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SESJE RADY GMINY 
 

W miesiącach od lutego do czerwca 2013 r. odbyły się
kolejne sesje Rady Gminy Opatówek, na których podjęte 
były następujące uchwały: 
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Opatówek; ze skargą złożoną do Wojewody 
Wielkopolskiego zapoznała się Komisja Rewizyjna, 
która stwierdziła, że zarzuty wobec Wójta są bezza-
sadne (Skarga dotyczyła nie udzielenia odpowiedzi 
na pismo w sprawie przeznaczenia gruntu w cen-
trum Opatówka. Pismo zostało wysłane z urzędu 
gminy w terminie, jednak mimo kilkukrotnego awizo, 
nie zostało odebrane przez adresata); 

- pakiet uchwał w sprawie wyrażenia zgody na najem 
na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości/działki w Opatówku (przy ul. Szkol-
nej, Parkowej, Ogrodowej 75, Kościelnej 17, Ponia-
towskiego 1C, Piaskowej, Pl. Wolności 18); 

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Opatówek na 2013 rok; 

- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 
2013 r. - zmiany obejmują korektę planu finanso-
wego w zakresie inwestycji, m.in.: kanalizacji, 
remontu i aranżacji ośrodka kultury, a ponadto na 
realizację projektu "Comenius" z udziałem środków 
europejskich; 

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Opatówek na lata 2013-2023; wprowadzenie 
zmian związane jest z wprowadzonymi zmianami 
w budżecie gminy na 2013 rok dotyczącymi zwięk-
szeniem zakresy inwestycji w br.; 

- przyjęto Sprawozdanie z działalności Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku za 2012 
rok; 

- przyjęto sprawozdanie dotyczące realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 
2012 rok; 

- przyjęto sprawozdanie z realizacji Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ofiar Przemocy w Rodzinie i z pracy Zespołu Inter-
dyscyplinarnego w gminie Opatówek za 2012 rok 

- w sprawie przyjęcia przez gminę Opatówek zadania 
publicznego w zakresie dróg powiatowych; dotyczy 
przeznaczenia środków na budowę chodnika wzdłuż
drogi powiatowej w Chełmcach, na którą gmina 
otrzyma dofinansowanie z budżetu powiatowego 
w kwocie 35 tys. zł;

- w sprawie przyjęcia przez gminę Opatówek zadania 
publicznego w zakresie dróg powiatowych; dotyczy 
przeznaczenia środków na budowę chodnika wzdłuż
drogi powiatowej w Tłokini Wielkiej, na którą gmina 
otrzyma dofinansowanie z budżetu powiatu w kwo-
cie 20 tys. zł;

- w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecz-
nej działającej przy Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka 
Zdrowia; w Regulaminie zawarto zmiany określone 
ustawą o działalności leczniczej; 

- w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
w budżecie gminy Opatówek środków stanowiących 
fundusz sołecki - powyższy projekt konsultowany był
na spotkaniu z sołtysami, którzy wyrazili opinię, że
z uwagi na duże wymagania formalne, korzyst-
niejszym jest, aby nie wydzielać w/w funduszu, 
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a wszystkie oczekiwane prace były realizowane 
w ramach działalności urzędu gminy; 

- w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 
stałych Rady Gminy Opatówek na 2013 rok; 

- zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagos-
podarowania tych odpadów; zmiany dotyczą wypo-
sażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do 
zbierania odpadów; 

- zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013; zmiany 
zawarte w uchwale dotyczą m.in.: zwiększenia planu 
wydatków na infrastrukturę wodociągową i sanita-
cyjną wsi oraz korekty planu wydatków o kwotę
100 tys. zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji 
rekreacyjno-sportowej w m. Szałe; 

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
gminy Opatówek na lata 2013-2023, w której zawarto 
zmiany ujęte w zmianach w budżecie na 2013 rok; 

- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Opatówek w Opa-
tówku w rejonie ul. Piaskowej i Dziubińskiego; 

- w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymie-
nionych a art. 42 ust. 3 ustawy - Karta nauczyciela, 
w tym pedagogów, psychologów i logopedów 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Opatówek; 
w uchwale radni przyjęli 30-godzinny wymiar godzin 
dla w/w stanowisk; 

- w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach 
konkursu dotacji na działania wspierające jednostki 
samorządu terytorialnego w zakresie planowania 
miejskich obszarów funkcjonalnych; uchwała dotyczy 
wspólnych działań podjętych w ramach "Programu 
Działając razem osiągniemy więcej - współpraca 
jednostek samorządu terytorialnego dla rozwoju 
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"; 

- w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejsco-
wości Rajsko; podjęcie uchwały było niezbędne dla 
realizacji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"
z Programu Wielkopolska Odnowa Wsi z udziałem 
środków z Urzędu Marszałkowskiegto. 

 

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

INWESTYCJE, REMONTY, 
PROJEKTY UNIJNE 

 

Droga Opatówek - Brzeziny - Godziesze Wielkie 
Duża inwestycja drogowa z udziałem Powiatu Kaliskiego, 
Gminy Opatówek i Godziesze rozpoczęła się w maju br. 
W dniu 6 maja rozstrzygnięty został przetarg na wyko-
nanie drogi powiatowej 4628P Opatówek - Brzeziny 
z odbiciem na drogę powiatową 4631P Godziesze - 
Zajączki Bankowe na odcinku ok. 22 km. 
Wykonywana właśnie przebudowa jest długo oczeki-
waną inwestycją, której głównym celem jest poprawa 
stanu drogi oraz bezpieczeństwa na jednym z ważniej-
szych ciągów komunikacyjnych przebiegających przez 

naszą gminę - powiedział Wójt Gminy Sebastian 
Wardęcki.
Początkowa wartość zaplanowanych wg kosztorysu prac 
wynosiła ok. 5 950 tys. zł. W drodze rozstrzygnięcia 
przetargowego uzyskano kwotę 4 973 715 zł, a firmą,
która złożyła najtańsza ofertę, a tym samym została
wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Drogowego S.A. z Kalisza. Umowa została podpisana 
14 maja, zakończenie wszystkich prac przewidziano 
w niej na dzień 20 września 2013 r. 

Na terenie gminy Opatówek wykonanych zostanie ok. 
6,4 km drogi biegnącej przez Opatówek (od skrzyżo-
wania z droga krajową nr 12), Cienię Pierwszą i Cienię
Drugą. Uzyskana w przetargu cena za ten odcinek to 
kwota 1 530 875 zł.
Jak informuje Członek Zarządu Powiatu Kaliskiego, 
Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic: Jest 
to wspólna inwestycja gmin z dofinansowaniem z Naro-
dowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Mimo 
wielu trudności w przygotowaniach projektu oraz mon-
tażu finansowym tej inwestycji, długo oczekiwane prace 
związane z przebudową drogi rozpoczęły się i mamy 
nadzieję, że wynikające z niej utrudnienia w ruchu 
zostaną zrekompensowane faktem znacznej poprawy 
stanu drogi. 
Podział finansowy pomiędzy uczestników zadania na 
odcinku przebiegającym przez gminę Opatówek wyglą-
da następująco: 50% kosztów to dofinansowanie z Naro-
dowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, co daje 
kwotę 765 437 zł. Druga połowa kosztów finansowana 
jest przez budżet Powiatu Kaliskiego (60% z połowy 
kosztów, czyli 459 262 zł) pozostałe 40% z połowy 
kosztów, czyli kwota 306 175 zł finansowana jest 
z budżetu gminy Opatówek. 
Z uwagi na potrzebę pilnego remontu i możliwość 
znacznego dofinansowania zewnętrznego w ramach 
partnerstwa, Rada Gminy Opatówek wyraziła zgodę na 
partycypowanie w kosztach budowy, bowiem droga ta 
służy mieszkańcom gminy i powiatu - powiedział
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Bąkowski. 
Dzięki takim porozumieniom, na obszarze powiatu 
kaliskiego, istnieje możliwość budowy i modernizacji 
wielu kilometrów naszych dróg - dodaje Przewodni-
czący Rady Powiatu Mieczysław Łuczak. 
Zakres prac przewidzianych do wykonania to budowa w 
niektórych miejscach nowych studzienek oraz regulacja 
starych, budowa przepustów, ścieków przykrawężniko-
wych, zatok autobusowych, zjazdów do posesji, wyko-
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nanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie 
chodników z kostki brukowej przy przystankach autobu-
sowych oraz najważniejsze prace czyli generalny remont 
istniejącej jezdni asfaltowej (uzupełnienie podbudowy, 
uzupełnienie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfal-
towych, położenie nowej nawierzchni na całości tego 
odcinka). 
 
Ogłoszenie przetargów na remont dróg 
27 maja ogłoszone zostały dwa przetargi nieograniczone 
na przebudowę nawierzchni dróg gminnych: 
w miejscowości Trojanów na odcinku ok. 0,76 km
z zakresem prac:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
- roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni 

bitumicznych 
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 

łamanego 
- skropienie emulsją asfaltową na zimno 
- położenie nawierzchni z mieszanek mineralno-

asfaltowych 
- formowanie i plantowanie poboczy 
w miejscowości Michałów Trzeci na odcinku
ok. 1,650 km z zakresem prac:
- roboty pomiarowe 
- ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy 

i chwastów 
- regulacja pionowa studzienek dla zaworów 

wodociągowych 
- mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie 

podłoża
- profilowanie i zagęszczenie podłoża
- wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy 

z kruszywa naturalnego 
- formowanie nasypów i poboczy 
- plantowanie skarp i korony nasypów 
- ustawienie pionowych znaków drogowych 
 

Poniżej przedstawiamy wykaz wydatków majątkowych 
zaplanowanych na bieżący rok, będących załącznikiem 
do uchwały budżetowej na 2013 rok. Niektóre prace są
już wykonane, niektóre są w trakcie realizacji, a niektóre 
rozpoczną się po zakończeniu procedury wyłonienia 
wykonawców. 
 

Projekt budowlany kanalizacja sanitarna Szałe 29 520 zł

Projekt SUW w m. Rajsko 40 000 zł

Budowa kanalizacja sanitarnej w m. Zduny 
(tereny kolejowe) 120 000 zł

Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy 
oczyszczalnia ścieków  w m. Opatówek 39 975 zł

"Jesionową rajską aleją w głąb naszej historii" 12 000 zł

Pomoc finansowa dla powiatu kaliskiego na zadanie 
pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P 
Opatówek - Brzeziny i drogi powiatowej nr 4631 P 
na odcinku Godziesze Wielkie - Zajączki Bankowe 

369 112 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4636 P 
w m. Chełmce w zakresie chodnika 65 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4612 P na odcinku 
Opatówek - Tłokinia Wielka w zakresie chodnika 40 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej oraz budowa 
kanalizacji deszczowej w m. Opatówek, ul. Ludowa 240 000 zł

Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji 
deszczowej w ulicach Gen. Józefa Zajączka, 
ks. Adama Marczewskiego na Osiedlu Kościuszki 

400 000 zł

Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej 30 000 zł

Przebudowa nawierzchni ul. Sosnowej w m. Szałe 50 000 zł

Przebudowa nawierzchni ul. Wiśniowa w m. Szałe 150 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 
w m. Michałów Trzeci 80 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chełmce 60 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 
w m. Trojanów 80 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Porwity 40 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Tłokinia 
Wielka - Tłokinia Mała 40 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Tłokinia 
Kościelna ul. Nowa 50 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Sierzchów - 
Borów  80 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 
w m. Nędzerzew 50 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 
w m. Opatówek ul. Ogrodowa 35 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chełmce 20 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Cienia 
Folwark - Michałów Czwarty 45 000 zł

Zakup samochodu 25 000 zł

Wykaszarka ciągnikowa 20 000 zł

Rezerwa na inwestycje i zakupy (realizowane 
w ramach schetynówki) 20 888 zł

Budowa kompleksu rekreacyjnego w Tłokini Wielkiej 35 000 zł

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
ZSP Rajsko, ZSP Chełmce 565 000 zł

Zakup tablicy interaktywnej 6 973 zł

Zakup komputerów do pracowni komputerowej 
w ZS w Chełmcach 10 000 zł

Projekt budowlany Budowa Przedszkola Publicznego 38 130 zł

Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Zduny 45 000 zł

Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Józefów 40 000 zł

Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Chełmce 15 000 zł

Odnowienie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy 
tzw. Domku gotyckim na ulicy Kościelnej w Opatówku 
- etap II 

61 000 zł

Pomost rekreacyjny łączący "Dziką promenadę"
z alejkami w zabytkowym parku w Opatówku 40 000 zł

Remont wraz z aranżacją sali wielofunkcyjnej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku 256 962 zł

Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego 
w m. Szałe 100 000 zł

Rozbudowa boiska sportowego w Opatówku - 
przebudowa trybun dla uczestników imprez 60 000 zł

Razem plan wydatków 3 492 560 zł

Na najbliższej sesji planowane są zmiany w wydatkach 
majątkowych polegające na korekcie kwot wydatków na 
inwestycje (w związku z rozstrzygnięciami przetargo-
wymi) oraz uzupełnieniem wykazu o nowe zadania. Po 
zmianach razem plan wydatków majątkowych będzie 
wynosić 4 726 560 zł. Zwiększenie wydatków majątko-
wych stało się możliwe dzięki pozyskaniu dodatkowych 
środków m.in. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
oraz zwiększeniu dochodów gminy (wpływy z podatku 
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od czynności cywilno-prawnych). Z chwilą pozyskania 
dodatkowych środków finansowych oraz kolejnych 
oszczędności wykaz powyższy może ulec zmianie. 
 

Termomodernizacja kolejnych budynków szkolnych 
w gminie Opatówek 
W roku 2012, kosztem 1,7 mln zł (z czego tylko 10%, 
czyli 170 tys. zł to wkład własny gminy) wykonano 
termomodernizację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opa-
tówku i dwóch placówek oświatowych - Szkoły Podsta-
wowej w Opatówku i Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. 
Jeszcze w tym samym roku, do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej władze 
samorządowe Opatówka złożyły nowy wniosek na 
dofinansowanie termomodernizacji budynku szkoły
w Chełmcach i w Rajsku w ramach Programu "System 
zielonych inwestycji - Zarządzanie energią w budynkach 
użyteczności publicznej". Wniosek został pozytywnie 
oceniony w postępowaniu dodatkowym, a tym samym 
zakwalifikowany do realizacji i dofinansowania. Plano-
wany zakres rzeczowy prac obejmować będzie: 
- ocieplenie ścian i stropodachów 
- wymianę okien i drzwi 
- wymianę zaworów termostatycznych 
- modernizację ciepłej wody użytkowej z zastosowa-

niem kolektorów słonecznych. 
Planowany koszt przedsięwzięcia to kwota 1 109 681 zł,
z czego tylko 10% to środki własne gminy. Pozostała
część to dotacja oraz niskoprocentowa pożyczka 
z NFOŚ i WFOŚ.
Będzie to kolejny etap w programie remontów i inwestycji 
w placówkach oświatowych, który rozpoczęto w 2007 r. 
kompleksową oceną stanu technicznego budynków 
i potrzeb w tym zakresie Zadania oświatowe należą do 
jednych z najważniejszych, gmina Opatówek przez 
ostatnie kilka lat wygospodarowała na remonty i inwes-
tycje oraz inne programy oświatowe znaczącą kwotę
sięgającą około 10 mln zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szałe
Zakończyły się wstępne procedury administracyjne 
i formalne związane z przygotowaniem realizacji inwes-
tycji kanalizacji w Szałe. Przygotowanie kompletu doku-
mentów, w tym projektu, było niezbędne, aby gmina 
mogła ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej. Wniosek o dofinansowanie został złożony 
w Poznaniu tuż przed świętami. 
Na to zadanie, z Programu PROW na lata 2007-2013 
Działanie: Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Lud-
ności Wiejskiej, gmina Opatówek stara się o dofinan-
sowanie w kwocie 2 483 306 zł, przy całkowitej wartości 
zadania w wysokości 4 966 612 zł. Wykonawcą projektu 
jest Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska 
PRIMEKO z Kalisza na kwotę 49 200 zł.
Celem tego zadania, jak podano w uzasadnieniu 
wniosku, jest uporządkowanie gospodarki ściekami 

sanitarnymi w zakresie ich odprowadzania i oczyszcza-
nia, a realizacja projektu poprawi infrastrukturę technicz-
ną i warunki życia mieszkańców wsi Szałe. Główny, 
pierwszy etap tej wieloletniej inwestycji obejmować
będzie ulicę Kaliską - powstanie tam kanalizacja sani-
tarna, kolektory, przepompownie. Łączna długość kana-
lizacji grawitacyjnej i tłocznej wynosi ok. 7 300 mb. 
Kanalizacja wzdłuż ulicy Kaliskiej będzie podstawą do 
kolejnych etapów: budowy rozgałęzień do innych ulic 
i przyłączy do poszczególnych posesji. 
 

Kanalizacja sanitarna w Zdunach 
Zakończyła się dwuletnia inwestycja budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej w Zdunach w gminie Opatówek. 
Koszty zadania, podzielonego na 2 etapy, zamknęły się
w kwocie prawie 2,5 mln zł, przy wybudowanej sieci 
długości 8 000 mb. Długo oczekiwana inwestycja została
zrealizowana ze środków własnych gminy w kwocie 
1 054 177,29 zł oraz dotacji z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-1013 w kwocie 
1 404 666,00 zł.
Zachęcamy mieszkańców, właścicieli nieruchomości 
położonych w Zdunach przy ulicach: Jana Pawła II, 
Daleka, Żytnia, Tęczowa, Ogrodowa, Sadowa, Kolorowa, 
Jasna, Drobna, Radosna, Budowlana i Pogodna do 
przyłączania się do kanalizacji sanitarnej. Wniosek 
o przyłączenie można pobrać na stronie internetowej 
www.bip.opatowek.pl (zakładka: wnioski do pobrania -> 
gospodarka komunalna i mieszkaniowa -> wniosek 
o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej). 
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć
w Urzędzie Gminy w Opatówku (sekretariat, pierwsze 
piętro, pok. nr 13). Po otrzymaniu warunków technicz-
nych na przyłączenie można przystąpić do prac w tere-
nie dot. włączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. 
Bliższe informacje uzyskać można pod nr telefonu 
(62) 76-18-453, (62) 76-18-454 wew. 21 i 59 lub osobiś-
cie w pokoju nr 1 Urzędu. 
W III kwartale br. zostanie ogłoszony przetarg na 
budowę odcinka kanalizacji przebiegającego przez 
tereny PKP w Zdunach. 
 
