PPH Kris, Chojnacki - 
Centrum Ogrodnicze, Fabryka Firanek i Koronek "Haft", 
PZU Kalisz, Stacja Paliw Teresa Leń z Pietrzykowa, 
Firma Produkcyjno - Handlowa "Paula", WARP, firma 
Avena z Szulca. 
 
Szkolne Koło PCK 

Szkolne Koło PCK przy Zespole Szkół w Rajsku, 
w drugim półroczu bieżącego roku szkolnego, kontynu-
owało Dni Owoców i Warzyw. I tak były to dni: mar-
chewki, pomidora, rzodkiewki i truskawki. W dniu pomi-
dora uczniowie przyszli do szkoły ubrani na zielono lub 
czerwono. Przygotowano gazetkę, na której znalazły się
informacje na temat wartości odżywczych pomidora oraz 
prace uczniów kl. I-III na konkurs plastyczny Najpięk-
niejszy Pomidor. Wyróżniono prace: Martyny Anyszew-
skiej, Martyny Karpisiewicz, Dominiki Sucheckiej, 
Wiktorii Szprync, Ewy Witasiak z klasy II i Adrianny 
Kasprzyckiej z klasy III. 

W konkursie na najpiękniejszy wiersz o pomi-
dorze zwyciężyły: Dominika Dziedzic z klasy V i Zuzan-
na Świerek z klasy IV. Na zajęciach świetlicowych 
uczniowie kl. I-VI przyrządzali kanapki z pomidorem. 
Ponadto zorganizowane zostały konkursy plastyczne: 
dla klas 0-I pt. "Kraina witamin", dla klas IV-VI o tema-
tyce czerwonokrzyskiej. 

W ramach współpracy z Zarządem Rejonowym 
PCK w Kaliszu 8 uczniów z klas I-IV otrzymało paczki 
z okazji Świąt Wielkanocnych. Uczniowie całej szkoły
włączyli się do akcji Gorączka Złota. 
 

Ryszarda Gwóźdź

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Rajd Wiosenny 

Wiosenna pogoda sprzyja spędzaniu czasu na 
świeżym powietrzu. Doskonałą okazją do aktywnego 
wypoczynku był XIV Rajd Wiosenny Hufca ZHP Powiatu 
Kaliskiego, zorganizowany 12 maja br. przez drużynę
harcerską i koło ekologiczne Zespołu Szkół w Tłokini 
Wielkiej. Celem imprezy było rozwijanie wiedzy i postaw 
ekologicznych, integracja drużyn harcerskich, upo-
wszechnianie zorganizowanych form turystyki i krajo-
znawstwa, a przede wszystkim dobra zabawa. Patronat 
nad rajdem objął Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz 
Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, którzy 
ufundowali puchary i nagrody. 

Mimo niesprzyjającej pogody, na malowniczą
trasę, wiodącą przez Słoneczną i okoliczne wioski, 
przybyło 12 drużyn z gmin powiatu kaliskiego, czyli 

około 120 uczestników. W trakcie rajdu dzieci i młodzież
pokonywali zadania sprawnościowe i zdobywali punkty. 
Po dotarciu do mety każda drużyna wykonała marionetki 
i lornetki z plastiku, zaprezentowała strój i piosenkę
rajdową. Wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani 
grochówką, pieczonymi kiełbaskami i pysznym ciastem. 
W obecności Komendanta Hufca dh. hm. Jacka 
Kamińskiego i członka Zarządu Powiatu Kaliskiego, 
Sekretarza Gminy Opatówek Krzysztofa Dziedzica, 
najlepszym drużynom wręczono dyplomy, nagrody 
rzeczowe i puchary. Rywalizacja drużyn zakończyła się
następująco: 

I miejsce - Drużyna Harcerska z Gimnazjum w Liskowie 
II miejsce - Drużyna Harcerska z Zespołu Szkół w Tło-
kini Wielkiej 
III miejsce - Drużyna Harcerska ze Szkoły Podstawowej 
w Mycielinie. 
 