Prace remontowe w budynkach komunalnych 
W maju br. członkowie Komisji Mieszkaniowej Rady 
Gminy Opatówek podczas wizji lokalnej dokonali corocz-
nego przeglądu technicznego budynków komunalnych. 
W wyniku tego przeglądu powstał kosztorys z wykazem 
niezbędnych prac. Podjęta została decyzja o realizacji 
w drodze przetargu najpilniejszych prac remontowych 
ujętych we wnioskach, które wpłynęły do Wydz. Gospo-
darki Komunalnej od najemców lokali. Termin wykonania 
zaplanowanych prac to III i IV kw. br. 
 
Inwestowanie w obiekty sportowe 
Rok 2013 jest kolejnym rokiem w gminie Opatówek, 
w którym władze samorządowe zainwestują w obiekty 
sportowe na swoim terenie. W roku 2012 na moder-
nizację zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska przy 
ul. Ogrodowej w Opatówku wydano kwotę 40 000 zł.
Tegoroczne zamierzenia przewidują dalszą jego moder-
nizację poprzez przebudowę trybun i wymianę krzesełek 



Wiadomości Gminne str. 5/32 

dla uczestników imprez. Na ten cel w budżecie gminy 
Opatówek radni zaplanowali kwotę 60 tys. złotych, 
a podpisana z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu 
umowa przewiduje zwrot w formie dotacji w kwocie 
39 023 zł. Rozstrzygnięcie dotyczące wyłonienia wyko-
nawcy tej inwestycji nastąpi w najbliższych dniach, tak 
aby prace rozpocząć i zakończyć w okresie wakacyj-
nym. Wykonawcą projektu modernizacji trybun jest 
Firma DROGMET M. Pleśnierowicza z Pośrednika, 
a planowany termin wykonania do 30 sierpnia br. 
Kolejnym zadaniem inwestycyjnym, dotyczącym zarówno 
sportu jak i oświaty, jest w bieżącym roku budowa 
kompleksu rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Tłokini 
Wielkiej. Za kwotę 35 tys. złotych planuje się budowę
nowoczesnego, bezpiecznego placu zabaw z huśtawka-
mi, karuzelą, parkowymi ławeczkami, otoczonego 
terenem zielonym i ogrodzonego. Przewidywana kwota 
dofinansowania to 21 tys. złotych. Planowany termin 
rozpoczęcia i zakończenia prac uzależniony jest od daty 
podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim. 
 
Nowe oblicze Gminnego Ośrodka Kultury 
Trwają prace związane z remontem siedziby Gminnego 
Ośrodka Kultury w Opatówku. 
Planowany zakres prac to m.in.: 
- wymiana instalacji c.o. i elektrycznej z wymianą

grzejników 
- wymiana stropu podwieszanego z nowym oświetle-

niem sufitowym 
- przebudowa sceny i jej oświetlenia, oświetlenie 

boczne sali 
- wymiana klimatyzatorów, wymiana stolarki drzwio-

wej 
- położenie paneli akustycznych 
- wymiana schodów 
Całkowity koszt planowanej modernizacji GOK-u to 
kwota 252 039 zł, a dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 
w Poznaniu wyniesie ponad 91 tys. złotych. W najbliż-
szym czasie zostanie wyłoniony wykonawca, tak aby 
prace wykonać w okresie wakacyjnym. 
 

Gmina Opatówek w konkursie ''Pięknieje wielko-
polska wieś'' 
W ramach III edycji konkursu ''Pięknieje wielkopolska 
wieś'' ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Poz-
naniu, gmina Opatówek złożyła 2 nowe wnioski, które 
zostały zakwalifikowane do dofinansowania. 
Realizacja pierwszego wniosku pn. ''Modernizacja bazy 
rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Szałe'' zakłada 
wykonanie projektu zagospodarowania przestrzeni pub-
licznej przez poprawę estetyki miejscowości oraz 
stworzenie miejsca, gdzie całe rodziny będą mogły
bezpiecznie i aktywnie spędzać wolny czas. W ramach 
projektu powstanie m.in. plac zabaw dla dzieci 
i młodzieży. Koszt całkowity projektu wyniesie 80 tys. zł,
a wnioskowane dofinansowanie to kwota 30 tys. zł.
Drugi wniosek pn. ''Jesionową rajską aleją w głąb naszej 
historii'', przewiduje odtworzenie alei spacerowej wraz 
z zamontowaniem oświetlenia typu LED, prowadzącej 
do cmentarza parafialnego w Rajsku. gdzie znajdują się
grobowce powstańców styczniowych. Całość zadania 

podsumuje zorganizowanie wieczornicy upamiętniającej 
150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego. 
Planowany koszt całkowity projektu to kwota 38 215 zł,
kwota dofinansowania, o które stara się gmina Opa-
tówek to 23 500 zł.

Remont bramy przy ul. Kościelnej w Opatówku 
W dniu 20 marca br., w wyniku uderzenia przez kieru-
jącego samochodem Iveco, uszkodzeniu uległa zabytko-
wa brama w Opatówku przy ul. Kościelnej 13. Docho-
dzenie policji ustaliło sprawcę zdarzenia, co pozwoliło
gminie Opatówek na uzyskanie odszkodowania od 
Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. 
31 maja br. został rozstrzygnięty przetarg ofertowy na 
wykonanie remontu bramy, w wyniku którego wyłoniono 
wykonawcę, którym została firma: Z.P.H.U. OMEGA 
Piotr Kwiatkowski. Termin zakończenia remontu bramy 
przewidywany jest na koniec III kw. br. Jednocześnie, 
gmina Opatówek podjęła działanie w celu renowacji 
skrzydeł bramy. Ze względu na znaczny stopień znisz-
czenia, montaż odnowionych skrzydeł nastąpi prawdo-
podobnie w pod koniec IV kwartału tego roku. 
Aby uniknąć w przyszłości podobnych zdarzeń, podjęte 
zostały działania mające na celu przebudowę wjazdu na 
teren Ośrodka Zdrowia od ul. Kościelnej. 
 

Odnowienie zabytkowego muru w Opatówku - ciąg
dalszy 
W bieżącym roku realizowany będzie II etap renowacji 
zabytkowego muru przy ul. Kościelnej w Opatówku. 
Celem projektu, jest pełna konserwacja techniczna 
i estetyczna muru ogrodzeniowego przy tzw. "Domku 
gotyckim" na ulicy Kościelnej w Opatówku. Pierwszy 
etap został zakończony w 2012 roku, a w ramach II 
etapu przewidziano: 
- naprawę lica muru ceglanego na 17 przęsłach 
- spoinowanie i impregnacja muru od strony skweru 
- skucie i wykonanie nowego tynku na 17 przęsłach 

od strony ulicy 
- malowanie tynków farbami silikatowymi 
Kwota projektu to 60 158,94 zł, a kwota dofinansowania 
ze środków unijnych w ramach złożonego wniosku do 
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wyniesie 
39 127,00 zł.

Projekt "Dać Szansę Młodym" 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

"Dać Szansę Młodym" 
 

Działanie VII. Promocja integracji społecznej 
7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 

7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej 

 

Już po raz szósty Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Opatówku rozpoczął edycję zajęć dla młodzieży
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w ramach projektu systemowego "Dać Szansę Młodym", 
na który pozyskał środki z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w łącznej kwocie 134 610,94 zł. Projekt ma na 
celu rozwój osobowy i edukacyjny młodzieży z gminy 
Opatówek, zagrożonej wykluczeniem społecznym po-
przez pracę z pracownikami socjalnymi, psychologiem, 
pedagogiem, terapeutą, doradcą zawodowym, socjolo-
giem, informatykiem, instruktorem gospodarstwa domo-
wego, a od m-ca września br. przeprowadzone zostanie 
szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Dodatkowym 
wsparciem dla beneficjentów i ich rodzin będzie pomoc 
asystenta rodzinnego. W projekcie udział bierze 14 
beneficjentów w wieku 15-30 lat (8 chłopców i 6 dziew-
cząt, w tym trzy osoby niepełnosprawne). Rekrutacji 
uczestników dokonał Kierownik GOPS w Opatówku przy 
współpracy Koordynatora projektu uwzględniając zasa-
dę równych szans. 
Uczestnicy biorą aktywny udział w zajęciach indywidu-
alnych i grupowych. W celu integracji, pogłębienia zain-
teresowań, poznania nowych, ciekawych miejsc zos-
tanie zorganizowana trzydniowa wycieczka edukacyjno - 
profilaktyczna. 
Podczas zajęć w ramach w/w projektu uczestnicy 
korzystają z organizowanego poczęstunku. 
Uwieńczeniem projektu będzie wspólne spotkanie 
podsumowujące w formie kolacji wigilijnej, na którym 
beneficjenci otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie 
w zajęciach. 
Mamy nadzieję, że działania podjęte w projekcie 
przyniosą pożądany efekt na zmianę postaw, aktywności 
i zwiększenia motywacji do samodzielnych działań przy 
wkraczaniu w dorosłe życie. 
 

Termin realizacji projektu 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. 
 

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

ODBIÓR ODPADÓW - 
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY 

 

W związku ze zmianą przepisów, wszystkie 
samorządy zostały zobligowane do przejęcia obowiązku 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych. Również gmina Opa-
tówek przejmuje te obowiązki od dnia 1 lipca br. (ustawa 
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku 
i czystości w gminach Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). 

Na podstawie zapisów Uchwały Rady Gminy 
Opatówek Nr 256/12 z dnia 28.12 2012 r., na terenie 
naszej gminy obowiązuje metoda naliczania opłat za 
odpady zależna od liczby osób zamieszkujących nieru-
chomość. Opłata za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszku-
jących daną nieruchomość i stawki opłaty przyjętej 
uchwałą Rady Gminy Opatówek. 
 

Rada Gminy Opatówek uchwaliła następujące stawki: 
- 11,00 zł miesięcznie od mieszkańca przy zbieraniu 

i odbieraniu odpadów w podziale na frakcję suchą
i frakcję mokrą.

- 7,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady 
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selek-
tywny 

- 5,50 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady 
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selek-
tywny oraz dodatkowo złoży deklarację o komposto-

waniu odpadów zielonych i ulegających biodegra-
dacji. 

 

Segregacja odpadów w gospodarstwie domowym w na-
szym systemie, to wydzielenie do oddzielnych pojem-
ników/worków, podstawowych grup odpadów: 
- papier 
- tworzywa sztuczne i metal 
- szkło

W dniu 29 kwietnia br. gmina Opatówek ogłosiła prze-
targ nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie 
stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Opa-
tówek. Do przetargu stanęły dwie firmy: POM EKO 
Sp. z o.o. z Kalisza i PUK SA z Kalisza. Komisja 
przetargowa, biorąc oferowaną cenę za usługi jako 
kryterium decydujące, wybrała ofertę Przedsiębiorstwa 
Oczyszczania Miasta EKO Spółka z o.o. z Kalisza. 
Firma ta świadczyć będzie usługę odbierania i zagospo-
darowania odpadów komunalnych z terenu gminy od 
1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. 

Wstępna kalkulacja uchwalonych stawek mie-
sięcznych zaoferowanej ceny przez przedsiębiorstwo 
w przetargu wskazuje, że prawdopodobnie kwoty wpły-
wów z opłat wnoszonych przez mieszkańców oraz faktur 
za usługę, które będą wystawiane przez firmę w sposób 
zryczałtowany co miesiąc - zbilansują się. W przypadku 
zaległości we wpłatach spowodowanych nieuiszczaniem 
należności za odbiór odpadów, gmina będzie musiała
część kosztów zbilansować z własnego budżetu. 
 

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

OPIEKA PRZEDSZKOLNA 
W GMINIE OPATÓWEK 

 

Zadania oświatowe należą do najważniejszych 
w gminie Opatówek, stąd przez kilka ostatnich lat 
w budżecie gminy przeznacza się znaczne środki 
finansowe na działalność szkół i przedszkoli. Poniżej 
przedstawiamy informację n.t. edukacji przedszkolnej. 

W gminie Opatówek działa jedno Publiczne 
Przedszkole w Opatówku, które zapewnia 125 miejsc 
dla dzieci w wieku 3-5 lat. W Szkole Podstawowej 
w Opatówku i jej fili w Sierzchowie funkcjonuje w sumie 5
oddziałów przedszkolnych dla 5 i 6-latków. W zespołach 
szkół w Rajsku, Chełmcach i Tłokini Wielkiej działają po 
dwa oddziały przedszkolne, w tym jeden dla 3 i 4-latków 
i drugi dla 5 i 6-latków, każdy na 25 miejsc. Odziały
przedszkolne dla 3-5-latków działające w zespołach 
szkół są kontynuacją projektu unijnego, dzięki któremu 
urządzono i prowadzono przez dwa lata opiekę nad 
dziećmi z naszej gminy. Koszt całego projektu wyniósł
736 tys. zł (z czego tylko 15 tys. zł to wkład własny 
gminy). 

Gmina Opatówek refunduje także pobyt dzieci 
zamieszkałych na naszym terenie, a uczęszczających 
do kaliskich przedszkoli niesamorządowych. W tym roku 
kalendarzowym zadeklarowanych jest do tych przed-
szkoli 61 dzieci, co daje kwotę dotacji ok. 328 tys. zł.
Opieka przedszkolna dla dzieci uczęszczających przez 
5 godzin dziennie jest bezpłatna, natomiast każda 
następna godzina jest płatna i wynosi, zgodnie z Uchwa-
łą Rady Gminy Opatówek, 1,60 zł i jest waloryzowana 
do minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na 
podstawie odrębnych przepisów. Wyżywienie we 
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wszystkich placówkach jest odpłatne i jest ustalane 
odrębnie przez poszczególne przedszkola. 
 

Czas pracy przedszkoli: 
Publiczne Przedszkole w Opatówku - 6:00 - 16:30, 
przerwa wakacyjna: lipiec 
Odziały przedszkolne w Rajsku - 7:00 - 15:00 przerwa 
wakacyjna: sierpień
Odziały przedszkolne w Chełmcach - 8:00 - 16:00 przer-
wa wakacyjna: sierpień
Odziały przedszkolne w Tłokini Wielkiej - 8:00 - 16:00 
przerwa wakacyjna: sierpień
Jest również możliwość zapewnienia opieki dla 5 i 6-
latków w okresach ferii zimowych i letnich oraz w czasie 
wolnym od zajęć lekcyjnych w oddziałach przedszkol-
nych w Szkole Podstawowej w Opatówku. 
 

Baza przedszkolna od 2006 r. 
Publiczne Przedszkole w Opatówku znajduje się

od samego początku swojej działalności w zabytkowym 
budynku przy ul Kościelnej. Lokal ten nie spełnia 
obecnych standardów pod kątem bezpieczeństwa, 
użytkowania ale przede wszystkim sanitarnym. Mimo 
wszystko co roku władze gminy przeznaczają odpo-
wiednie środki finansowe na to aby lokal wyglądał
estetycznie, miał odpowiednie i sprawne urządzenia do 
przygotowywania posiłków, zabezpieczenie p.poż., 
meble i zabawki dla dzieci. Szczególną dbałością obej-
mujemy zaplecze sanitarne, które podlega bieżącym 
kontrolom służb sanitarnych. 

Wychodząc naprzeciw lokalnym potrzebom oraz 
mając na uwadze wysoką rangę wychowania przed-
szkolnego władze gminy podjęły decyzję o budowie 
nowego przedszkola. Obiekt miałby stanąć na terenie 
obecnego gospodarstwa pomocniczego, obok gimnaz-
jum, czym w sposób naturalny wpisałby się w kompleks 
edukacyjny Opatówka. Obecnie przygotowywany jest 
projekt wraz z dokumentacją kosztorysową, która 
pozwoli przygotować i rozpocząć procedurę przetar-
gową. Oczywiście, jeśli będzie taka możliwość, gmina 
będzie aplikować o środki na budowę obiektu. 
Planowany termin zakończenia wykonania pełnej 
dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na 
budowę to IV kwartał br. 

Urząd Gminy w Opatówku informuje rodziców 
dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola 
w Opatówku oraz oddziałów przedszkolnych działają-
cych w szkołach podstawowych w Opatówku, Chełm-
cach, Rajsku i Tłokini Wielkiej o możliwości pobytu 
dziecka w okresach ferii zimowych oraz letnich. Każde 
dziecko, które jest zapisane do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego będzie mogło uczestniczyć w zajęciach 
opiekuńczo-wychowawczych w okresach, które do tej 
pory były zwyczajowo uznawane za wolne od zajęć.
Praca tych placówek będzie tak zorganizowana, aby 
każdy rodzic/opiekun mógł w dowolnym czasie posłać
dziecko do przedszkola. Dziecko będzie miało zapew-
nione takie same warunki pobytu jak w czasie 
pozaferyjnym. Oczywiście rodzic będzie zobowiązany do 
złożenia wcześniejszej deklaracji związanej z pobytem 
dziecka, tak aby dyrektor placówki mógł odpowiednio 
zorganizować zajęcia. Ponieważ Publiczne Przedszkole 
w Opatówku miesiąc lipiec wykorzystuje na remonty, 
konserwacje oraz na udzielanie urlopów pracownikom, 
to w tym czasie funkcje te przejmą oddziały przed-

szkolne w w/w szkołach, w zależności od miejsca 
zamieszkania dziecka. 

Samorząd gminy Opatówek corocznie w budże-
cie przeznacza na wychowanie przedszkolne znaczącą
kwotę, w tym roku jest to 1 mln 795 tys. zł, z tego udział
kwotowy w poszczególnych placówkach wygląda nastę-
pująco: 
Publiczne Przedszkole w Opatówku - 854 tys. zł
Odziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Opa-
tówku - 372 tys. zł
Oddziały przedszkolne w Zespole Szkół w Chełmcach - 
198 tys. zł
Odziały przedszkolne w Zespole Szkól w Rajsku - 
194 tys. zł
Oddziały przedszkolne w Zespole Szkół w Tłokini Wiel-
kiej - 177 tys. zł

Oprócz własnych środków finansowych w wyso-
kości 15 tys. zł oraz unijnego dofinansowania w wyso-
kości 736 tys. zł pozyskanego na realizację programu 
powstania nowych oddziałów przedszkolnych w szko-
łach w latach 2010 - 2012, samorząd gminy Opatówek 
corocznie przeznacza dodatkowo środki na bieżące 
remonty siedziby przedszkola przy ul. Kościelnej 
w Opatówku: 
2006 r. - 31 991,32 zł
2007 r. - 10 994,82 zł
2008 r. - 14 310,42 zł
2009 r. - 20 319,33 zł
2010 r. - 11 441,70 zł
2011 r. - 5 842 zł
2012 r. - 2 658,74 zł
2013 r. - zaplanowano kwotę 6 500 zł

Jednocześnie przeznaczano sukcesywnie środki 
na uzupełnienie i zakup nowych pomocy dydaktycznych. 
Do najważniejszych prac wykonanych w przedszkolu 
przy ul. Kościelnej w Opatówku należą:
- wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia 
- malowanie wszystkich sal 
- remont szatni dla dzieci 
- remont wejścia do klatki schodowej prowadzącej do 

przedszkola 
- budowa placu zabaw oraz wyposażenie w nowe 

zabawki 
- drobne remonty, np. wymiana niektórych okien 
- remont kuchni i uzupełnienie wyposażenia 
Do najważniejszych prac w oddziałach przedszkolnych 
przy zespołach szkół w Chełmcach, Rajsku, Tłokini Wiel-
kiej oraz szkole podstawowej w Opatówku należą:
- w ramach pozyskanych środków unijnych stworzenie 

nowych oddziałów przedszkolnych oraz ich wyposa-
żenie we wszystkie niezbędne meble, pomoce dy-
daktyczne itp. 

- wykonanie bieżących remontów oraz uzupełnienie 
pomocy dydaktycznych istniejące oddziały przy 
szkołach w Opatówku, Chełmcach, Rajsku i Tłokini 
Wielkiej (meble, okna, drzwi, malowanie sal, zakup 
wykładzin). 

Dobra edukacja przedszkolna to dobry start w zdoby-
wanie wiedzy na kolejnych etapach edukacyjnych. 
Dlatego też samorząd gminy ma nadzieję, że tak 
znaczące wsparcie rodziców w procesie edukacyjnym 
przyniesie realne efekty i postępy w dalszej nauce na 
poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum, czego w tej 
chwili już widocznym efektem są dobre wyniki osiągane 
m.in. w sprawdzianach szóstoklasistów. 
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Projekty systemowe "Uczę się i bawię" oraz "Uczę
się i bawię 2012" 
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 
gmina realizuje do czerwca br. projekt pn. "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 - 
220 dzieci). 
Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego 
rozwoju uczniów klas I-III, dostosowanie do zdiagno-
zowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich 
możliwości psychofizycznych, zapewnienie każdemu 
dziecku objętemu wsparciem oferty edukacyjno - wycho-
wawczo - profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi 
potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, 
stworzenie warunków umożliwiających i wspomagają-
cych indywidualną pracę z uczniem, zminimalizowanie 
specyficznych trudności w uczeniu się u 50% uczniów 
klas I-III szkół podstawowych. 
Efektem osiągniętym poprzez realizację projektu jest 
doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, organizacja 
zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację
procesu dydaktycznego na podstawie opracowanych 
programów. Pomoc ta obejmuje zajęcia dla dzieci 
z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami 
w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia 
logopedyczne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia rozwija-
jące zainteresowania przyrodnicze, matematyczne, 
przyrodniczo-matematyczne. 
W roku 2010 rozpoczęto realizację projektu pn. "Uczę
się i bawię" w ramach którego przewidziano podobne 
zadania dla wszystkich szkół z naszej gminy. 
Budżet powyższych projektów wynosił:
1. Projekt "Uczę się i bawię" realizowany od 

20.09.2010 do 31.08.2011, otrzymane środki unijne: 
na pomoce dydaktyczne - 139 463 zł, zajęcia dodat-
kowe - 87 900 zł, ogółem pozyskanych środków - 
227 363 zł

2. Projekt "Uczę się i bawię 2012" realizowany  od 
03.09.2012 do 30.08.2013, otrzymane środki unijne: 
na pomoce dydaktyczne - 127 239 zł, zajęcia dodat-
kowe - 56 000 zł, ogółem pozyskanych środków - 
183 239 zł

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

NABÓR NA STANOWISKA 
DYREKTORÓW W OŚWIACIE 

 

W związku z zakończeniem pięcioletniej kadencji 
dyrektorów Szkoły Podstawowej im. Janusza Kuso-
cińskiego w Opatówku, Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
oraz Publicznego Przedszkola w Opatówku, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i ogłoszeniem z dnia 
16.04.2013 r. opublikowanym na stronie internetowej 
BIP Gminy Opatówek (www.bip.opatowek.pl) oraz na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Opatówku i na 
tablicach ogłoszeń w szkołach i przedszkolach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Opatówek, 
Wójt Gminy poinformował o rozpoczęciu procedury 
naboru na ww. stanowiska. 

W dniu 9 maja 2013 roku, Zarządzeniem Wójta 
Gminy Opatówek, powołane zostały komisje konkur-
sowe do przeprowadzenia konkursu na wolne stano-
wiska dyrektorów. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi 
zmianami) komisje zostały powołane w 8 osobowym 
składzie: trzech przedstawicieli organu prowadzącego 
szkołę (tj. Wójta Gminy Opatówek), dwóch przedsta-
wicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny (tj. 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu), jeden przedstawiciel 
rady pedagogicznej szkoły, jeden przedstawiciel 
rodziców, jeden przedstawiciel związku zawodowego. 

Zgodnie z ogłoszeniem oferty należało złożyć do 
dnia 13 maja 2013 r. do godz. 15:30 w sekretariacie 
Urzędu Gminy w Opatówku. Do konkursu mogły
przystąpić osoby, które spełniają wymagania (posiadają
kwalifikacje) 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 poszcze-
gólnych typach publicznych szkół i rodzajach pub-
licznych placówek (Dz. U. Nr 184 poz. 1436 z dnia 
03.11.2009 r. ze zmianami). W wymaganym terminie 
oferty złożyło czterech kandydatów: Pani Teresa 
Kobierska, Pani Zdzisława Pawliczak, Pani Anna 
Mosińska i Pan Mateusz Przyjazny. 

W dniu 23 maja 2013 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 2010r. Nr 60, poz. 373 ze zm.), zawiera m.in.: czyn-
ności sprawdzające (termin złożenia oferty, kompletność 
dokumentów, spełnienie wymagań/kwalifikacji) oraz 
ocenę merytoryczną kandydata (po przedstawieniu kon-
cepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły oraz odpowiedzi 
na pytania zadawane przez członków komisji). Komisje 
konkursowe stwierdziły: 
1. Posiadanie odpowiednich kwalifikacji przez wszyst-

kich czterech kandydatów. 
2. W przypadku Pani Anny Mosińskiej - kandydata na 

stanowisko dyrektora przedszkola, stwierdzono 
niekompletność złożonych dokumentów i zgodnie 
z obowiązującymi przepisami podjęto jednogłośną
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uchwałę o niedopuszczeniu do dalszej części 
postępowania konkursowego. 

3. W przypadku Pana Mateusza Przyjaznego, Pani 
Teresy Kobierskiej i Pani Zdzisławy Pawliczak 
przedstawiona koncepcja funkcjonowania i rozwoju 
szkoły (przedszkola) oraz prezentacja kandydata 
uzyskały w głosowaniu tajnym jednogłośną
akceptację obecnych członków komisji. Komisje 
konkursowe wyłoniły kandydatów na stanowiska 
dyrektorów powyższych szkół i przedszkola w oso-
bach: Pana Mateusza Przyjaznego, Pani Teresy 
Kobierskiej i Pani Zdzisławy Pawliczak. 

W dniu 14 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Opatówku 
odbyło się uroczyste wręczenie powołań dyrektorów na 
kolejne 5 lat szkolnych. W obecności Sekretarza Gminy 
Krzysztofa Dziedzica, Dyrektora ZEAS Arkadiusza 
Łańducha, Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki 
wręczył powierzenia: Pani Teresie Kobierskiej na 
stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej, 
Pani Zdzisławie Pawliczak na stanowisko Dyrektora 
Publicznego Przedszkola w Opatówku oraz Panu 
Mateuszowi Przyjaznemu na stanowisko Dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opa-
tówku. 

W ramach spotkania uroczyście zostały także
złożone podziękowania na ręce dotychczasowego wielo-
letniego dyrektora przedszkola Pani Mirosławy Gałach, 
która z związku z zamiarem przejścia na emeryturę nie 
złożyła oferty na ww. stanowisko. Pani Mirosława 
Gałach pełniła funkcję dyrektora w latach 1991-2013, 
zyskała miano człowieka życzliwego oraz niezwykle 
oddanego edukacji i wychowaniu swoich podopiecz-
nych. Za ten trud składamy wyrazy uznania oraz słowa 
serdecznego podziękowania. Do momentu przejścia na 
zasłużoną emeryturę pani dyrektor nadal będzie służyć
młodym pokoleniom jako opiekun i nauczyciel. 

Wszystkim dyrektorom gratulujemy wyboru 
i życzymy spełnienia planów i zamierzeń oraz wielu 
sukcesów w dalszej pracy zawodowej w naszych 
szkołach i przedszkolu. 
 

Krzysztof Dziedzic 
Sekretarz Gminy Opatówek 
 

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

PROGRAM COMENIUS 
 

Uroczyste powitanie partnerów międzynarodowego 
projektu Comenius 

12 marca br. w Gimnazjum im. Agatona i Stefana 
Gillerów w Opatówku odbyło się uroczyste powitanie 
międzynarodowych partnerów uczestniczących w pro-
jekcie "Tęcza nad Europą", realizowanego w ramach 
programu Comenius. Spotkanie rozpoczęto polskim 
tańcem narodowym - polonezem, który przepięknie 
wykonali uczniowie, przygotowani przez Zofię Marciniak. 

Następnie na płytę boiska, przy dźwiękach "Ody 
do radości" - hymnu Unii, zostały wniesione flagi ośmiu 
państw: Turcji, Rumunii, Estonii, Litwy, Włoch, Hiszpanii, 
Niemiec i Polski oraz Unii Europejskiej. Gości powitała
po angielsku dyrektor gimnazjum Jolanta Pokojowa, po 
niej głos zabrała koordynatorka projektu Monika 
Ratajczyk - nauczycielka języka angielskiego. 

W imieniu władz samorządowych gminy Opa-
tówek przybyłych gości powitał Wójt Gminy Sebastian 
Wardęcki, który jednocześnie podziękował wszystkim, 

którzy wnieśli swój wkład w realizację tego europej-
skiego projektu. 

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, 
m.in.: poseł na Sejm RP Leszek Aleksandrzak, dyrektor 
Kaliskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu 
Aleksander Ziobro, Sekretarz Gminy Opatówek i członek 
Zarządu Powiatu Kaliskiego Krzysztof Dziedzic, Wice-
przewodniczący Rady Gminy Wojciech Pokojowy, Prze-
wodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
Marlena Kiermas-Gruszka, dyrektor ZEAS Arkadiusz 
Łańduch, Prezes ZOG ZOSP RP Bogdan Marszał,
dyrektor Muzeum Historii Przemysłu Jerzy Marciniak, 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku 
Jadwiga Miluśka-Stasiak, dyrektor Banku Spółdzielcze-
go w Opatówku Maria Pracowita, prezes GS "Samopo-
moc Chłopska" w Opatówku Eleonora Gieszczyńska, 
dyrektor GOK i prezes Stowarzyszenia Ludzi Dobrej 
Woli Ziemi Kaliskiej Mieczysława Jaskuła, dyrektorzy 
placówek oświatowych z terenu gminy Opatówek 
i z Gimnazjum w Brzezinach, przewodnicząca rady 
rodziców gimnazjum w Opatówku Agnieszka Kupaj-
Ledniowska oraz absolwenci naszego gimnazjum. 

Po części oficjalnej młodzież zaprezentowała
swoje umiejętności wokalne i taneczne. Pięknie śpiewał
chór szkolny oraz soliści: Karolina Żarnecka, Justyna 
Kępa, Martyna Kołodziejczyk, Gabrysia Sieradzka 
i Dominik Niklas pod kierunkiem pani Anny Nowackiej. 
Wszyscy wspaniale się bawili podczas wspólnego 
śpiewania znanej piosenki "Szła dzieweczka do 
laseczka". Bardzo się podobała Karolina Kaźmierczak 
jako dzieweczka i Adam Werner w roli myśliwego. 
Gościnnie wystąpiły dwa zespoły tańca nowoczesnego 
"CDN..." działające przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Opatówku. To niepowtarzalne spotkanie zakończył
utwór "We are the world". Zagraniczni goście otrzymali 
w upominku sowy - jako maskotki szkoły. 
 
Wizyta gości wielostronnego partnerskiego projektu 
szkół Comenius w Urzędzie Gminy - panel dysku-
syjny opiekunów, nauczycieli i władz samorzą-
dowych 

14 marca, nauczyciele i opiekunowie z partner-
skich szkół Turcji, Włoch, Hiszpanii, Litwy, Estonii, 
Niemiec i Rumunii oraz dyrektor Gimnazjum im. Agatona 
i Stefana Gillerów w Opatówku Jolanta Pokojowa wraz 
z koordynatorkami projektu i zarazem tłumaczkami 
wizyty - Moniką Ratajczak i Edytą Kowalską spotkali się
w Urzędzie Gminy z władzami samorządowymi gminy 
Opatówek. Ze strony samorządu obecni na spotkaniu 
byli: Wójt Gminy Sebastian Wardęcki, Przewodniczący 
Rady Gminy Paweł Bąkowski, Sekretarz Gminy 
Krzysztof Dziedzic, Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Wojciech Pokojowy, Przewodnicząca Komisji Oświaty, 
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Kultury, Sportu i Zdrowia Marlena Kiermas-Gruszka oraz 
dyrektor ZEAS Arkadiusz Łańduch. 

Spotkanie prowadził Sekretarz Gminy Krzysztof 
Dziedzic, który powitał serdecznie przybyłych i dokonał
prezentacji władz samorządowych gminy Opatówek, 
jednocześnie wyjaśniając strukturę lokalnego samorządu 
terytorialnego. Podczas prezentacji informacji ogólnych 
o gminie i samorządzie, goście otrzymali materiały
promocyjne i pamiątkowe. Głos zabrali Wójt Gminy 
Sebastian Wardęcki i Przewodniczący Rady Paweł
Bąkowski, którzy odpowiadali także na pytania zadawane 
przez zagranicznych gości. Pytania dotyczyły przede 
wszystkim ogólnych informacji o gminie, jej zadaniach, 
w tym o system oświaty i jej finansowanie, a także udział
środków pochodzących z Unii Europejskiej. Goście 
pytali również o budżet gminy, o zadania Rady Gminy 
i jej kadencyjność. Po oficjalnej części spotkania, 
dyskusję kontynuowano przy podanej kawie, herbacie 
i słodkim poczęstunku, jakim był tort bogato zdobiony 
herbem gminy Opatówek i flagami państw naszych 
gości. 
 
Multikulturowe spotkanie w Opatówku 

Jednym z założeń projektu były wyjazdy zagra-
niczne. Po wizycie w szkole w Rumunii, Turcji, Hiszpanii, 
Litwie, Estonii, Niemczech, nadszedł czas na spotkanie 
w Polsce. 

Od 11 do 15 marca gimnazjum pełniło funkcję
gospodarza. Pierwszego dnia wizyty goście zwiedzali 
Warszawę - Stare Miasto oraz odwiedzili budynek 
sejmu. We wtorek zostali oficjalnie powitani w szkole 
m.in. w obecności przedstawicieli Urzędu Gminy, 
Kuratorium Oświaty, dyrektorów zaprzyjaźnionych ze 
szkołą placówek oraz rodziców uczniów. Program 
artystyczny wywarł na przybyłych ogromne wrażenie. 
Po przywitaniu nadszedł czas na zapoznanie się
z polskim szkolnictwem, kulturą, historią i tradycjami. 
W związku z tym nauczyciele z krajów partnerskich 
wzięli udział w lekcjach przeprowadzonych w gim-
nazjum, spotkaniu z dyrektor Gminnej Biblioteki Pub-
licznej im. Agatona i Stefana Gillerów Jadwigą Miluśką-
Stasiak, odwiedzili Muzeum Historii Przemysłu
w Opatówku. Kolejnymi punktami programu były także: 
wyjazd do Uniejowa i uczestnictwo w "żywej" lekcji 
historii dotyczącej wypieku chleba, wizyta w Urzędzie 
Gminy, wycieczka do Kalisza oraz wspólne zajęcia 
w szkole. 

Spotkanie partnerów projektu w Opatówku było
wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli szkoły i uczniów, 
ale także dla rodziców. Dzięki ich pomocy w przygo-
towaniach poczęstunku dla gości, a także przez to, że
wielu zgodziło się przyjąć do swoich rodzin uczniów 
z zagranicy możliwa była realizacja spotkania. Wizyta 

partnerów projektu "Tęcza nad Europą..." w Opatówku 
jest przykładem na to, że odwaga, chęci i wspólne 
działanie określonego grona osób mogą przyczynić się
do sukcesu. 

Nad całością tego międzynarodowego projektu 
czuwała dyrektor gimnazjum Jolanta Pokojowa. 
Koordynatorem jest p. Monika Ratajczyk, a tłumacze-
niem podczas wizyty zajęły się nauczycielki języka 
angielskiego: p. Edyta Kowalska i p. Anna Marszał-
Olejnik. Wielkim wsparciem dla realizacji projektu oraz 
wizyty zagranicznych gości w Opatówku była pomoc 
rady rodziców i rodziców uczniów gimnazjum. 