Wyróżnienia przyznano również w konkursie ekolo-
gicznym: 
I miejsce - Drużyna Harcerska z Zespołu Szkół w Tłokini 
Wielkiej 
II miejsce - Drużyna Harcerska ze Szkoły Podstawowej 
w Koźminku 
II miejsce - Drużyna Harcerska ze Szkoły Podstawowej 
w Zakrzynie. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej, składa ser-
deczne podziękowania Staroście Kaliskiemu Krzyszto-
fowi Nosalowi, Wójtowi Gminy Opatówek Sebastianowi 
Wardęckiemu oraz sponsorom: p. Stanisławowi Para-
czyńskiemu, p. Maciejowi Magierskiemu, pp. Rychterom, 
firmie ASO z Tłokini Kościelnej, radzie rodziców przy 
Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej, opiekunom drużyn, 
nauczycielom i wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania XIV Rajdu Wiosennego, a także druhnie 
Marii Jolancie Marciniak i p. Annie Macke - koordyna-
torom rajdu. Dziękujemy wszystkim za liczny udział
i miłą atmosferę. Do zobaczenia za rok, na XV jubileu-
szowym rajdzie! 
 
Agnieszka Figiel 
 
Przegląd Pieśni Religijnej 

Jak co roku o tej porze, Tłokinia rozbrzmiewa 
śpiewem. Stało się bowiem już tradycją organizowanie 
w Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej Międzyszkolnego 
Przeglądu Pieśni Religijnej Tłokinia 2012. To już IX 
edycja tego, cieszącego się wielką popularnością,
konkursu. Przegląd odbył się 10 maja. Organizatorami 



Wiadomości Gminne str. 28/32 

byli dyrektor Zespołu Szkół Teresa Kobierska i nauczy-
cielka muzyki i religii Urszula Borwik, a patronat nad 
uroczystością objął Wójt Gminy Opatówek Sebastian 
Wardęcki, którego reprezentował Sekretarz Gminy 
Krzysztof Dziedzic. 

Dzieci i młodzież rywalizowali w pięciu kate-
goriach. Do udziału zgłoszono wykonawców z dwunastu 
szkół powiatu kaliskiego. Jury w składzie: ks. dr Jerzy 
Adamczak, ks. dr Jacek Paczkowski i ks. Arkadiusz 
Wysota oceniało dobór repertuaru, umiejętności wokal-
ne, wyraz artystyczny i zaangażowanie. Poziom uczest-
ników z roku na rok wydaje się coraz wyższy, dlatego 
komisja miała trudne zadanie. Ostatecznie wyłoniono 
następujących zwycięzców: 
 

w kategorii do 9 lat:
I miejsce (ex aequo) 
Antonina Woszczek ze Szkoły Podstawowej 
w Godzieszach Wielkich 
Aleksandra Pilarska ze Szkoły Podstawowej w Rajsku 
Kacper Wojcieszak ze Szkoły Podstawowej w Koźminku 
 

w kategorii 10-12 lat:
I miejsce - Agnieszka Kaleta ze Szkoły Podstawowej 
w Chełmcach 
II miejsce - Natalia Olejniczak ze Szkoły Podstawowej 
w Tłokini Wielkiej 
III miejsce - Maria Kurzawa ze Szkoły Podstawowej 
w Rajsku 
 

w kategorii 13-16 lat:
I miejsce - Klaudia Ostrowska z Gimnazjum 
w Chełmcach 
II miejsce - Magdalena Ludwiczak z Gimnazjum 
w Brzezinach 
II miejsce - Martyna Kołodziejczyk z Gimnazjum 
w Opatówku 
 

w kategorii zespoły - szkoły podstawowe:
I miejsce - Zespół wokalny "Allegro" ze Szkoły
Podstawowej w Brzezinach 
II miejsce - Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej 
w Tłokini Wielkiej 
III miejsce - Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej 
w Nowym Nakwasinie 
 

w kategorii zespoły - gimnazja:
I miejsce - Zespół wokalny z Gimnazjum w Brzezinach 
II miejsce - Zespół wokalny z Gimnazjum w Tłokini 
Wielkiej 
 

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody 
książkowe ufundowane przez Wójta Gminy Opatówek. 
Organizatorzy przeglądu składają serdeczne podzięko-
wania Wójtowi za objęcie festiwalu patronatem, Sekre-
tarzowi Gminy za obecność, jurorom za poświęcony 
czas, radzie rodziców za ufundowanie słodkiego poczęs-
tunku, a opiekunom i uczestnikom za przybycie. 
 