Wizyta była możliwa dzięki hojności sponsorów, 
którymi byli: Gmina Opatówek, Bank Spółdzielczy Ziemi 
Kaliskiej, Kwiaciarnia Zielona, Gminna Spółdzielnia 
"Samopomoc Chłopska", poseł na Sejm RP Leszek 
Aleksandrzak, Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku, 
Koło Gospodyń Wiejskich, Muzeum Historii Przemysłu, 
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów 
w Opatówku, ks. Prałat Władysław Czamara, pp. Maria 
i Ryszard Prusowie, pp. Halina i Stanisław Janiakowie, 
Centrum Ogrodnicze "Lidia", Zakład cukierniczy Jadwiga 
Mencel, pp. Żaneta i Janusz Humeltowie, PPU "Bomar" 
Bogdan Marszał, Usługi krawieckie Urszula Kujawa, 
p. Iwona Szmajdzińska, Drukarnia "Offset Kolor" - 
p. Sroczyński, Jutrzenka Colian, PPHU Sklep spożywczy 
- p. Rutkowski, Pomarol - p. Balcerzyk, p. Elżbieta Paś,
Sklep "Artemida", Sklep "Mini" - p. Jarosław Gadera, 
Firma "WAM", zespół taneczny C.D.N., Starostwo 
Powiatowe, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Kalisza. 
 
Podsumowanie projektu Comenius 

Po niespełna dwuletniej pracy nad projektem 
Comenius "Tęcza nad Europą - kultura, edukacja, 
tradycja, sztuka, historia", przedstawiciele gimnazjum 
w Opatówku wzięli udział w ostatnim spotkaniu z przed-
stawicielami siedmiu krajów partnerskich projektu. 

Podsumowanie kilkunastomiesięcznej współpra-
cy odbyło się w miasteczku Teulada, na Sardynii. 
Podobnie jak wcześniejsze wizyty również i ta była
precyzyjnie zaplanowana, a czas spędzony wspólnie 
wypełniony był szeregiem zadań.

Ponieważ projekt jest ściśle związany z tradycją,
kulturą, sztuką i historią, nauczyciele i uczniowie uczest-
niczyli m.in. w pokazie tradycyjnego tańca, koncercie 
piosenek w wykonaniu dzieci z Sardynii, prezentacji 
multimedialnej zatytułowanej "Ludzie, z których jesteśmy 
dumni", czy żywej lekcji historii związanej z wypiekiem 
chleba i produkcją sera. W programie ostatniego 
projektowego spotkania nie zabrakło również czasu 
i miejsca na zapoznanie z bogatą architekturą stolicy 
Sardynii - Cagliari, zwiedzenie jaskini Zuddas w San-
tandi, ruin antycznego miasta Nora a także najbliższej 
okolicy szkoły. 

Każda wizyta w krajach partnerskich uczy nie 
tylko historii, czy tradycji poszczególnych narodów. Uczy 
przede wszystkim tolerancji, empatii, daje namiastkę
autentycznego życia, jakie toczy się w innych krajach. 
Niezwykle cennym aspektem wyjazdów jest pobyt 
uczniów w rodzinach swoich rówieśników. Obserwując
zachowania mieszkańców Sardynii można było stwier-
dzić, że wszystko toczy się tam spokojnie, bez pośpie-
chu, zgodnie z tradycją i bardzo rodzinnie. Dzięki temu 
jest czas na poznawanie ludzi, spacery, rozmowy 
i zawieranie przyjaźni. Pamiętając o wszystkich korzyś-
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ciach, jakie niesie z sobą udział w projekcie programu 
Comenius, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum w Opa-
tówku gotowi są na podjęcie kolejnego wyzwania 
w nowym roku szkolnym. 
 

Projekt Comenius "Tęcza nad Europą" współfinanso-
wany jest z funduszy Unii Europejskiej w wysokości ok. 
20 tys. euro oraz ze środków pochodzących od spon-
sorów. 
 

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

PIKNIK RODZINNY 
 

Piknik Rodzinny z Dawną Kulturą i Tradycją oraz 
Ekologią

1 czerwca br. od godz. 14:00, na terenie 
Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku przy 
ul. Parkowej odbył się Piknik Rodzinny z Dawną Kulturą
i Tradycją oraz Ekologią. Organizatorzy zapewnili na ten 
dzień wspaniałą zabawę i mnóstwo atrakcji, dlatego nic 
dziwnego, że pomimo pochmurnej pogody, na miejsce 
przybyły całe rodziny z dziećmi, w sumie ok. 1000 osób. 

Obecni na pikniku byli także goście z rodzinami: 
Wicestarosta Kaliski Andrzej Dolny, Przewodniczący 
Rady Gminy Paweł Bąkowski, radni gminy Opatówek - 
Jarosław Gadera, Dariusz Jaśkiewicz, Jarosław Kłysz, 
Mariusz Małoburski i Marek Wolf. 

Dzieci wzięły aktywny udział w spektaklu "Przy-
gody kapitana Huuka" ze szkoleniem na pirata, 
a ponadto czekały na nich nieodpłatnie zabawy na 
świeżym powietrzu: zjeżdżalnie, eurobungee, rowerki, 
kule wodne, malowanie twarzy oraz konkursy przyrod-
niczo-ekologiczne. Z atrakcji skorzystać mogły wszystkie 
chętne dzieci. Mimo pogarszającej pod wieczór się
pogody, zjeżdżalnie, kule wodne i inne atrakcje czynne 
były do ostatniego chętnego malucha. Wszyscy uczest-
nicy gier i konkursów otrzymali atrakcyjne nagrody. 
Wokół placu ustawiono namioty, w których panie z Kół
Gospodyń Wiejskich częstowały wszystkich swojskim 
jadłem. Stoły uginały się pod półmiskami z chlebem ze 
smalcem i kiszonymi ogórkami, bigosem, kotlecikami 
i wędlinami. Nie zabrakło też pysznych ciast domowego 
wypieku. 

Na scenie zaprezentowały się grupy taneczne 
CDN, finaliści Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżo-
wej oraz Ludowy Zespół Śpiewaczy "Opatowianie". 
Podczas sobotniego pikniku propagowane były wszelkie 
informacje na temat zasad segregowania odpadów. 
Dzieciom tę wiedzę w zabawnej formie przekazywała

pluszowa postać "Łosia Czystosia". Do pikniku dołączyli 
motocykliści, którzy sprawili dzieciom niespodziankę
przygotowanymi specjalnie dla nich z okazji Dnia 
Dziecka atrakcjami. Była grochówka, przejażdżki na 
motorach i quadach, możliwość sfotografowania się przy 
wybranym motocyklu oraz wystawa motoryzacyjna 
pojazdów zabytkowych i nowych. 

Ideą pikniku była promocja wspólnego, rodzin-
nego spędzania czasu, tym razem z dawką kultury, 
tradycji i ekologii - powiedzieli koordynatorzy pikniku: 
Mieczysława Jaskuła - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Opatówku oraz Krzysztof Dziedzic - Sekretarz 
Gminy Opatówek, którzy również wraz z Przewodniczą-
cym Rady Gminy Pawłem Bąkowskim wręczali nagrody. 

Zapowiadany koncert Michała Gielniaka oraz 
pokaz sztucznych ogni, z uwagi na nagłe załamanie 
pogody, został przełożony na dzień 1 września br., kiedy 
to zaplanowano Dożynki Gminne 2013 i festyn na 
zakończenie wakacji. Już dziś organizatorzy na ten 
dzień serdecznie wszystkich zapraszają. Organizatorami 
tegorocznego pikniku byli: Urząd Gminy w Opatówku, 
Gminny Ośrodek Kultury, Koło Gospodyń Wiejskich, 
Ochotnicza Straż Pożarna oraz Zespół Szkół im. Stani-
sława Mikołajczyka. 
Realizacja możliwa była dzięki wsparciu Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejs-
kich: Europa inwestująca w obszary wiejskie współfi-
nansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. 
Sponsorami Pikniku byli: 
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Poznaniu 
- Pani Krystyna Olczak Firma KRIS z Opatówka 
- Sklep Music House Stefan i Władek z Kalisza, ulica 

Bogumiła i Barbary 10 
- COCA COLA Oddział Kalisz, Pan Marek Łuszczek, 

Szef Oddziału
- LORENZ BAHLSEN, Pan Marek Pleśniarowicz 
- Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta 

Gmina" z siedzibą w Prażuchach 
- Nadleśnictwo Kalisz 
- Przewodniczące i członkinie Kół GospodyńWiejskich 

z terenu gminy Opatówek 
 
Zjazd motocyklistów 

Od mszy świętej w bluesowej oprawie muzycz-
nej rozpoczął się VIII Zjazd Motocyklistów w Opatówku. 
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Mszę ph. "Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale 
możesz go nie stracić" celebrował ks. Prałat Władysław 
Czamara. Bluesowy nastrój podczas uroczystości 
kościelnej zapewnili: Magdalena Janoszka, Marta Skiba, 
Marzena Ugorna - vocal, Jakub Wojtasiak - drums, 
Damian Jeżewski - bass, Andrzej Mycka - guitar, 
Zbigniew Błaszczyk, Hubert Ampuła - piano, Bartosz 
Wojciechowski, Jacek Konopczyński - sax. Wszystkie 
pojazdy zgromadzone na placu przed kościołem zostały
uroczyście poświęcone, a o godzinie 14:00 kilkaset 
motocykli przejechało specjalną trasą przez gminę
Opatówek w hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi 
II, po czym zmotoryzowana kawalkada dołączyła do 
uczestników Pikniku Rodzinnego, sprawiając im tym 
samym wielką niespodziankę.

Dla motocyklistów, którzy stawili się w Opatówku 
z różnych stron kraju i z różnych klubów, przewidziano 
szereg konkursów: na najgłośniejszy wydech, najdalszą
miejscowość, ciekawy motocykl, najstarszy pojazd, 
ciekawy zabytkowy pojazd. Zwycięzcy otrzymali piękne 
szklane grawerowane trofea. Nagrody wręczyli: Sławek 
Jurek - szef Klubu Motocyklowego "Czarne Orły" oraz 
Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy. 

Ideą zjazdu była możliwość spotkania się,
podziwiania różnych pojazdów, motocykli, połączona 
z przejazdem symbolizującym przywiązanie do wartości 
wyższych, czego przejawem była msza św. i parada 
w hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II - 
powiedzieli koordynatorzy: ks. Rafał Kowalski, Sławek 
Jurek - Klub Motocyklowy "Czarne Orły" Opatówek oraz 
Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy. Organizatorzy 
zjazdu motocyklistów: Parafia pw. NSPJ w Opatówku. 
Gminny Ośrodek Kultury, Klub Motocyklistów "Czarne 
Orły", Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, OSP, Zespół
Szkół im. Stanisława Mikołajczyka oraz Urząd Gminy 
w Opatówku. 
 
Taaaka ryba na Dzień Dziecka 

1 czerwca, od godz. 10:00, nad stawami 
w Opatówku zorganizowane zostały zawody wędkarskie 
dla najmłodszych wędkarzy z okazji Dnia Dziecka. 

Corocznie takie zawody z nagrodami połączone z pie-
czeniem kiełbasek przy ognisku organizuje PZW Koło
Gminne w Opatówku. W tym roku, mimo niesprzyjającej 
pogody, która jednak nie przeszkadzała w rywalizacji, 
zawody cieszyły się wielkim powodzeniem, bowiem 
stawiło się aż 34 miłośników wędkowania. We wspólnej 
zabawie nad wodą uczestniczyli także: Przewodniczący 

Rady Gminy Paweł Bąkowski z dziećmi i Sekretarz 
Gminy Krzysztof Dziedzic z rodziną. Najlepszymi okazali 
się: Rafał Rach, Konrad Giewald, Dominik Pawlak 
i Dawid Bilski. Nagrody zostały ufundowane przez 
organizatora, Gminę Opatówek oraz pp. Monikę i Jaro-
sława Kasperków. 
 

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

WIADOMOŚCI STRAŻACKIE 
 

Turniej Wiedzy Pożarniczej 
W dniu 16 marca br. w Zespole Szkół w Rajsku 

odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". 

Turniej zorganizowany został przez Zarząd Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Opatówku i Urząd Gminy 
w Opatówku. Do eliminacji zostało zgłoszonych 
26 uczestników reprezentujących szkoły i Ochotnicze 
Straże Pożarne z terenu naszej gminy. Zawodników 
i gości przywitał dh Henryk Łazarek, Przewodniczący 
Komisji d/s Młodzieży ZOG ZOSP RP. Następnie głos 
zabrał dh Bogdan Marszał, Prezes ZOG ZOSP RP, 
życząc uczestnikom turnieju powodzenia i zajęcia jak 
najlepszych miejsc. 

Młodzież rywalizowała w dwóch etapach. 
W pierwszym, pisemnym należało rozwiązać test. 
W drugim, ustnym, odpowiedzieć na 3 losowo wybrane 
pytania z zakresu pożarnictwa oraz wykazać się
znajomością sprzętu pożarniczego i zasad udzielania 
pierwszej pomocy. Tuż po godzinie 9:00 rozpoczęto 
eliminacje pisemne. Uczestnicy otrzymali test składający 
się z 30-40 pytań (zależnie od grupy wiekowej), na 
rozwiązanie którego przewidziano 30 minut. Zakres 
tematyczny turnieju obejmował wiedzę z zakresu: historii 
pożarnictwa, procesów fizykochemicznych, sprzętu 
i wyposażenia straży pożarnych, organizacji działań
ratowniczych, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz 
pomocy przedmedycznej. W czasie, gdy komisja 
sprawdzała testy i podliczała punktację, dla uczestników 
przygotowano słodki poczęstunek oraz napoje. 

Do ścisłego finału zakwalifikowało się 4-5 
uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskali 
największą liczbę punktów w teście pisemnym. 
Zmagania oceniało jury w składzie: dh Bogdan Marszał,
dh Henryk Łazarek, dh Stanisław Baran, dh Edward 
Bilski, dh Jarosław Budka dh Mirosław Jaśkiewicz, 
dh Bartosz Matczak oraz członkowie honorowi: dyrektor 
Zespołu Szkół w Rajsku Honorata Wolniaczyk, Wójt 
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Gminy Sebastian Wardęcki oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Paweł Bąkowski. Po dogrywce członkowie jury 
wyłonili zwycięzców turnieju, a końcowa klasyfikacja 
przedstawia się następująco: 
 

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):
1 miejsce - Justyna Antczak, OSP Rajsko 
2 miejsce - Wiktor Danielewski, OSP Rajsko 
3 miejsce - Łukasz Tułacz, OSP Opatówek 
 

II grupa wiekowa (gimnazja):
1 miejsce - Ewa Sobczak, OSP Tłokinia Wielka 
2 miejsce - Adrian Danielewski, OSP Rajsko 
3 miejsce - Natalia Cofalska, OSP Chełmce 
 

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):
1 miejsce - Marcela Raszewska, OSP Tłokinia Wielka 
2 miejsce - Ola Raszewska, OSP Tłokinia Wielka 
3 miejsce - Paulina Kaleta, OSP Chełmce 
 

Za zajęcie I miejsca w każdej grupie wiekowej 
Wójt Gminy Sebastian Wardęcki wręczył statuetki 
symbolizujące strażaka w akcji. Zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc otrzymali również nagrody rzeczowe, 
a pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za 
udział w eliminacjach. 

Organizatorzy i uczestnicy turnieju składają
serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli 
w organizacji i sprawnym przebiegu eliminacji, 
w szczególności: władzom gminy Opatówek, dyrektor 
Zespołu Szkół w Rajsku Honoracie Wolniaczyk, 
p. Agnieszce Wosiek, druhom z OSP w Rajsku, osobom 
przygotowującym zawodników, członkom jury turnieju, 
władzom Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Opatówku, prezesom OSP z terenu gminy, opiekunom 
młodzieży, a przede wszystkim uczestnikom, którzy 
posiadają ogromną wiedzę z zakresu ochrony przeciw-
pożarowej, działalności OSP, a także ratownictwa: 
pożarniczego, przedmedycznego, technicznego i zwal-
czania skutków klęsk żywiołowych. 
 

W sobotę, 23 marca br. w Brzezinach odbył się
powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Organiza-
torami turnieju szczebla powiatowego byli: Zarząd
Powiatowy Związku OSP RP w Kaliszu, Starostwo 
Powiatowe w Kaliszu oraz Urząd Gminy w Brzezinach. 
Przedstawiciele naszej gminy: Wiktor Danielewski, 
Marcela Raszewska i Ola Raszewska znaleźli się wśród 
nagrodzonych. A oto pełna lista laureatów turnieju: 
 

I grupa wiekowa - szkoły podstawowe
1. Wiktor Białecki - Zespół Szkół w Brzezinach 
2. Natalia Szmaj - Zespół Szkół Nr 1 w Godzieszach 

Wielkich 
3. Wiktor Danielewski - Zespół Szkół w Rajsku 
 

II grupa wiekowa - gimnazjum
1. Szymon Zimny - Zespół Szkół w Iwanowicach 
2. Patryk Siarkiewicz - Zespół Szkół w Russowie 
3. Jakub Wlazły - Zespół Szkół Nr 2 w Godzieszach 

Wielkich 
 

III grupa wiekowa - szkoły ponadgimnazjalne
1. Marcela Raszewska - II LO im. T. Kościuszki w Kali-

szu 
2. Adrian Lipiński - III LO im. M. Kopernika w Kaliszu 
3. Ola Raszewska - II LO im. T. Kościuszki w Kaliszu 
 

I jeszcze jedna konkursowa informacja. W grudniu ub. 
roku, w eliminacjach gminnych konkursu plastycznego 
"Zapobiegajmy Pożarom", wybrano najlepsze prace 
plastyczne, które zostały zakwalifikowane do etapu 
powiatowego, a następnie wojewódzkiego. Wśród prac 
plastycznych nagrodzonych podczas finału eliminacji 
wojewódzkich woj. wielkopolskiego Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy Pożarom" 2013 
znalazła się praca Julii Mosińskiej, uczennicy Gim-
nazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku. 
 
130 lecie OSP w Opatówku 

Jubileusz 130 lecia, połączony z dniem Św. 
Floriana - patronem strażaków, obchodziła Ochotnicza 
Straż Pożarna w Opatówku. W dniu 4 maja br. strażacy, 
władze gminy oraz mieszkańcy i zaproszeni goście 
uczestniczyli we mszy św. odprawionej w kościele 
parafialnym w Opatówku. Tego dnia poświęcony został
nowy wóz ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Mana, który 
z początkiem tego roku trafił do jednostki OSP 
w Opatówku. W tym samym czasie OSP w Tłokini 
Wielkiej otrzymała lekki samochód ratowniczo-gaśniczy 
na podwoziu Forda Transita.