Akademia 3-go maja 

Mimo rozbiorów, pamięć przez kolejne pokolenia 
o drugiej w dziejach, spisanej konstytucji narodowej 
pomogła podtrzymywać polskie dążenia do niepodle-
głości i stworzenia sprawiedliwości. Uznaje się ją za 
ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone 
w polskiej historii i kulturze. Od czasu odzyskania 
niepodległości w 1918 roku, Święto Konstytucji 3 maja 
było i jest obchodzone jako najważniejsze święto 
państwowe. 

Z okazji tego święta, 27 kwietnia br. w Zespole 
Szkół w Tłokini Wielkiej odbyła się uroczysta akademia. 
W sali, która za sprawą pięknej dekoracji, została
przekształcona w królewskie wnętrze, zgromadzili się
uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Do wyda-
rzeń sprzed ponad 200 lat nawiązywały wiersze, 
piosenki oraz odegrane przez uczniów klasy I gimna-
zjum scenki, które pomogły zrozumieć dawne 
wydarzenia historyczne. Wielu wzruszeń dostarczył chór 
szkolny, który pod kierunkiem p. Urszuli Borwik, wykonał
pieśni patriotyczne, a piosenkę "Mówisz mi" zaśpiewała
Kinga Dolat. Wszyscy uczestnicy uroczystości przypięli 
własnoręcznie wykonane, biało-czerwone kotyliony, 
symboliczne elementy, podkreślające nasz patriotyzm 
i dumę z polskości. 

Prowadzący przypomnieli, że 2 maja obcho-
dzimy Święto Flagi i zachęcali do wywieszenia chorągwi. 
Pani Marlena Pilarczyk i pani Renata Szlenkier dołożyły
starań, by akademia przebiegła w niezwykle podniosłym 
nastroju. Wzbogacił ją pokaz multimedialny "Polska 
walcząca" i prezentacja konkursowych wierszy o ojczyź-
nie, w wykonaniu autorów - uczniów klas I-III. 

Na koniec pani dyrektor odczytała list Prezy-
denta RP, w którym wyraził on pragnienie, aby dzieci 
aktywnie włączyły się w obchody święta, wykonały koty-
liony w barwach narodowych i aby wszystkim towarzy-
szyła radość i duma. 
 
Dzień Dziecka 

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w Zespole 
Szkół w Tłokini Wielkiej były ściśle połączone z reali-
zacją programu społecznego "Szkoła bez Przemocy". 
Jest to organizowane już po raz szósty ogólnopolskie 
święto wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na 
przemoc i angażują się w budowanie szkoły jako 



Wiadomości Gminne str. 29/32 

miejsca przyjaznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców. 
W związku z hasłem przewodnim VI edycji programu - 
"Kibicuję Fair Play", integralną częścią obchodów była
organizacja zawodów sportowych. Uczniowie klas 
starszych przygotowali rozgrywki promujące ideę
bezpiecznego kibicowania i zasad fair play. 

Poszczególne klasy szkoły podstawowej zapre-
zentowały hasła i okrzyki sportowe i przystąpiły do 
rywalizacji w licznych konkurencjach. Gromkimi oklas-
kami nagrodzono pokazy taneczne w wykonaniu dziew-
cząt z klas I, II, III i V oraz popisy uczniów z klas I-III. 
Sędziowie skrupulatnie punktowali sportowe zmagania, 
przyznali nagrody i dyplomy, które wręczyła dyrektor 
szkoły Teresa Kobierska. 

Wyniki przedstawiają się następująco: I miejsce: 
kl. III, II miejsce: kl. I, III miejsce: kl. II, IV miejsce: kl. "0". 
Dodatkowo upominki otrzymały dzieci z oddziału przed-
szkolnego za "super strój kibica" oraz zespoły taneczne. 
Sponsorami nagród byli: pp. Anna i Paweł Strzałkowie, 
p. Renata Szlenkier i p. Marlena Pilarczyk. 