Inwestycja ta to efekt współpracy Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielko-
polskiego, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych oraz Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu. Ogólny koszt tych zakupów to kwota około
800 tys. złotych, przy czym z budżetu gminy Opatówek 
przekazano 335 tys., czyli 50% na samochód dla 
Opatówka i 40 tys. złotych, czyli 25% na samochód dla 
Tłokini Wielkiej. Pozostałe środki niezbędne do realizacji 
zakupu przekazał Zarząd Wojewódzki OSP oraz 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu. 

Na uroczyste obchody jubileuszu 130 przybyło
wielu gości m.in. posłowie: Leszek Aleksandrzak i Józef 
Racki, Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu 
Marek Baumgart, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, 
Przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Łuczak, 
władze gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych 
gminy Opatówek, delegacje jednostek OSP. Po zakoń-
czeniu mszy świętej strażacy udali się do siedziby OSP 
w Opatówku, gdzie odznaczono najbardziej zasłużonych 
strażaków, a także przedstawiono prezentację multime-
dialną obrazującą 130 lat działania opatóweckiej 
jednostki, od roku 1882 aż po dzień dzisiejszy. 



Wiadomości Gminne str. 14/32 

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:
Grabowski Dariusz, Judasz Krzysztof, Janiak Paweł

Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał:
Wardęcki Sebastian 
 

Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:
Adamiak Łukasz, Bąkowski Paweł, Dziedzic Krzysztof, 
Grabowski Damian, Kopeć Maciej, Machelak Szymon, 
Mencel Henryk, Pietura Radosław, Trawczyński Michał,
Walczak Ździsław, Wardęcki Krzysztof 
 

Odznakę wzorowego strażaka otrzymali: Antczak Jaro-
sław, Banach Paweł, Ciesielski Krzysztof, Jarczewski 
Paweł, Koser Arkadiusz, Perskawiec Mariusz, Pogorze-
lec Patryk, Pietura Przemysław, Przepiórka Przemysław, 
Sendecki Kamil, Wanga Kamil 
 

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

TARGI OGRODNICZO-ROLNICZE 
I DZIAŁKOWE 

 

27 i 28 kwietnia br., na terenie Zespołu Szkół
im. St. Mikołajczyka w Opatówku odbyły się XVI Wio-
senne Targi Ogrodniczo-Rolnicze i Działkowe "Pa-
miętajcie o ogrodach...". Pomimo nienajlepszej pogody, 
dopisali zarówno wystawcy jak i zwiedzający i kupujący. 
Jak co roku można było zobaczyć i kupić wszystko co 
służy upiększaniu ogrodów, gospodarstw i domu: od 
sadzonek krzewów, drzew i kwiatów, poprzez elementy 
małej architektury, maszyny, nawozy, ozdoby, narzę-
dzia, po meble ogrodowe i wyposażenie działek, 
tarasów, balkonów i altan. 

Pierwszego dnia targów odbył się także trady-
cyjny Rajd Ogrodnika, w którym zwyciężyła drużyna 
Szkoły Podstawowej nr 11 w Kaliszu. W czasie targów 
odbyły się "dni otwarte", podczas których została
przedstawiona pełna oferta edukacyjna szkoły, a także
otwarto izbę pamięci poświęconą Stanisławowi Mikołaj-
czykowi - patronowi szkoły. 

Organizatorzy zorganizowali dwudniową loterię
fantową, w której fundatorami głównych nagród byli: 
Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, który ufundował kosiar-
kę spalinową, Wójt Gminy Opatówek Sebastian War-
dęcki na ten cel przekazał rower oraz Dyrektor Zespołu
Szkół im. St. Mikołajczyka Marek Janiak, który ufundo-
wał myjkę ciśnieniową Kärcher. 

W czasie oficjalnego zakończenia Targów 
Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wójt Gminy Opatówek 
Sebastian Wardęcki oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. St. 
Mikołajczyka Marek Janiak wręczyli zwycięzcom konkur-

sów pamiątkowe statuetki i dyplomy. Uroczystość 
uświetnił koncert zespołu "Niechcice" z Żelazkowa, 
a otwarciu podczas pierwszego dnia targów towarzy-
szyła orkiestra dęta OSP z Tłokini Wielkiej. 
 

Wyniki konkursów: 
 

na najlepszy produkt targowy:
I miejsce - mostek ogrodowy "KUBA", producent: Zakład 
Usług Metalowych "HULAK" Kowalstwo Artystyczne 
II miejsce - nawozy Pro Natura (seria nawozów mine-
ralno-ogrodniczych 2 w 1), producent: SEMI sp. z o.o. 
Grupa INCO 
III miejsce - cyprys nutkajski "Gloria Polonica", produ-
cent: Ogrodnictwo A. L. Gulczyńscy 
Wyróżnienie - okna Winergetic Premium, producent 
P.P.H.U. "Marex" 
Wyróżnienie - tulipanowiec, producent: Ogrodnictwo 
Jarosław Pawlicki 
Wyróżnienie - jagoda kamczacka, producent: B. J. Li-
sieccy 
Wyróżnienie - klon palmowy, producent: "Ogrody Prasz-
ka" Sławomir Jasiński 
Wyróżnienie - gabiony, producent: "Prob - Met" Mieczys-
ław Krzywda 
 

na najciekawszą aranżację stoiska targowego:
I miejsce - "AGRO RAMI" Raniś i Wspólnicy s.c. 
II miejsce - Firma Handlowa "MG STIGA" 
III miejsce - "Ogrodowe ABC" Opatówek 
Wyróżnienie - "CERAMIX" Przemysław Stempień
Wyróżnienie - "ARKADIA" Wyrób Mebli Ogrodowych 
Andrzej Kowalczyk 
Wyróżnienie - "MAR -TRAK" Marek Chrzanowski 
Wyróżnienie - "GLASSBUD" 
Wyróżnienie - P.P.H. "Malara" Małgorzata Malara 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Na czarno o kolorach 
Promowanie postawy otwartości i akceptacji dla 

niepełnosprawności wśród dzieci, to jeden z celów 
konkursu ph: "Czarna książka kolorów" ogłoszonego 
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
i wydawnictwa Widnokrąg s.c. w ramach uczestnictwa 
w Programie Rozwoju Bibliotek. Nasza placówka chętnie 
wzięła udział w tym konkursie, za co otrzymała nagrodę
"Czarną książkę kolorów", w której autorka, Menena 
Cottin, przedstawiła czytelnikowi Tomka, niewidomego 
chłopca, który potrafi rozróżniać kolory - potrafi je 
poczuć, dotknąć, usłyszeć czy spróbować.

W naszej bibliotece wciąż odbywają się rozmaite 
zajęcia dla dzieci, teraz mieliśmy możliwość zorgani-
zować kolejne, posługując się ciekawym scenariuszem, 
napisanym właśnie w oparciu o lekturę "Czarnej książki 
kolorów". Wierzymy, że przez to niecodzienne spotka-
nie, zabawę i dyskusję, dzieci nauczyły się rozumieć
problem niepełnosprawności i stały się bardziej wraż-
liwe. Poznając bohatera "Czarnej książki kolorów" 
dowiedziały się, że świat osób niewidomych może być
także pełen rozmaitych barw. 
 
Burmistrz Wielunia w bibliotece 

11 kwietnia w bibliotece odbyło się spotkanie 
z p. Januszem Antczakiem - burmistrzem Wielunia. 
Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć film o Wie-
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luniu oraz zdjęcia miasta i odbywających się tam imprez. 
Burmistrz opowiadał o swojej działalności podkreślając, 
że głównym celem jego działań jest rozwój przedsię-
biorczości, co pociąga za sobą tworzenie nowych miejsc 
pracy i zwiększone wpływy do budżetu miasta. Duży
nacisk kładzie na promocję miasta i ziemi wieluńskiej, 
wspiera wydarzenia kulturalne i sportowe. 

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali zestaw 
widokówek Wielunia i okolic, wielu zostało obdarowa-
nych pięknym albumem. Burmistrz podarował do zbiorów 
biblioteki najnowsze cenne książki wydane staraniem 
władz Wielunia, w tym trzytomową pracę poświęconą
dziejom tego miasta i pracę poświęconą powstaniu 
styczniowemu na ziemi wieluńskiej. 

Opowieści o ziemi wieluńskiej, film i publikacje 
zachęcają do odwiedzania nie tak przecież dalekiego, 
zaprzyjaźnionego Wielunia i okolic, które przyciągają
pięknem zabytków, estetyką miasta i bogactwem natury. 
Szczególnie atrakcyjnie zapowiada się Europejskie 
Święto Bursztynu, które będzie organizowane w Wielu-
niu w sierpniu 2013 r. już po raz siódmy. 
 
Dziewczyna z ludu Wikingów 

Kasia Werbelska, którą nazywamy "dziewczyną
z ludu Wikingów" od dziecka mieszka w samym centrum 
Opatówka. Tutaj dorastała, chodziła do szkoły podsta-
wowej, tutaj ma rodzinę i przyjaciół. Z pozoru wiedzie 
normalne życie, ale kiedy pozna się ją osobiście 
i posłucha o jej zainteresowaniach można się zatracić
w czasie i przestrzeni. Kilka lat temu porzuciła pracę na 
etacie i postanowiła, że ze swojej pasji uczyni sposób na 
życie. Zajmuje się rekonstrukcjami historycznymi. Jeździ 
po całej Europie i uczestniczy w festiwalach historycz-
nych, organizuje pokazy, prowadzi także internetowy 
sklep z akcesoriami dla historyków-rekonstruktorów. 

O swojej pasji i zaangażowaniu w poznawanie 
przeszłości Kasia opowiadała na spotkaniu, które odbyło
się w naszej bibliotece 19 kwietnia br. Podczas imprezy 
wystąpiła w stroju kobiety Wikingów. Zaprezentowała
także inne ubiory z różnych epok, rozmaite przedmioty 
życia codziennego, narzędzia, biżuterię, przepiękne 
naczynia drewniane, mosiężne i szklane. Pięknie opo-
wiadała o historii i życiu codziennym naszych przodków, 
wykazując się przy tym wielką wiedzą i zaangażo-
waniem. 

Spotkanie z Kasią Werbelską było kolejnym 
w ramach realizowanego w naszej bibliotece projektu 
"Pasjonowanie codzienności". Dziękujemy Muzeum His-

torii Przemysłu w Opatówku za wypożyczenie maneki-
nów do eksponowania replik dawnych strojów. 
 
Wystawa Władysława Kościelniaka 

To już czwarta wystawa artysty w Gminnej 
Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku. 
Władysław Kościelniak współpracuje z biblioteką od 
ponad 20 lat i w tym okresie Opatówek i biblioteka 
wzbogaciły się o tekę rysunków "Gmina Opatówek", 
malowaną panoramę "Miasteczka Róży Wiatrów", 
ekslibrisy opatowian i wiele różnych prac zainspirowa-
nych pobytami w Opatówku. Bardzo cenimy sobie 
makietę zamku arcybiskupów gnieźnieńskich, dzięki 
której został odkryty fragment mało dotąd znanych 
dziejów średniowiecznego miasta Opatówka. 

Na wystawie "Pejzaż i architektura" można 
zobaczyć 29 obrazów, które są artystyczną wędrówką
po ziemi kaliskiej, w tym po Opatówku, a także po 
miejscach szczególnie bliskich artyście. 

Na wernisażu zgromadzili się przedstawiciele 
władz Opatówka: przewodniczący Rady Gminy Paweł
Bąkowski i wójt Sebastian Wardęcki. Obecny był prezes 
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Krzysztof 
Walczak i prezes Towarzystwa Przyjaciół Książki prof. 
Ewa Andrysiak. Przybyli przyjaciele Władysława 
Kościelniaka, członkowie rodziny i miłośnicy jego sztuki 
oraz przedstawiciele prasy. 

Oprócz prac Władysława Kościelniaka prezento-
wanych w pomieszczeniach biblioteki goście obejrzeli 
prezentację multimedialną pokazującą w zarysie sylwet-
kę artysty, jego twórczość i związki z Opatówkiem. Było
wiele serdecznych słów, życzeń dla p. Władysława i dla 
jego żony Janiny, która towarzyszy mu od ponad 60 lat. 
Wszyscy chcieli porozmawiać z artystą, otrzymać auto-
graf i nacieszyć się jego obecnością.

Prace przedstawione na wystawie powstały
w ostatnich latach i dla artysty, który w tym roku kończy 
97 lat, są szczególnie cenne. Jesteśmy wdzięczni, że
zechciał je przedstawić w naszej bibliotece w Opatówku 
i pomimo problemów zdrowotnych, uczestniczył w werni-
sażu. 

Pełni podziwu dla życiowego dorobku życzymy 
Mu wiele zdrowia, nie gasnących sił twórczych i radości 
obcowania ze sztuką.

Wystawa Władysława Kościelniaka "Pejzaż
i architektura" będzie czynna do końca września i możną
ją zwiedzać w godzinach pracy biblioteki, w dni 
powszednie od 7.30 do 19.00, w soboty od 8.00 do 
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13.00. Dotychczas zwiedziło ją wiele osób, w tym 
uczniowie opatóweckich szkół.

Wyprawa do cegielni w Cieni Pierwszej 
Wizyta w cegielni w sobotnie popołudnie 

8 czerwca była kolejnym punktem projektu "Pasjonowa-
nie codzienności" i dostarczyła zwiedzającym wielu 
wrażeń. Dzięki otwartości i gościnności współwłaścicielki 
cegielni w Cieni Pierwszej p. Wioletty Sieradzkiej, ponad 
70 osób mogło odwiedzić ten niewątpliwie najstarszy 
w naszej gminie zakład produkcyjny. 

W programie wyprawy do cegielni było
zwiedzanie zakładu, kopalni gliny, warsztaty plastyczne 
i ognisko. Wizyta rozpoczęła się od bardzo ciekawej 
prezentacji multimedialnej i prelekcji inż. Ryszarda 
Belaka na temat ceramiki artystycznej, gliny i cegły. 
Dalszy ciąg opowieści miał miejsce na terenie zakładu, 
gdzie można było zapoznać się z procesem produkcji 
cegły. Uczestnicy mieli nawet okazję wejść do wnętrza 
wygaszonej części olbrzymiego pieca, w którym wypala 
się cegłę. Potem jeszcze spacer po kopalni gliny 
i podziwianie zabytkowej kolejki, która wywozi urobek 
z kopalni do cegielni. Dowiedzieliśmy się, że z "naszej" 
cegły zrekonstruowano zamek piastowski w Poznaniu, 
budynek muzeum obok żurawia w Gdańsku, a wkrótce 
cegła z Cieni Pierwszej będzie wykorzystana do reno-
wacji obwałowań Wawelu. 

W międzyczasie rozpoczęły się warsztaty cera-
miczne prowadzone przez artystę p. Włodzimierza Ćwira 
i najmłodsi uczestnicy wyprawy zaczęli lepić z wcześniej 
przygotowanej gliny różne figurki i naczynia. Potem 
dołączyli do nich dorośli. Każdy chciał spróbować
swoich sił i talentu. Wszystkie wyroby z gliny po 
wysuszeniu będą wypalone w piecu i trafią do biblioteki, 
skąd będą je mogli odebrać wykonawcy-amatorzy. 
Na zakończenie na placu przed cegielnią strażacy 
rozpalili ognisko i wszyscy mogli upiec kiełbaski, a także
zjeść chleb ze smalcem i z kiszonymi ogórkami, które 
wcześniej zostały przygotowane w Gminnym Ośrodku 
Kultury. Miłą niespodzianką było pyszne ciasto z owo-
cami upieczone przez paniąWiolettę.

To było niezwykłe popołudnie i jesteśmy bardzo 
wdzięczni p. Wioletcie Sieradzkiej za możliwość zwie-
dzenia cegielni i uczestniczenia w innych atrakcjach na 
terenie zakładu. Dziękujemy też strażakom, którzy przy-
gotowali i zabezpieczyli teren pod ognisko i którzy 
zawsze wspomagają nasze działania oraz zapewniają
bezpieczeństwo. 

Podziękowanie dla pani Mieczysławy Jaskuły
Dyrekcja i pracownicy Gminnej Biblioteki Pub-

licznej im. Braci Gillerów składają serdeczne podzięko-
wania dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku 
p. Mieczysławie Jaskule za wszelką pomoc udzielaną
przez GOK przy organizacji imprez bibliotecznych. 
Dziękujemy za możliwość korzystania z lokalu Gminne-
go Ośrodka Kultury, gdy taka jest potrzeba, dziękujemy 
za możliwość korzystania z kuchni i wypożyczania 
naczyń i sprzętów niezbędnych do prowadzenia zajęć.
Dziękujemy za życzliwość i miłą współpracę.

Powiatowy Konkurs Rysunkowy 
Pod patronatem Starosty Kaliskiego Krzysztofa 

Nosala oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego 
Mieczysława Łuczaka ogłoszony został konkurs rysun-
kowy ph. "Atlas Powiatu Kaliskiego". Chcesz zdobyć
rewelacyjną książkę pt. "Mapy. Obrazkowa podróż po 
lądach, morzach i kulturach świata" oraz sławę mistrza 
kartografii powiatu kaliskiego? 
1. zbierz zespół rodzinny złożony z ucznia(-ów) szkoły

podstawowej i osób dorosłych; 
2. odwiedź jedną z bibliotek gminnych w: Blizanowie, 

Brzezinach, Cekowie, Godzieszach, Koźminku, Lis-
kowie, Mycielinie, Opatówku, Stawiszynie, Szczytni-
kach lub Żelazkowie; 

3. obejrzyj książkę Aleksandry i Daniela Mizielińskich 
pt. Mapy. Obrazkowa podróż po lądach, morzach 
i kulturach świata, www.wydawnictwodwiesiostry.pl 

4. wybierz miejsca, obiekty, atrakcje przyrodnicze, 
kulturalne, krajoznawcze, które są charakterystyczne 
dla Twojej gminy; 

5. w zespole rodzinnym narysuj mapę swojej gminy 
w stylu książki Mapy... 
- na białych sztywnych kartach formatu A2 (do 

kupienia w sklepach papierniczych), 
- techniką kredki lub pisaka, 
- prace konkursowe powinny zawierać kontur 

mapy gminy wraz z miejscowościami sołeckimi 
(kontury map gmin możesz zdobyć w swojej 
bibliotece), rysunki przedstawiające cechy cha-
rakterystyczne dla danych miejscowości w gmi-
nie oraz legendę mapy,  

- cała praca konkursowa powinna być wykonana 
odręcznie, 

- na odwrocie opisz pracę: imiona i nazwiska 
autorów-członków zespołów rodzinnych, adres 
korespondencyjny, telefon i e-mail; 

6. dostarcz swoją mapę do Gminnej Biblioteki Pub-
licznej im. Braci Gillerów Pl. Wolności 18, 62-860 
Opatówek lub do bibliotek gminnych w terminie do 
31 października 2013 r. 