Wspaniałą zabawę i emocje zawdzięczamy 
koordynatorkom programu "Szkoła bez Przemocy": 
p. Renacie Szlenkier i p. Marlenie Pilarczyk, a także
uczniom, którzy włączyli się w przygotowania. Grono 
wolontariuszy tworzyli: Sylwia Jerzak, Aleksandra Bana-
siak, Aleksandra Bryła, Natalia Pilas, Natalia Olejniczak, 
Julia Reksa, Klaudia Nowak, Ewa Zawadzka, Michał
Jach, Kacper Nawrocki, Jakub Strzałka, Dawid Nogaj 
i Sebastian Sołtysiak. Z okazji Dnia Dziecka dyrektor 
szkoły złożyła wszystkim uczniom serdeczne życzenia, 
a rada rodziców ufundowała lody. 

1 czerwca to bardzo ważny dzień dla gimna-
zjalistów, którzy pochwalili się koleżankom i kolegom 
oraz nauczycielom prezentacjami z realizacji projektów 
edukacyjnych. Zaprezentowane projekty to: "Prowa-
dzimy wirtualne miniprzedsiębiorstwo", "Dokumentacja 
z przebiegu renowacji i modernizacji i motorynek". Nieco 
wcześniej została przedstawiona prezentacja projektu 
"Z wizytą w Urzędzie Gminy". Wszystkie pokazy zostały
wysoko ocenione, dyrektor Teresa Kobierska podzięko-
wała uczniom za ciekawe i oryginalne prace, a nauczy-
cielom za sprawowanie opieki nad nimi. 

Na koniec odbył się mecz piłki halowej - III klasa 
gimnazjum kontra reszta szkoły i... dzień przeszedł do 
historii. Z przyjemnością możemy stwierdzić, że we 
wszystkich zmaganiach widoczny był zapał, emocje 
i rywalizacja fair play. 
 

Piknik Rodzinny 
17 czerwca odbył się Piknik Rodzinny, zorga-

nizowany przez dyrektora, grono pedagogiczne, sołtysa 
wsi Tłokinia Wielka, a przede wszystkim przez radę
rodziców Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. Impreza 
cieszyła się dużym zainteresowaniem lokalnej społecz-
ności. Licznie przybyli: mieszkańcy, rodziny, absolwenci 
i przyjaciele szkoły oraz zaproszeni goście. Swoją
obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz 
samorządowych: Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof 
Dziedzic, Przewodniczący Rady Gminy Paweł Bąkowski, 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdro-
wia Marlena Kiermas-Gruszka. 

Na najmłodszych czekały liczne atrakcje: gry, 
zabawy sportowe, występy koleżanek i kolegów, kon-
kursy, trampolina, zjeżdżalnie. Starsi mogli odpocząć 
przy dźwiękach muzyki oraz przy filiżance dobrej kawy 
czy herbaty. Rodzice przygotowali kiermasz ciast, 
"swojskie jadło", kiełbaski z grilla. Szczególnym zainte-
resowaniem cieszyła się loteria fantowa. Każdy los krył
miłą niespodziankę, a główną nagrodę stanowił odtwa-
rzacz DVD, ufundowany przez Wójta Gminy Sebastiana 
Wardęckiego. 

Celem pikniku była integracja i wspaniała zaba-
wa, promocja placówki oraz pozyskanie środków finan-
sowych na rzecz szkoły. Wszystkie cele zostały zreali-
zowane, z czego bardzo się cieszymy. Dyrektor Zespołu
Szkół w Tłokini Wielkiej dziękuje wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania pikniku, a w szczegól-
ności sponsorom. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
Teresa Kobierska 
 