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie konkursu 
dostępnym w bibliotekach gminnych powiatu kaliskiego 
ziemskiego, na stronie www.biblioteka.opatowek.pl 
w dziale: "Konkursy" oraz na profilu facebook/Biblioteka 
Opatowek 
 

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

WIADOMOŚCI KULTURALNE 
 

Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci 
7 czerwca, na terenie Szkoły Podstawowej 

im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku odbyła się
uroczystość posadzenia Dębu Pamięci. Uhonorowano 
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w ten sposób dawnego mieszkańca wsi Borów, 
Aspiranta Policji Państwowej - Walentego Ugornego, 
zamordowanego w Twerze w 1940 roku przez NKWD. 
Młodzież szkolna wzięła udział w programie patrio-
tyczno-edukacyjnym "Katyń... ocalić od zapomnienia", 
który ma na celu uczczenie pamięci Bohaterów Mordu 
Katyńskiego, a zarazem przywrócenie ich sylwetek 
zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21 857 
Dębów Pamięci Zbrodni Katyńskiej. Każdy Dąb
upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, 
Twerze lub Charkowie. 

W uroczystości uczestniczyły Poczty Sztanda-
rowe szkół i organizacji oraz wielu gości, wśród których 
znaleźli się: radni powiatu kaliskiego wraz z Przewodni-
czącym Mieczysławem Łuczakiem, Wójt Gminy Opató-
wek Sebastian Wardęcki, radni gminy Opatówek wraz 
z Przewodniczącym Pawłem Bąkowskim, proboszcz pa-
rafii Opatówek ks. prałat Władysław Czamara, Sekretarz 
Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, prezesi i naczel-
nicy ochotniczych straży pożarnych w Opatówku i Boro-
wie z Bogdanem Marszałem na czele, delegacja 
Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu z mł. insp. 
Sławomirem Dziupińskim, Przewodniczący Miejskiego 
Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Wincenty 
Edmund Pawlaczyk, Dyrektor Gimnazjum im. Agatona 
i Stefana Gillerów w Opatówku Jolanta Pokojowa, 
Dyrektor Zespołu Szkół w Rajsku Honorata Wolniaczyk, 
Dyrektor Przedszkola w Opatówku Mirosława Gałach, 
Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcach Tomasz Mikucki, 
Dyrektor Zespołu Szkół im Stanisława Mikołajczyka 
w Opatówku Marek Janiak, Dyrektor ZEAS Gminy 
Opatówek Arkadiusz Łańduch, Dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku Jadwiga 
Miluśka-Stasiak, Prezes GS "Samopomoc Chłopska" 
Eleonora Gieszczyńska, Dyrektor Muzeum Historii 
Przemysłu w Opatówku Jerzy Marciniak, przedstawiciele 
rady rodziców Szkoły Podstawowej w Opatówku 
z Honoratą Warszewską na czele, Kustosz Muzeum 
w Opatówku Jarosław Dolat, Krzysztof Romańczyk, 
mieszkańcy wsi Borów wraz z sołtysem Antonim 
Gryczyńskim oraz mieszkańcy Opatówka. Szczególnym 
gościem była p. Monika Ugorny - prawnuczka 
śp. Walentego Ugornego. 

Uroczystość rozpoczęto hymnem państwowym, 
po czym prowadząca uroczystość - wicedyrektor szkoły
Izabela Dubanowicz powitała zebranych gości. Dyrektor 
szkoły Mateusz Przyjazny przybliżył wszystkim sylwetkę
zamordowanego Walentego Ugornego i przypomniał, jak 
ważna jest pamięć o ludziach, którzy oddali swe życie 

wielkiej sprawie. Podkreślił też, jak istotne jest to, byśmy 
to właśnie my chronili ich od zapomnienia. Kolejną
częścią programu była wspólna modlitwa za zmarłych 
prowadzona przez ks. prałata Władysława Czamarę, po 
której nastąpiła najważniejsza część uroczystości - 
posadzenie Dębu Pamięci i odsłonięcie Tablicy Pamiąt-
kowej umieszczonej na kamieniu ofiarowanym przez 
p. Wiolettę Sieradzką. Zaszczytu posadzenia Dębu 
Pamięci dostąpili: prawnuczka śp. Walentego Ugornego 
- Monika Ugorny, Wójt Gminy Sebastian Wardęcki, 
dyrektor szkoły Mateusz Przyjazny oraz przewodnicząca 
samorządu uczniowskiego Aleksandra Zimna. Z kolei 
o odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej poproszono: Prze-
wodniczącego Rady Gminy Pawła Bąkowskiego, Sołtysa 
wsi Borów Antoniego Gryczyńskiego oraz przedsta-
wicielkę społeczności szkolnej Gabrielę Michalak. 

Po złożeniu kwiatów pod Tablicą Pamiątkową
przez przedstawicieli samorządu uczniowskiego, głos 
zabrali goście: Sebastian Wardęcki, Wincenty Edmund 
Pawlaczyk, Mieczysław Łuczak, Paweł Bąkowski oraz 
Krzysztof Dziedzic, którzy podkreślili potrzebę krzewie-
nia wartości patriotycznych oraz konieczność przyjęcia 
przez młodzież zobowiązania kultywowania pamięci 
o ludziach zasłużonych w historii. Dopełnieniem tego 
święta był program artystyczny przygotowany przez 
uczniów szkoły poświęcony tym, którzy "nigdy nie wrócili 
do domów...". "Tam, na nieludzkiej ziemi, kiedyś zabito 
WIARĘ, NADZIEJĘ, MIŁOŚĆ. Jednym strzałem w tył
głowy". Podniosły nastrój chwili podkreślała muzyka 
poważna oraz pieśni patriotyczne. Nad oprawą artys-
tyczną uroczystości czuwały: p. Beata Frydrychowicz 
oraz p. Ala Lintner. Z kolei akompaniamentem muzycz-
nym zajął się p. Henryk Karski. Oficjalną część 
uroczystości zakończyło odśpiewanie hymnu szkolnego, 
po czym goście udali się do auli szkolnej, gdzie obej-
rzeli, przygotowaną przez: p. Joannę Litwin, p. Renatę
Narczyńską i p. Dorotę Skinder, wystawę okolicznoś-
ciową oraz film o tematyce katyńskiej. 

Zwieńczeniem dnia było zwiedzenie przez Moni-
kę Ugorny, w towarzystwie Mateusza Przyjaznego, 
Krzysztofa Dziedzica, Krzysztofa Romańczyka i Anto-
niego Gryczyńskiego, miejsca urodzenia pradziadka, 
śp. Walentego Ugornego oraz odwiedzenie grobów 
przodków na opatóweckim cmentarzu. Dąb - symbol 
siły, szlachetności i długowieczności będzie przypominał
uczniom i społeczności lokalnej, kim jesteśmy i jaką
cenę nasi przodkowie zapłacili za naszą wolność.

Finał Festiwalu Piosenki w Opatówku 
W poniedziałek 18 marca uroczyście rozpoczęły

się dwudniowe przesłuchania do Międzygminnego Festi-
walu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Opatówek 2013. 
Zgłosiło się ponad 100 śpiewających uczestników. Na 
scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku swoje 
umiejętności wokalne przed jury zaprezentowało 51 
osób z trzech grup wiekowych, w tym dwóch najmłod-
szych grup. We wtorek rywalizowali wokaliści z grupy 
gimnazjalistów, a 21 i 22 marca dla najlepszych wyko-
nawców odbyły się warsztaty wokalne prowadzone 
przez piosenkarkę Hanię Stach. 

Koncert finałowy, podczas którego wystąpiła
także gościnnie Hania Stach ze swoimi piosenkami, 
odbył się 23 marca w sali sportowej w ZS im. St. Miko-
łajczyka w Opatówku. W jury, oprócz Hani Stach, zasia-
dali i oceniali finalistów festiwalu: Grażyna Bartoszek-
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Szłapak - Prezes Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego, 
Anna Kowalkiewicz-Oligny - założycielka i właścicielka 
szkoły Piano Song, Eryk Szolc - muzyk, wokalista 
i wykładowca muzyczny UAM w Kaliszu. 

XIII Międzygminny Festiwal Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej w Opatówku współorganizowany jest 
corocznie przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu oraz 
Gminne Ośrodki Kultury w Opatówku i Szczytnikach, 
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz - po raz 
pierwszy w tym roku - Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli 
Ziemi Kaliskiej. Patronat honorowy nad festiwalem 
sprawował Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wójt Gminy 
Opatówek Sebastian Wardęcki oraz Wójt Gminy 
Szczytniki Marek Albrecht. 

Projekt Warsztaty wokalno - artystyczne dla fina-
listów festiwalu współfinansowane zostały przez Samo-
rząd Województwa Wielkopolskiego. Głównym sponso-
rem festiwalu był, podobnie jak przez ostatnich kilka lat, 
Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej oraz pp. Ilona i Zbig-
niew Wojtaszczykowie z Tłokini Małej, Zakład cukierni-
czy p. Jadwigi Mencel, pp. Krystyna i Grzegorz Olczako-
wie z Opatówka. 
 

Wyniki festiwalu: 
 

Kategoria wiekowa: klasy 0-I
I miejsce - Zuzanna Domagalska, Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Biernatkach 
II miejsce - Maja Łakomicka, Publiczne Przedszkole 
Sióstr Służebniczek w Liskowie 
III miejsce - Julia Matysiak, GOK w Opatówku 
Wyróżnienia: 
Cezary Mażuchowski, SP w Tłokini Wielkiej 
Karolina Janiak, SP w Opatówku 
 

Kategoria wiekowa: klasy II-III
I miejsce - Malwina Olszewska, GOK w Opatówku 
II miejsce - Michał Marek, SP w Godzieszach Wielkich 
III miejsce - Aleksandra Świerek, SP w Koźminku 
Wyróżnienia: 
Maria Wolf, SP w Opatówku 
Julia Olejnik, SP w Koźminku 
Weronika Jewak, ZS w Stawiszynie 
 

Kategoria wiekowa: klasy IV-VI
I miejsce - Anna Czarnecka, GOK w Szczytnikach 
II miejsce - Anna Andrzejak, SP w Mycielinie 
III miejsce - Gabriela Michalak, SP w Opatówku 
Wyróżnienia: 
Julia Michalak, ZS w Szczytnikach 
Magdalena Kliszewska, ZS w Jankowie Pierwszym 
 

Kategoria wiekowa: klasy gimnazjum
I miejsce - Patrycja Płuciennik, ZS w Stawie 

II miejsce - Kinga Garnczarek, Gimnazjum w Koźminku 
III miejsce - Klaudia Ostrowska, ZS w Chełmcach 
Wyróżnienia: 
Patrycja Szymoniak, ZS w Stawiszynie 
Gabriela Sieradzka, Gimnazjum w Opatówku 
Martyna Kołodziejczyk, GOK w Opatówku 
 

Kategoria wiekowa: szkoły ponadgimnazjalne
II miejsce - Daria Nowak, ZS im. St. Mikołajczyka 
w Opatówku 
III miejsce - Patryk Olejniczak, GOK w Opatówku 
Wyróżnienia: 
Mariusz Kasprzak, GOK w Opatówku 
Hubert Wojtaszek, GOK w Opatówku 
 
Konkurs fotograficzny "Tu jest moje miejsce" 

20 kwietnia br. ruszyła I edycja konkursu foto-
graficznego ph. "Tu jest moje miejsce". To nowy pomysł
na ciekawe spędzanie wolnego czasu i wykorzystanie 
swoich zainteresowań. Konkurs realizowany był w ra-
mach projektu pn. "Piknik rodzinny z dawną kulturą
i tradycją oraz ekologią" współfinansowanego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 
Departament PROW na lata 2007-2013. 

Organizatorem konkursu była gmina Opatówek 
i Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku, a jego celem 
było zachęcenie do ciekawego spędzania wolnego 
czasu poprzez zainteresowanie dzieci i młodzieży foto-
grafią oraz wykorzystania jej do upamiętnienia krajobra-
zów, zabytków, urokliwych miejsc związanych z miejs-
cem zamieszkania. Każdy z autorów mógł przygotować
maksymalnie 5 fotografii nigdzie dotąd nie publiko-
wanych. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 20 maja br., 
a wręczenie nagród za najlepsze i najciekawsze prace 
odbyło się 1 czerwca podczas Pikniku Rodzinnego 
w Opatówku. Do konkursu fotograficznego wpłynęło 81 
prac wg podziału na grupy wiekowe. Komisja dokonała
oceny wg kryteriów zawartych w regulaminie, biorąc pod 
uwagę oryginalność, pomysłowość, sfotografowany kra-
jobraz i wyłoniła zwycięzców: 
 

grupa najmłodsza (szkoły podstawowe):
I miejsce: Patrycja Malkowska, Chełmce 
II miejsce: Natalia Wolarz, Brzeziny 
II miejsce: Marcel Przybylski, Popów 
 

grupa gimnazjalna:
I miejsce: Joanna Mancewicz, Opatówek 
II miejsce: Aleksandra Laskowska, Opatówek 
II miejsce: Sara Salamon, Borow 
III miejsce: Angelika Świerek, Osuchów 
 

wyróżnienia:
Natalia Antczak, Warszew 
Jakub Domagalski, Oszczeklin 
Justyna Kucharska, Marchwacz 
Jakub Matysiak, Oszczeklin 
Nikoletta Nowak, Pietrzyków 
Aleksandra Strójwąs, Rajsko 
 

nagrody za udział:
Piotr Antczak, Warszew 
Joanna Pomykała, Tłokinia Wielka 
 

grupa ponadgimnazjalna:
I miejsce: Agnieszka Rogozińska, Opatówek 
II miejsce: Natalia Rogozińska, Opatówek 
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Konkurs plastyczny 
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego 

w Opatówku zorganizowała konkurs plastyczny ph. 
''Zostań małym Wójtem Gminy Opatówek''. Patronat nad 
konkursem objął Wójt Gminy Sebastian Wardęcki. 
Wpłynęło 67 prac wykonanych przez uczniów z czterech 
szkół podstawowych w gminie: w Opatówku, Tłokini 
Wielkiej, Rajsku i Chełmcach. Komisja w składzie: 
Arkadiusz Łańduch - Dyrektor ZEAS (przewodniczący 
komisji), Mateusz Przyjazny - dyrektor szkoły, Mateusz 
Walczak - koordynator projektu, Joanna Litwin - nauczy-
cielka plastyki oraz Marta Śniosek-Masacz, miała trudne 
zadanie, bowiem uczniowie, nie dość, że przedstawili 
różne wizje przyszłości gminy, to prace zostały wyko-
nane różnymi technikami. 

Zwyciężczynią konkursu została Oliwia Juszczak 
- uczennica kl. IVa Szkoły Podstawowej w Opatówku. 
Ponadto komisja postanowiła dodatkowo nagrodzić
wyróżnieniami i nagrodami książkowymi 11 prac, które 
wykonali: Mateusz Antczak, Weronika Kowalczyk, Miłosz 
Kuciński, Agata Małoburska, Sebastian Olejnik, Ewelina 
Spież, Zuzanna Stankiewicz i Aleksandra Zimna ze 
Szkoły Podstawowej w Opatówku, Kornelia Gibus ze 
Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej, Patrycja 
Malkowska ze Szkoły Podstawowej w Chełmcach oraz 
Daria Szczot ze Szkoły Podstawowej w Rajsku. 

W środę, 5 czerwca Oliwia Juszczak była w Urzędzie 
Gminy w Opatówku gościem Wójta Gminy Sebastiana 
Wardęckiego i razem z nim wypełniała obowiązki wójta. 
 
Powiatowy Przegląd Formacji Tanecznych 

Tegoroczny Powiatowy Przegląd Formacji 
Tanecznych odbył się 14 kwietnia br. w Liskowie w tam-
tejszej hali sportowej. Zgłosiło się do niego 21 zespołów 
z powiatu kaliskiego. Organizatorem imprezy od lat jest 
Starostwo Powiatowe w Kaliszu oraz Urząd Gminy 
w Liskowie. Celem turnieju jest popularyzacja zespoło-
wych form tanecznych wśród uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów oraz z ośrodków kultury, a także
promowanie najlepszych grup w powiecie i regionie oraz 
prezentacja różnych technik i stylów sztuki tanecznej. 
Warunkiem uczestnictwa w turnieju było przygotowanie 
układu tanecznego w jednej z trzech kategorii tanecz-
nych: 
- aerobik - program taneczny 
- disco-dance - program taneczny 
- inne propozycje taneczne (taniec towarzyski, taniec 

współczesny, inscenizacja taneczna) 

Uczestnicy turnieju walczyli o puchary Starosty Kalis-
kiego i Wójta Gminy Lisków. Jury w składzie: Anna 
Majewska - Przewodnicząca, Barbara Juszczak i Tobiasz 
Uniejowski nie miało łatwego zadania, bowiem poziom 
zgłoszonych do turnieju zespołów był bardzo wysoki. 