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

OGŁOSZENIA 
 

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW 
 
Zwrot podatku akcyzowego 
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 marca 
2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.) w dniach od 
1 do 31 sierpnia 2012 r. należy składać w Urzędzie 
Gminy w Opatówku wnioski o zwrot podatku akcyzo-
wego (druk wniosku dostępny w urzędzie oraz na stro-
nie: www.bip.opatowek.pl). Zwrot przysługuje producen-
towi rolnemu, który był w posiadaniu lub współposia-
daniu użytków rolnych określonych w ewidencji gruntów 
i budynków oraz był posiadaczem gospodarstwa rolnego 
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w momencie składania wniosku. Do wniosku należy
dołączyć faktury VAT albo potwierdzone za zgodność 
z oryginałem ich kopie (oryginały do wglądu), stanowią-
ce dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lute-
go 2012 r. do 31 lipca 2012 r. (6 miesięcy poprze-
dzających miesiąc złożenia wniosku). W przypadku, gdy 
grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współ-
posiadania, zwrot podatku przysługuje temu współpo-
siadaczowi, w stosunku do którego pozostali współpo-
siadacze wyrazili pisemną zgodę (na wniosku). Pisemna 
zgoda nie dotyczy współmałżonków. 
Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi 
w terminie: 1-31 października 2012 r. wyłącznie przele-
wem na rachunek bankowy podany we wniosku. Zgod-
nie z art. 9 ust. 1 w/w ustawy producent rolny, który 
pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot 
podatku jest obowiązany do jego zwrotu wraz z odsetka-
mi w wysokości określonej jak dla zaległości podatko-
wych. Zwrot podatku w 2012 roku wynosi: 81,70 zł x ilość 
ha użytków rolnych (limit roczny - 86 litrów na 1 ha 
użytków rolnych). 
 
Przypomnienie o zakazie stosowania mączek 
mięsno-kostnych 
W związku z niepokojącym wzrostem liczby przypadków 
nielegalnego stosowania mączek mięsno-kostnych 
w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz stanowczym 
pismem skierowanym w tej sprawie przez Komisję
Europejską do Rządu RP, informuję, co następuje: 
Zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu 
zwierząt gospodarskich nie został zniesiony i nie prze-
widuje się jego odwołania. Nadal obowiązuje bezwzględ-
ny zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w żywie-
niu zwierząt gospodarskich. 
Każdy rolnik, który podejmuje decyzję o nielegalnym 
zastosowaniu w żywieniu zwierząt gospodarskich mą-
czek mięsno-kostnych, musi liczyć się z dotkliwymi 
sankcjami finansowymi i karnymi, m.in.: 
- zgłoszeniem nielegalnej działalności do organów 

ścigania, 
- przeszukaniem gospodarstwa z udziałem policji na 

okoliczność nielegalnego posiadania mączek mięs-
no-kostnych, 

- nałożeniem przez Sąd kary grzywny w wysokości 
nawet ponad 1 mln zł,

- zniszczeniem paszy, w której stwierdzono obecność 
mączek mięsno-kostnych na koszt właściciela, 

- blokadą stada zwierząt wraz z zakazem ich sprze-
daży i wprowadzania do obrotu. 
Biorąc pod uwagę powyższe, zastosowanie mączek 

mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich 
naraża rolnika na ogromne straty finansowe oraz poważ-
ne problemy natury karno-administracyjnej. Użycie do 
żywienia zwierząt mączek mięsno-kostnych jest przes-
tępstwem zagrożonym wg prawa polskiego, karą grzyw-
ny, karą ograniczenia wolności do roku lub obiema 
karami łącznie. 
 

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii 
Jarosław Naze 

Dokumentacja leczenia zwierząt gospodarskich 
Szanowni Rolnicy, hodowcy zwierząt gospodarskich 
Zdrowa, bezpieczna i dobra polska żywność jest naszym 
skarbem narodowym. Stały wzrost popytu na polskie 
mięso, mleko i jaja oraz produkty przetworzone jest 

źródłem dochodu dla wielu polskich rodzin. Mając na 
względzie bezpieczeństwo produkowanej w Polsce 
żywności, zwracam się do Państwa z apelem i przypom-
nieniem o obowiązku posiadania w gospodarstwie 
dokumentacji potwierdzającej leczenie zwierząt. proszę
pamiętać, że każdorazowe zastosowanie przez lekarza 
weterynarii produktów leczniczych powinno zakończyć
się wystawieniem dokumentu potwierdzającego ten fakt. 
Nieudokumentowane leczenie zwierząt gospodarskich 
może skutkować utratą części lub całości dopłat 
bezpośrednich. Dokument potwierdzający leczenie zwie-
rząt w gospodarstwie powinien być przechowywany 
przez okres 5 lat. Na dokumencie tym powinien 
znajdować się podpis rolnika oraz podpis i pieczątka 
lekarza weterynarii. 
Żądajcie od lekarzy weterynarii leczących Wasze zwie-
rzęta wystawienia takiego dokumentu. Jest to Państwa 
niezbywalne prawo i obowiązek lekarzy weterynarii 
leczących zwierzęta gospodarskie. 
 