Z naszej gminy w przeglądzie wzięło udział 5 zespołów: 
3 z Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku, 1 ze Szkoły
Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Opatówku i 1 
z Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. A oto wyniki uzys-
kane przez grupy taneczne z naszej gminy: 
- I miejsce w kat. wiekowej szkół gimnazjalnych (kat. 

inne propozycje taneczne) - Zespół "CDN JUNIOR" 
- II miejsce w kat. wiekowej kl. I-III szkół podsta-

wowych (kat. inne propozycje taneczne) - Zespół
"CDN MINI" 

- II miejsce w kategorii wiekowej kl. I-III szkół podsta-
wowych (aerobik, disco-dance) - Zespół "CDN MIX" 

- II miejsce w kategorii wiekowej kl. IV-VI szkół
podstawowych (aerobik, disco-dance) - Zespół "CDN 
MINI 2" 

 
Podziękowania dla Kół Gospodyń Wiejskich 

5 marca, w przeddzień Dnia Kobiet, w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Opatówku odbyło się miłe spotkanie 
władz samorządowych z paniami działającymi w Kołach 
Gospodyń Wiejskich w gminie Opatówek. Było to 
uroczyste podsumowanie 2012 roku w podejmowanych 
działaniach kulturalnych. Była też okazja, aby podzię-
kować zaproszonym tego dnia sponsorom, którzy 
wielokrotnie i przy różnych okazjach wspierają finan-
sowo i rzeczowo imprezy organizowane w gminie. 
Dyrektor GOK, Mieczysława Jaskuła powitała serdecz-
nie zaproszonych gości oraz władze gminy w osobach: 
Wójta Gminy Sebastiana Wardęckiego, Przewodniczą-
cego Rady Gminy Pawła Bąkowskiego, Sekretarza 
Gminy Krzysztofa Dziedzica oraz Skarbnika Gminy 
Dagmarę Gajewską-Pająk. 

Podziękowania za podejmowane działania, za 
pracę społeczną i zaangażowanie w organizację imprez 
kulturalnych i promocyjnych listy gratulacyjne, pamiąt-
kowe statuetki oraz słodki upominek otrzymali: Sabina 
Banach, Maria Juszczak, Krystyna Tułacz, Maria Baran, 
Halina Dobrzańska, Rozalia Ludwiczak, Jolanta Maty-
siak, Krystyna Olczak, Maria Prus, Ewa Suchorzewska, 
Ilona Wojtaszczyk, Anna Dulas, Irena Dogielska, Zofia 
Gąsiorowska, Danuta Głowinkowska, Anna Jabłońska, 
Alina Jeżyk, Aleksandra Kalenska, Renata Król, Krys-
tyna Kołomecka, Teresa Łazarek, Jadwiga Mencel, 
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Daniela Miś, Maria Pawelec, Mariola Ratajczyk, Krys-
tyna Stasiak, Monika Świerek, Daniela Sztrajt, Grażyna 
Wietrzych, Zdzisława Więckowska, Urszula Witczak, 
Bożena Wojtaszek, Lucyna Wojtaszek, Aleksandra 
Wszędobył, Irena Żarnecka oraz jedyny mężczyzna 
w tym gronie - Jerzy Knop z kapeli "Sami Swoi". 

"Poczucie wartości tradycji i kultury regionu oraz 
praca mająca na celu kultywowanie rodzimych obycza-
jów, przyczyniają się do integracji lokalnej społeczności 
oraz szerszego zainteresowania dorobkiem artystycz-
nym" powiedział do wyróżnionych Wójt Sebastian 
Wardęcki. Sponsorzy wspierający działania i imprezy 
organizowane w gminie zostali uhonorowani listami 
gratulacyjnymi z podziękowaniami za zasługi na rzecz 
rozwoju tradycji i kultury, które wręczył Wójt Gminy, 
Przewodniczący Rady oraz Sekretarz Gminy, który 
życząc pomyślności podziękował za wsparcie finansowe 
i rzeczowe stwierdzając, że w dzisiejszych trudnych 
czasach jest to niezwykle cenna rzecz. 

W części artystycznej, która uświetniła ten 
wyjątkowy dzień wystąpili członkowie kapeli "Sami 
Swoi", a w dialogu parodiującym wyjazd do Ciechocinka 
wystąpiły panie z KGW w Opatówku. Były też zabawne 
monologi i skecze w wykonaniu Edwarda Dębickiego. 
Przy torcie i kawie, do późna trwały rozmowy i wspom-
nienia, był to także czas na planowanie działań
kulturalnych i ludowych na bieżący rok. 
 
Przegląd pieśni religijnej 

Dnia 28 maja br. w Zespole Szkół w Tłokini 
Wielkiej odbył się X Międzyszkolny Przegląd Pieśni 
Religijnej Tłokinia 2013 pod patronatem Wójta Gminy 
Opatówek p. Sebastiana Wardęckiego. Organizatorami 
przeglądu byli: dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
p. Teresa Kobierska i katechetka p. Urszula Borwik. 
Celem przeglądu było m.in.: poznanie nowych wartoś-
ciowych pieśni, popularyzacja pieśni religijnych, promo-
cja młodych wykonawców, integracja uczniów z posz-
czególnych szkół. Przegląd z roku na rok cieszy się
coraz większym zainteresowaniem, w tym roku do 
konkursu zgłosiło się aż 12 szkół w pięciu kategoriach 
wiekowych. Jury w składzie: przewodniczący ks. dr Alek-
sander Gendera, ks. dr Jacek Paczkowski, Sekretarz 
Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, wyłoniło następu-
jących zwycięzców: 
 

w kategorii do 9 lat:
I miejsce - Kacper Wojcieszak - SP w Koźminku 
II miejsce - Zuzanna Domagalska - SP w Biernatkach 
III miejsce - Klaudia Bryła - SP w Moskurni 

w kategorii 10 - 12 lat:
I miejsce - Adrianna Pietura - SP w Koźminku 
II miejsce - Julia Fajdek - SP w Masanowie 
III miejsce - Kinga Wolf - SP w Opatówku 
 

w kategorii 13 - 16 lat:
I miejsce - Magdalena Ludwiczak Gimn. w Brzezinach 
II miejsce - Justyna Kępa Gimnazjum w Opatówku 
III miejsce - Katarzyna Matuszczak Gimn. w Koźminku 
 

w kategorii zespoły wokalne - szkoła podstawowa:
I miejsce - zespół wokalny z ZS w Tłokini Wielkiej 
II miejsce - zespół wokalny z SP w Koźminku 
III miejsce - zespół wokalny z SP w Godzieszach 
 

w kategorii zespoły wokalne - gimnazjum:
I miejsce - zespół wokalny z Gimnazjum Opatówka 
II miejsce - zespół wokalny z Gimnazjum w Koźminku 
III miejsce zespół wokalny z Gimnazjum w Brzezinach 
 

Przy ocenie jury zwracało uwagę na dobór repertuaru do 
wieku i możliwości wykonawców, umiejętności wokalne, 
wyraz artystyczny i zaangażowanie. Dyrektor Zespołu
Szkół w Tłokini Wielkiej dziękuje Wójtowi Gminy 
Opatówek Sebastianowi Wardęckiemu za ufundowanie 
nagród, jury za rzetelną ocenę wykonawców, radzie 
rodziców za przygotowanie słodkiego poczęstunku oraz 
wszystkim uczestnikom za miłą atmosferę.

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU 
 
Dzień Matki 

Z okazji Dnia Matki wszystkie grupy przed-
szkolne przygotowały wspaniałe programy artystyczne. 
Dzieci prezentowały swoje umiejętności wokalne, 
recytatorskie i taneczne. Po występach mamy zostały
zaproszone do wspólnych zabaw ze swoimi pociechami. 
Przedszkolaki składając życzenia obdarowały swoje 
mamy wykonanymi samodzielnie upominkami i laurkami. 
Mamy nadzieję, że ten szczególny dzień pozostanie 
miłym wspomnieniem zarówno dla dzieci jak i ich 
rodziców. 
 
Dzień Dziecka 

Dzień Dziecka to szczególny dzień dla każdego 
przedszkolaka. Z tej okazji zorganizowany został bal. 
Dzieci wesoło bawiły się w rytmie znanych przebojów. 
Brały udział we wspaniałych konkursach z nagrodami. 
Każde dziecko otrzymało książkę i słodycze. Dodatkowo 
zorganizowano wyjazdy dzieci wspólnie z rodzicami. 
Do teatru w Kaliszu na przedstawienie "Pszczółka 
Majka" pojechały dzieci z grupy "Mrówki", natomiast 
pozostałe grupy: "Biedronki", "Motylki", "Wiewiórki" 
i "Zajączki" pojechały do stadniny koni w Wolicy. 
 
Przedszkolaki w straży

21 maja br. najstarsze grupy przedszkolne wraz 
z wychowawczyniami wybrały się na wycieczkę do 
straży. Dzieci miały okazję zwiedzić pomieszczenia 
straży, przymierzyć kask i obejrzeć kombinezon 
strażacki oraz usłyszeć dźwięk syreny wzywającej 
strażaków na zbiórkę. Najwięcej radości sprawiło
przedszkolakom lanie wody z węża używanego przy 
gaszeniu pożarów oraz zwiedzanie wozu strażackiego. 
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Wizyta w straży z pewnością na długo pozostanie 
w pamięci przedszkolaków. Za umożliwienie spotkania 
serdecznie dziękujemy strażakom z OSP w Opatówku. 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Rajd ogrodników 

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły
uczestniczyli w corocznym Rajdzie Ogrodników, który 
odbył się w sobotę 27 kwietnia br. Tym razem w ponad 
70 osobowej grupie przeważali uczniowie kl. II i III. Dla 
wielu był to pierwszy rajd w życiu. Cieszy nas, że wśród 
naszych uczniów są tacy, którzy nie stronią od ruchu na 
świeżym powietrzu i chętnie poznają najbliższą okolicę.
Choć po dotarciu na metę każdy czuł w nogach przebyte 
kilometry, to wielu połknęło bakcyla i prawie wszyscy 
zdeklarowali chęć udziału w kolejnych rajdach. 

O godz. 9:00 cała grupa, pod opieką nauczycieli 
- p. Klaudii Kubackiej, p. Agnieszki Witczak, p. Marii 
Pogorzelec, p. Ali Lintner i p. Zbigniewa Muzalewskiego, 
wyruszyła sprzed szkoły na jedną z wytyczonych przez 
organizatora tras. Najpierw młodzi turyści zwiedzili 
wystawy w Muzeum Historii Przemysłu. Potem wytyczo-
nym szlakiem, podziwiając malowniczy krajobraz Wądo-
łów, cała grupa w szybkim tempie zbliżała się do mety, 
która jak zawsze znajdowała się w pobliżu budynku 
Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku. 

Wkroczeniu na metę towarzyszyło wykonanie 
piosenki o tematyce przyrodniczej. Wesołe rytmy zapre-
zentowanego przez nasz zespół utworu zostały wysoko 
ocenione przez jury. Punkty przyznawano także za 
posiadany proporzec i apteczkę, konkurs wiedzy i spraw-
nościowy, w tym ostatnim brali również udział opieku-
nowie drużyn. W tym roku nauczyciele startowali 
w konkurencji, którą nazwano "rzut palantem do celu". 
II miejsce w tej rywalizacji zajął p. Zbigniew Muzalewski, 
któremu dzielnie pomagał uczeń kl. IIIc Adrian Olejnik. 

Chociaż tym razem nie udało się nam wywal-
czyć miejsca na podium, to i tak wszyscy wrócili do 
domów zadowoleni i uśmiechnięci. Bo najważniejsze, że
wszystkim udało się dotrzeć do mety, świetnie się przy 
tym bawiąc. 
 
Warsztaty żywieniowe 

23 kwietnia br. był nietypowym dniem w naszej 
szkole. Wtedy bowiem odbyły się warsztaty żywieniowe, 

podczas których uczniowie przygotowywali zdrowe 
posiłki. Była to inicjatywa Zespółu Szkół Gastrono-
miczno-Hotelarskich w Kaliszu pod kierownictwem 
p. Karoliny Kościuszko i p. Honoraty Karbowniczek, przy 
współudziale dziesięciu uczennic. Warsztaty podzielone 
zostały na 3 części. 

Część I - prelekcja dla klas IV-VI w auli szkolnej 
połączona z prezentacją multimedialną na temat: "Co 
jeść na śniadanie?" Część II - praktyczna, podczas której 
uczniowie pod opieką wychowawczyń i uczennic 
z "gastronomika" wykonywali konkretne, przydzielone im 
wcześniej potrawy. I tak: kl. IVa przyrządziła wielobarw-
ną sałatkę owocową, kl. IVb - pyszną pastę twarogową,
kl. IVc - pastę rybną, Va - koktajl truskawkowy, Vb - 
pastę jajeczną, Vc - pełen witamin sok marchwiowo-
jabłkowy, VIa i VIc - kolorowe kanapki, VIb - zdrową
i pożywną sałatkę warzywną. Po przyrządzeniu wszyst-
kie potrawy przełożone zostały do przygotowanych 
wcześniej naczyń i zaniesione do auli szkolnej. Część III 
- podsumowanie i prezentacja posiłków przy stole 
głównym w auli oraz wspólna degustacja. 

Warsztaty żywieniowe były niezwykle ciekawą
inicjatywą, podczas której uczniowie zdobyli wiele war-
tościowych i przydatnych informacji na temat zdrowego 
żywienia, a ponadto mieli okazję wykazać się swoimi 
umiejętnościami kulinarnymi. Wszystkie potrawy wyglą-
dały niezwykle estetycznie, a smakowały jeszcze lepiej! 
Akcja zorganizowana została w ramach pracy działają-
cego w naszej szkole zespołu promocji zdrowia, a koor-
dynatorem całego przedsięwzięcia była p. D. Skinder. 
 

Anna Smolicka 
 
Wiadomości sportowe 

20 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Opatówku wzięli udział w Biegu Ulicznym "Wiosna 
Cekowska 2013". Jest to wydarzenie, które już na stałe
zostało zapisane w szkolnym harmonogramie imprez 
sportowych. Od wielu już lat jesteśmy nie tylko 
uczestnikami tej imprezy, ale również jej finalistami. 

W tym roku również nasze dzieci stanęły na podium, 
zdobywając nie tylko nagrody indywidualne, ale także
jako szkoła i gmina. Nasi uczniowie zdobyli Puchar 
Powiatu za I miejsce w klasyfikacji szkół podstawowych. 
Pokonali takie gminy jak Szczytniki, Godziesze Wielkie, 
Mycielin, Lisków i Ceków. 

Do tego dużego sukcesu przyczynili się ucznio-
wie: Aleksandra Salamon kl. IIa - miejsce II, Alicja Bą-
kowska kl. IIb - miejsce XV, Zuzanna Janiak kl. IIIb, Julia 
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Rutkowska kl. IIIa, Patrycja Perskawiec kl. Ib - miejsce 
II, Wiktoria Bruś kl. Id, Łukasz Juszczak kl. IIc - miejsce 
III, Adam Andrzejak kl. IIIb - miejsce III, Jan Kordas kl. 
IIIa - miejsce I, Mateusz Pilas kl. I - miejsce I, Cezary 
Łuczak kl. Ib - miejsce VI, Nikola Kasprzycka kl. IVc - 
miejsce I, Adam Begert kl. IVa - miejsce I, Iwona Tom-
czak kl. Vc - miejsce II, Grzegorz Mazurowski kl. Va - 
miejsce III, Natalia Janiak kl. VIa - miejsce II, Elżbieta 
Mazurowska kl. VIb - miejsce VII, Ewelina Spież kl. Vb - 
miejsce IV. 

Naszą gminę wspomógł także uczeń drugiej 
klasy ze Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej - Franci-
szek Jakóbczak, który indywidualnie zajął V miejsce. 
 

Joanna Kupczyk 
 
Dzień patrona 

10 maja był dla uczniów i nauczycieli Szkoły
Podstawowej w Opatówku dniem wyjątkowym. 38 lat 
temu naszym patronem został bowiem Janusz Kuso-
ciński - wybitny sportowiec i wielki patriota, który swoim 
życiem pokazał nie tylko, jak toczyć sportową walkę
i zwyciężać, ale przede wszystkim jak przegrywać
z godnością i honorem, nawet wtedy, gdy za miłość do 
ojczyzny trzeba zapłacić najwyższą cenę. Aby uczcić to 
doniosłe wydarzenie, po raz kolejny obchodziliśmy uro-
czysty Dzień Patrona zorganizowany przez Samorząd
Uczniowski pod opieką p. Marty Cygan. Obchody rozpo-
czął uroczysty apel poświęcony sylwetce patrona. Po 
przemówieniu dyrektora szkoły i wysłuchaniu hymnu 
państwowego, uczniowie przedstawili program artystycz-
ny. Zaprezentowali w nim fakty i ciekawostki z życia 
Janusza Kusocińskiego - począwszy od najmłodszych 
lat, aż do tragicznej śmierci w podwarszawskich Palmi-
rach, gdzie 21 kwietnia 1940 roku został rozstrzelany 
przez żołnierzy hitlerowskich. Nie zabrakło też wzrusza-
jących piosenek w wykonaniu uczennic naszej szkoły. 

Po zakończeniu akademii i złożeniu kwiatów pod 
tablicą pamiątkową, prowadzący zaprosili na drugą
część uroczystości, która zorganizowana została na bo-
isku szkolnym przez nauczycieli wychowania fizycznego: 
p. Joannę Kupczyk i p. Zbigniewa Muzalewskiego. 
Imprezę rozpoczęto od odczytania apelu olimpijskiego 
i zapalenia znicza. Następnie uczniowie rywalizowali 
między sobą w grach i zabawach, piłce nożnej, 
zabawach rzutnych. Zmagali się również podczas gry 
w zbijanego. Jak co roku klasy stanęły też do rywalizacji 
w biegach sztafetowych, które zawsze wzbudzają
najwięcej emocji. Kulminacyjnym punktem obchodów 
tego wyjątkowego święta był, tradycyjny już w naszej 
szkole, Bieg ku Słońcu. 
 

Anna Smolicka 
 
Realizacja projektu edukacyjnego 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. J. Kusociń-
skiego w Opatówku - Filia w Sierzchowie realizowały
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny pn. "Pozwólmy zwie-
rzętom żyć tam, gdzie się urodziły". Organizatorem była
Fundacja WWF Polska. Celem projektu było podnie-
sienie świadomości i wiedzy dzieci na temat problemu 
ginących gatunków zwierząt oraz zmniejszenie zapo-
trzebowania na egzotyczne gatunki zwierząt trzymane 
w warunkach domowych. Zrealizowane przedsięwzięcia 
sprawiły, że Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego 
w Opatówku - Filia w Sierzchowie zajęła I miejsce 
w Polsce i otrzymała tablicę interaktywną.

Kolejną nagrodą, jaką Fundacja WWF obdarzyła
szkołę, było przedstawienie pt. "Pozwólmy zwierzętom 
żyć tam, gdzie się urodziły", które zostało wyreżysero-
wane i przygotowane specjalnie na okoliczność projektu 
dotyczącego zagrożonych gatunków zwierząt. 