Główny Lekarz Weterynarii, Janusz Związek 
 

********** 
 

Urząd Gminy w Opatówku informuje, że w 2012 roku 
upływa 10 letni termin ważności dowodów osobistych 
wydanych w 2002 roku. Osoby, które miały wydane 
dowody w 2002 roku zobowiązane są złożyć wniosek 
o wydanie dowodu osobistego w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Opatówku, pokój nr 8 lub 9, parter urzędu. 

 

********** 
 

Urząd Gminy informuje mieszkańców: 
- wodociąg w Opatówku, Cieni Drugiej, Michałowie 

Drugim, w dniach 1-15 każdego miesiąca obsługuje 
p. Mieczysław Pietrzak, tel. 601-310-089; w dniach 
16-30 każdego miesiąca obsługuje p. Bogusław 
Woźniak, tel. 601-974-817. 

- wodociąg w Tłokini Wielkiej, w dniach 1-15 każdego 
miesiąca obsługuje p. Grzegorz Kajdanek, tel. 
601-974-815; w dniach 16-30 każdego miesiąca 
obsługuje p. Andrzej Olczak, tel. 605-071-153. 

 

********** 
 

Informacja dot. właścicieli nieruchomości 
położonych przy drogach powiatowych 
W związku ze stwierdzeniem faktu niedrożności 
przepustów pod zjazdami do nieruchomości położonych 
przy drogach powiatowych informuję, że zgodnie 
z zapisem art. 29 i 30 ustawy z dnia 21.03.1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 19 poz. 115 ze 
zm.) budowa i utrzymanie zjazdów należy do właścicieli 
nieruchomości. Pod pojęciem utrzymania zjazdu należy
rozumieć również utrzymanie drożności przepustu, który 
winien być wbudowany pod zjazdem, aby istniał
swobodny przepływ wód rowami przydrożnymi. 
Wobec powyższego proszę w trybie odwrotnym dokonać
przeglądu własnych zjazdów, w szczególności przepus-
tów i w razie potrzeby doprowadzić do ich drożności, 
aby gromadząca się woda nie podtapiała pobocza jezdni 
drogi. W przypadku stwierdzenia faktu niedrożności 
przepustu pod zjazdem, zjazd taki zostanie uznany jako 
samowola budowlana i zostanie rozkopany, a wobec 
właściciela nieruchomości lub posesji zostanie 
uruchomiona procedura nałożenia kary w drodze decyzji 
administracyjnej. 
 

Starosta Kaliski, 
Krzysztof Nosal 
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Informacja o dodatkowej zbiórce odpadów 
segregowanych 
 

Urząd Gminy w Opatówku informuje, że w związku 
z dużym zainteresowaniem akcją odbioru odpadów 
segregowanych, w dniu 28.06.2012 (czwartek) przepro-
wadzona będzie dodatkowa nieodpłatna zbiórka: 
elektrośmieci (lodówki, zamrażarki, pralki, odkurzacze, 
żelazka, tostery, suszarki, wagi, drukarki, komputery, 
monitory, telewizory, magnetofony, video, DVD, sprzęt
hi-fi, kosiarki, gry video, telefony komórkowe, wentyla-
tory itp.), tworzyw sztucznych twardych (skrzynki, 
beczki, butelki po napojach), tworzyw miękkich (folia), 
makulatury, złomu. Punkt odbioru odpadów znajdować
się będzie na placu przy ul. Szkolnej 11 w Opatówku 
(Gospodarstwo Pomocnicze) i będzie czynny w godz. od 
8:00 do 19:00. Odpady należy dostarczyć we własnym 
zakresie do wyznaczonego punktu. 

 

********** 
 

Zyskaj spokój i przyjdź na bezpłatną mammografię.
Badanie mammograficzne w ramach programu NFZ dla 
Pań w wieku od 50 do 69 lat odbędzie się w Opatówku 
przy Ośrodku Zdrowia, ul. Kościelna 13 w dniu 9 lipca 
br. Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 
800 - 2000 pod nr tel.: 586-662-444 lub 801-080-007 oraz 
na stronie www.rejestracja.fado.pl. Prosimy zabrać ze 
sobą dowód osobisty i ew. zdjęcia z poprzednich badań
mammograficznych. Panie nie objęte programem 
profilaktycznym mogą wykonać badanie odpłatnie - na 
podstawie zaświadczenia lekarskiego. Na każdą z prze-
badanych Pań czeka upominek firmy Ziaja. 

 

********** 
 

Ubojnia Drobiu "Wyrębski", Warszew 51, telefon: 
(43) 821-31-23, 508-522-812. 

 

********** 
 

Produkujemy, sprzedajemy, dysponujemy rozrzutnikami. 
Zapraszamy do zakupu. Telefon: (43) 821-31-23, 
508-522-812. 

 

********** 
 

Cóż ten Qnik Home pytacie, odpowiedzi wciąż 
szukacie? Już wam zdradzam tajemnicę czym zapełnię
tę stronicę: wszystko co twój dom upiększy i twój humor 
będzie lepszy :) Stoły, koce, filiżanki, świeczki, ptaki, 
może sanki, zegar, ramki i wazonik, nóż, widelec no 
i konik, budda, wstążki, anioł też, pudła, papier, mały jeż.
Wszystko z sercem wybierałam, mnóstwo frajdy przy 
tym miałam. Najpierw w sklepie to znajdziecie, wkrótce 
będzie też i w necie. Sklep jest obok, bardzo blisko: 
Opatówek, zajrzyjcie na kaliską. Zapraszamy do nowo 
otwartego sklepu QNIK HOME, Kaliska 14, Opatówek. 

 

********** 
 

Hurtownia Budowlana DONBUD s.c., Opatówek, ulica 
Helleny 20, tel. (62) 503-31-15. Oferujemy materiały
budowlano wykończeniowe w promocyjnych cenach: 
- wełna 0,39 grubość 5 cm - 4,22 zł
- wełna 0,39 grubość 10 cm - 8,47 zł
- wełna 0,39 grubość 15 cm - 12,56 zł

********** 
 

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

 

********** 
 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - sprzedaż, serwis, 
oczyszczalnie wszystkich typów, przeglądy gwarancyjne 
i pogwarancyjne. Telefon: (61) 652-72-55. 

 

********** 
 

Usługi minikoparką w zakresie: wykopy pod fundamenty, 
wykopy liniowe, wykopy pod instalacje (wodne, gazowe, 
elektryczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne, nawad-
niające), zasypywanie i ubijanie wykopów, pielęgnacja 
i zagospodarowywanie terenów zielonych (koszenie 
trawy, przycinanie drzew i krzewów, instalacje nawod-
nieniowe terenów zielonych). Tel. 604-217-769. 

 

********** 
 

Firma Kal-Tech, Słoneczna 2, 62-860 Opatówek, 
telefon: 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 alumi-
niowe, elewacje w tym usuwanie graffiti, ściany wew-
nętrzne (piwnice itp.), bramy, ogrodzenia, balustrady, 
pomniki, nagrobki. 

 

********** 
 

Biuro rachunkowe, tel. (62) 76-181-70, 76-193-12, kom. 
693-777-309, 608-495-048, świadczy usługi w zakresie 
prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów 
i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, VAT w rol-
nictwie, rozliczenia ZUS. 

 

********** 
 

Biuro Rachunkowe LEXAN - Anna Nowak - komplek-
sowa i profesjonalna obsługa podatników. Posiadamy 
certyfikat księgowy i ubezpieczenie OC. Tłokinia Koś-
cielna, ul. Kościelna 43, Opatówek, telefon: 534-211-350. 
Zadzwoń i umów się na bezpłatną konsultację.

********** 
 

Kancelaria Prawno-Doradcza, Opatówek, ul. Dziubiń-
skiego 1A, tel. (62) 761-80-55, www.interamax.pl zapra-
sza od poniedziałku do piątku w godzinach 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. 

 

********** 
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Świadectwa charakterystyki budynków, lokali mieszkal-
nych i użytkowych. Telefon: 605-165-060. 

 

********** 
 

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

 

********** 
 

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

 

********** 
 

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

********** 
 

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

 

********** 
 

Fizjoterapia z dojazdem. Masaże, ćwiczenia rehabili-
tacyjne, kinesiology, taping. Telefon: 662-500-003. 

 

********** 
 

Projekty budowlane, usługi w zakresie architektury. 
Telefon: 503-170-369. 

 

********** 
 

Naprawy powypadkowe, mechanika, blacharstwo, lakier-
nictwo - Majewski Jan, ul. Św. Jana 22c, Opatówek. 
Telefon: (62) 76-18-899, 667-335-842. 

 

********** 
 

Sprzedam obcinarkę do cebuli na 4 wałki, workownica 
na 2 worki, silnik 5,5 KW. Telefon: 664-256-146. 

 

********** 
 

Sprzedam przyczepę ciągnikową dwukołową. Telefon: 
(62) 76-19-072. 

 

********** 
 

Sprzedam wózek do ciągnika, pustak pełny prasowany, 
dźwigary 5 metrowe, wysokie 10 cm, pokrycie dachowe 
onduline. Telefon: (62) 76-19-578, 660-368-938. 

 

********** 
 

Sprzedam atrakcyjne mieszkanie w centrum miejsco-
wości Opatówek. Stan bardzo dobry, świeżo po 
remoncie. W mieszkaniu znajdują się 2 pokoje, 
oddzielna kuchnia, łazienka, przestronny przedpokój 
oraz garderoba z wyposażeniem. Powierzchnia 58m2.
Cena do uzgodnienia. Kontakt pod numerem telefonu: 
509-396-099. 

 

********** 
 

Sprzedam działkę budowlaną 1000m2 z pawilonem 
handlowym o pow. 24m2 w Chełmcach, pilnie, tanio. 
Telefon: (62) 73-96-321. 

 

Sprzedam ziemię 3,55ha w Janikowie. Tel. 500-841-199 
lub 793-943-830. 

 

********** 
 

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

 

********** 
 

Sprzedam działkę budowlaną z budynkami lub bez 
w okolicach Opatówka. Telefon: 667-221-702. 

 

********** 
 

Tanio sprzedam przęsła ogrodzeniowe metalowe, 
malowane wraz ze słupkami. W komplecie brama 
i uliczka. Telefon: 665-447-552. 

 

********** 
 

Sprzedam działkę rolną o pow. 0,98 ha położoną
w Opatówku. Telefon: (62) 76-19-473, 666-254-594. 

 

********** 
 

Sprzedam uzbrojoną działkę budowlaną w miejscowości 
Porwity. Telefon: 602-343-891. 

 

********** 
 

Sprzedaż tui . Telefon: (62) 76-19-072. 
 

********** 
 

Sprzedam samochód ciężarowy MAN8.150 DCM 
7490kg, ład. 3800kg, skrzynia wym. 460/220cm, 
aluminiowe burty, przystosowany do przewozu samo-
chodów, maszyn itp., długość najazdów 4m. Stan 
techniczny i wizualny bdb., w ciągłej eksploatacji. 
Telefon: 604-217-769. 

 

********** 
 

Serdeczne podziękowanie Rodzinie, 
Sąsiadom z bloku, Przyjaciołom, Znajomym 

i Wszystkim, którzy brali udział w nabożeństwie 
żałobnym, zamówili msze święte, złożyli kwiaty 

oraz uczestniczyli w ostatniej drodze naszej Drogiej 
Mamy, Babci i Prababci, Siostry, Teściowej 

Ś.P. MARII KALUPY 

składa córka z rodziną

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

Urząd Gminy w Opatówku 
Pl. Wolności 14, 
62-860 Opatówek 
 

tel. (62) 76-18-453, 76-18-454, 
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