W spektaklu wystąpiły zagrożone zwierzęta, 
które doświadczyły nielegalnego wywozu z naturalnego 
środowiska, w którym żyły. Główną postacią był Leon 
Kameleon, który angażował dzieci do udziału w zaba-
wie. Zwierzętom głosów użyczyli aktorzy teatru z Toru-
nia. Przedstawienie zostało bardzo ciepło przyjęte przez 
całą szkolną i przedszkolną społeczność.
Magdalena Galuba 
 
Powiatowy Konkurs Recytatorski 

12 czerwca w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 
w Kaliszu odbył się VIII Powiatowy Konkurs Recyta-
torski. Konkursowi patronował Starosta Kaliski i Wielko-
polski Kurator Oświaty. Uczestnikami byli uczniowie klas 
I-III szkół podstawowych z 11 powiatów. Naszą szkołę 
reprezentowały dwie uczennice: Karolina Janiak z klasy 
Ia (wychowawca - p. Anna Karwowska) i Julia Rutkow-
ska z klasy IIIa (wychowawca - p. Klaudia Kubacka). 

Karolina recytowała wiersz Elizy Rozdoby pt. "Modna 
Świnka", natomiast Julia - wiersz Magdaleny Olejnik pt. 
"Cegła". Obydwie uczennice to laureatki VIII Gminnego 
Konkursu Recytatorskiego w Opatówku. W VIII Powia-
towym Konkursie Recytatorskim w Kaliszu Karolina 
Janiak zdobyła I miejsce w kat. klas pierwszych, Julia 
Rutkowska otrzymała wyróżnienie w kat. klas trzecich. 
 
Anna Karwowska 

 

********** 
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GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Rajd ogrodników 

27 kwietnia br. grupa uczniów z naszej szkoły
pod opieką p. Anny Marszał-Olejnik oraz p. Agnieszki 
Błaszczyk wzięła udział w XVI Rajdzie Ogrodników. 

Meta rajdu znajdowała się na terenie Zespołu Szkół im. 
St. Mikołajczyka w Opatówku. Organizatorzy przygoto-
wali dla nas wiele ciekawych zadań, wśród których 
znalazły się: zajęcia w Muzeum Historii Przemysłu, 
z których zostaliśmy przepytani na mecie; konkurs 
sprawdzający wiedzę ekologiczno-przyrodniczą oraz 
wiele zadań sprawnościowych. Również nasze panie 
opiekunki miały szansę się wykazać w konkurencji 
zręcznościowej w "rzucie palantem do celu", w której 
zajęły 1 miejsce. Komisji bardzo spodobało się wykona-
nie napisanej przez nas piosenki, którą uświetniła gra-
jąca na gitarze uczennica klasy 3c Weronika Matusiak. 
Nasze starania zostały docenione i zdobyliśmy 3 miej-
sce w klasyfikacji generalnej. Piękny puchar, dyplom 
oraz nagrody książkowe sprawiły, że wracaliśmy w 
radosnych nastrojach. 
 
Konkurs Plastyczny "Zapobiegajmy Pożarom" 

4 maja br. w Szwacinie w gminie Godziesze 
Wielkie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. 
W trakcie imprezy rozstrzygnięto wyniki i wręczono 
dyplomy oraz nagrody dla laureatów etapu powiatowego 
i wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycz-
nego "Zapobiegajmy Pożarom 2013". Nasza uczennica 
Julia Mosińska (kl. Ic) zdobyła w etapie powiatowym 
I miejsce, a w wojewódzkim III. Gratulujemy. 
 
Światowy Dzień Zdrowia 

17 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy 
Światowy Dzień Zdrowia. W ramach obchodów każda 
klasa przygotowała wspólne klasowe śniadanie. Prze-
prowadzono konkurs, który miał wyłonić najlepsze 
pomysły na wspólny poranny posiłek, który miał być
zdrowy i estetyczny. Komisja (dyrektor szkoły i trzy 
nauczycielki) oceniła najlepsze pomysły. Klasa Ic zajęła
I miejsce, natomiast II miejsce równorzędnie zajęły klasa 
IIb i IIa. 
 
Dzień Patrona 

29 maja w gimnazjum obchodziliśmy Święto 
Szkoły, czyli Święto Patronów Agatona i Stefana Gille-
rów. Obecni byli: Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, 

Przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Kupaj-
Ledniowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Kusocińskiego w Opatówku Mateusz Przyjazny, ks. pra-
łat Władysław Czamara, prezes GS "Samopomoc 
Chłopska" w Opatówku Eleonora Gieszczyńska. Ta 
coroczna uroczystość zajmuje szczególne miejsce 
w kalendarzu imprez naszej szkoły. Wspominaliśmy 
wtedy naszych patronów Agatona i Stefana Gillerów. To 
zaszczytne imię nadano gimnazjum 15 maja 2009 roku. 
Reprezentacja szkoły złożyła kwiaty pod tablicą
pamiątkową oraz przy grobie Gillera. Następnie odbył
się konkurs plastyczny który polegał na interpretacji 
wybranego wiersza Stefana z Opatówka. Przedsta-
wiciele klas uczestniczyli w konkursie wiedzy o naszych 
patronach oraz o naszej małej ojczyźnie - Opatówku. 
W drugiej części uroczystości bawiliśmy się podczas 
wyborów Miss i Mistera szkoły. Wszyscy uczniowie, 
którzy brali udział w konkursach, otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, a zwycięzcy skromne upominki. Ostatnim 
punktem programu było sadzenie drzew przez przedsta-
wicieli klas I, II i III. Święto Szkoły to radosny dzień dla 
całej społeczności naszego gimnazjum. Pozostawił po 
sobie wiele pozytywnych wrażeń i emocji. 

Obchodzone corocznie święto patronów naszej 
szkoły, w tym roku zostało dodatkowo uświetnione przez 
nowe wydarzenie, które, miejmy nadzieję, na stałe
zagości w kalendarzu szkoły. W związku z obchodzo-
nym niedawno Dniem Ziemi uczestnicy koła geograficz-
no-turystycznego wraz z opiekunem zaproponowali 
wprowadzenie nowej tradycji w naszej szkole. Chcąc
uświetnić otoczenie budynku, każdy rocznik uczęszcza-
jący do gimnazjum pozostawi po sobie ślad w postaci 
posadzonego drzewka lub krzewu na terenie szkoły. 

W ten sposób uczniowie nie pozwolą o sobie zapomnieć
i być może za kilka lat, gdy będą odwiedzali mury tej 
szkoły jako jej absolwenci, spojrzą z sentymentem na to 
miejsce, które stanie się piękną wizytówką naszego 
gimnazjum. Przedstawiciele klas I, II i III w obecności 
dyrekcji szkoły oraz zaproszonych gości posadzili 
pierwsze drzewka. Na kolejne przyjdzie czas, a święto 
szkoły jest świetną okazją do kultywowania tej tradycji. 
W zorganizowaniu przedsięwzięcia chętnie angażowały
się wszystkie klasy, akcja cieszyła się dużym zaintereso-
waniem zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. 
 
Program "Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń"

24 maja, w związku z realizacją programu "Bez-
pieczna szkoła, bezpieczny uczeń", w Gimnazjum im. 
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Agatona i Stefana Gillerów odbyło się spotkanie dla 
uczniów klas I i II z przedstawicielkami Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej: p. Elżbietą Włodarską
oraz p. Bożeną Kaczmarską, a także z funkcjonariuszem 
policji st. sierż. Witoldem Woźniakiem (znanym z audycji 
Radia Centrum). Panie z Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej opowiedziały uczniom na czym polega rola 
Ośrodka Pomocy Społecznej, jaką pełni funkcję ta 
instytucja w życiu uczniów i ich rodzin, co robić gdy 
zauważamy, że ktoś potrzebuje pomocy materialnej lub 
innego rodzaju wsparcia. Natomiast p. Witold Woźniak 
opowiedział nam o bezpiecznych zachowaniach w szkole, 
a także o zagrożeniach i konsekwencjach prawnych pły-
nących z zażywania środków psychoaktywnych. Na-
szym gościom serdecznie dziękujemy za udział w spot-
kaniu oraz za przekazanie nam cennej oraz potrzebnej 
wiedzy dotyczącej naszego najbliższego otocznia. 
 

Anna Nowińska 
 
Festiwal Nauki i Sztuki 

10 kwietnia br. nasza szkoła wzięła udział w XVI 
edycji Festiwalu Nauki i Sztuki w Poznaniu. Grupa ucz-
niów pod opieką p. Donaty Janiszewskiej Marciniak, 
p. Magdaleny Sorbian, p. Anity Marciniak Maciaszek 
oraz p. Agnieszki Błaszczyk uczestniczyła w zajęciach 
organizowanych w Collegium Biologicum, Collegium 
Physicum, Collegium Chemicum oraz Collegium Geo-
graphicum na Uniwersytecie im. Adma Mickiewicza 
w Poznaniu. Na wydziale biologii uczniowie brali m.in. 
udział w warsztatach: cuda świata, życie w kropli wody, 
wykład z echolokacji dotyczący migracji ptaków. 

Na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicz-
nych oglądali największy w Polsce meteoryt, wysłuchali 
wykładu: "Przybysze z Kosmosu w Poznaniu" - czyli 
o poszukiwaniach w rezerwacie "Meteoryt Morasko"; 
poznali sposób funkcjonowania ogródka meteorologicz-
nego oraz laboratoriom gleboznawczego, a także oglą-
dali różnorodne okazy skał i minerałów z różnych części 
Polski i świata. 

Grupa uczniów zainteresowanych fizyką brała
udział w warsztatach i pokazach doświadczeń na 
wydziale fizyki. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach: 
- "O tym będzie głośno" - doświadczenia dotyczące 

świata dźwięków, 
- "Zaskakujące pokazy i doświadczenia fizyczne" - 

eksperymenty i pokazy dotyczące rzeczy czasem 
bardzo zaskakujących, 

- "Oko na optykę" - prezentacje i doświadczenia doty-
czące fizyki widzenia, 

- "Astronomia dla każdego" - prezentacje przedsta-
wiające piękno Kosmosu. 

Na zajęciach z astronomii uczniowie samodzielnie 
budowali własne spektroskopy. Grupa uczniów pod 
opieką p. Magdaleny Sorbian brała udział w warsztatach 
krystalograficznych oraz w pokazie efektownych 
doświadczeń chemicznych. 

Zapoznaliśmy się ze sposobem funkcjonowania 
poznańskich uczelni, zobaczyliśmy jak wyglądają zaję-
cia, struktura i organizacja wydziałów. Zajęcia były pro-
wadzone przez profesorów, adiunktów, doktorów oraz 
studentów wymienionych wcześniej jednostek akade-
mickich. 
 

Anita Marciniak Maciaszek 
 

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Dzień patrona 

"Musicie od siebie wymagać" - to hasło tegoro-
cznych obchodów Dnia Patrona naszej szkoły. Dzień ten 
był dla nas wyjątkowy, ponieważ w tym roku mija 10 lat 
od podjęcia decyzji o wyborze Jana Pawła II na patrona 
naszej szkoły. Obchody rozpoczęły się uroczystą
akademią. Montaż słowno-muzyczny przygotowali ucz-
niowie z klas I-III pod kierunkiem pań: Iwony Frątczak, 
Karoliny Gramzy i Violetty Różalskiej. Uczniowie przy-
pomnieli zgromadzonym, kim był i jakimi zasadami 
kierował się w życiu nasz patron Jan Paweł II. 

Po przedstawieniu głos zabrał dyrektor szkoły
p. Tomasz Mikucki, który podziękował uczniom za wspa-
niałą akademię, rodzicom i nauczycielom za wychowa-
nie młodego pokolenia w duchu nauk głoszonych przez 
Wielkiego Polaka, oraz władzom gminy za zaangażo-
wanie w rozwój szkoły. Głos zabrali również: ks. prałat 
Józef Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Powiatu 
Mieczysław Łuczak, Wójt Gminy Opatówek Sebastian 
Wardęcki, Prezes OSP w Chełmcach Jarosław Budka. 
Wszyscy mówcy odnieśli się w swoich wystąpieniach do 
postaci Jana Pawła II. 

Po uroczystym apelu złożono kwiaty pod tablicą
pamiątkową. O godzinie 11:00 cała społeczność szkoły
oraz zaproszeni goście uczestniczyli we mszy świętej 
odprawionej w dwóch intencjach: księży obchodzących 
52 rocznicę święceń kapłańskich oraz uczniów i pracow-
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ników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach 
w 10 rocznicę nadania szkole imienia. Mszę św. cele-
brował jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Teofil Wilski, 
który przed dziesięciu laty brał udział w uroczystości 
nadania szkole patrona. Uczniowie w Chełmcach jako 
jedni z pierwszych w naszej okolicy przyjęli dla swojej 
szkoły imię Jana Pawła II. Było to w dniu 22 czerwca 
2003. W szkolnym kąciku poświęconym patronowi szko-
ły znajduje się między innymi korespondencja prowa-
dzona między Papieżem-Polakiem, a uczniami szkoły. 
 
Projekt pn. "Tydzień Języków Obcych" 

W dniach 20-24 maja w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Chełmcach w ramach projektu gimnazjalnego 
organizowany był "Tydzień Języków Obcych". Sześcio-
osobowa grupa uczniów z klasy II gimnazjum pod opie-
ką p. Anny Kornackiej-Paszek oraz p. Magdaleny Poklek 
organizowała konkursy związane z tematyką krajów 
anglojęzycznych i Rosji. Celem projektu była przede 
wszystkim popularyzacja nauczania języków obcych 
i ich promocja wśród dzieci i młodzieży. Zwieńczeniem 
projektu był Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. 

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni upo-
minkami. Uczniowie organizujący projekt gimnazjalny 
wraz z opiekunami dziękują sponsorom za ufundowanie 
nagród. Wyniki konkursu: 
Szkoła podstawowa:
I miejsce - Natalia Bora - Chełmce 
II miejsce - Amelia Korbacz, Marta Kucharska - Rajsko 
III miejsce - Klaudia Adamczewska, Zuzanna Nowa-
kowska, Wiktoria Tułacz - Chełmce 
Gimnazjum:
I miejsce - Dominik Niklas - Opatówek 
II miejsce - Martyna Kołodziejczyk - Opatówek 
III miejsce - Klaudia Ostrowska - Chełmce 
Gratulujemy! 
 
Finał Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia 

W dniach 23-26 maja br. odbył się Finał XXI 
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Pracowite dni 
olimpijczycy spędzili w Ośrodku Szkoleniowym PCK 
w Zgierzu, gromadząc punkty podczas testu pisemnego 
składającego się ze stu pytań, praktycznego sprawdzia-
nu umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz indy-
widualnych prezentacji wcześniej zrealizowanych projek-
tów prozdrowotnych. Urozmaiceniem rywalizacji indywi-
dualnej były warsztaty kulinarne, a także niestandar-
dowe zajęcia sportowe. Niełatwo było dotrzeć do finału. 

Na wszystkich szczeblach tegorocznej edycji (szkolnym, 
rejonowym i okręgowym) rywalizowało w sumie 36 886 
uczniów z 1854 szkół. Zaledwie 16 uczestników w kate-
gorii gimnazjalnej i tyleż samo w kategorii ponadgimna-
zjalnej dostało się do finału, a wśród nich uczennica 
klasy III gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 
Chełmcach - Kamila Przepiórka, reprezentująca woje-
wództwo wielkopolskie w kategorii szkół gimnazjalnych. 
Jesteśmy dumni, że uczennica naszej szkoły uzyskała, 
po raz kolejny, tytuł Finalistki XXI Olimpiady Promocji 
Zdrowego Stylu Życia. Duża wiedza i umiejętności 
Kamili sprawiły, że znalazła się w gronie najlepszych. 
Uczennicę do Olimpiady przygotowała p. Lidia Kałuża. 
W ciągu emocjonujących trzech dni finaliści sprawdzali 
swoją wiedzę i umiejętności, oraz wymieniali się doś-
wiadczeniami z rówieśnikami z całej Polski. Rywalizację
zakończyła uroczysta gala, na której zdobywcy pierw-
szych trzech miejsc otrzymali nagrody rzeczowe, 
a w kategorii ponadgimnazjalnej indeks na Uniwersytet 
Medyczny w Łodzi - wydział nauk o zdrowiu. 

W uroczystości zakończenia Olimpiady wzięli 
udział: Marek Posobkiewicz - Główny Inspektor Sani-
tarny patronujący wydarzeniu, prof. Tomasz Kostka - 
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi oraz Waldemar Kowalczyk - członek 
Zarządu Głównego PCK i prezes Łódzkiego Oddziału
Okręgowego PCK, gospodarza tegorocznego finału. 
Minister Marek Posobkiewicz wskazał, jak ważne są
akcje prozdrowotne prowadzone w lokalnych środo-
wiskach. Dzięki nim możemy być spokojni o przyszłość 
i zdrowie następnych pokoleń - powiedział podczas 
zamknięcia olimpiady. Profesor Tomasz Kostka, cytując
list od rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dodał:
"dzięki Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia 
kształtujemy ludzi ambitnych, liderów zdrowego stylu 
życia". XXI Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji 
Zdrowego Stylu Życia zakończyło wystąpienie Walde-
mara Kowalczyka i zaproszenie do udziału w kolejnych 
edycjach. 
 
Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 

4 czerwca br. uczniowie naszej szkoły uczestni-
czyli w XI Zjeździe Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 
Diecezji Kaliskiej. Rodzina Szkół obecnie liczy ponad 
trzydzieści placówek, których przedstawiciele co roku 
spotykają się na zjazdach. W tym roku spotkanie odbyło
się w Kaliszu, a jego gospodarzem była Szkoła Podsta-
wowa nr 2. Zjazd rozpoczęła msza święta w kościele 
pw. NMP Królowej Polski, której przewodniczył biskup 
kaliski Edward Janiak. Dodatkowymi atrakcjami spotka-
nia był Festiwal Pieśni Religijnej oraz Konkurs Plastycz-
ny, podczas którego uczniowie podzieleni na zespoły
wykonali tematyczne graffiti. Pracę namalowaną między 
innymi przez uczennicę naszej szkoły, Joannę Cofalską
możemy podziwiać na załączonym zdjęciu. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Program KidSmart dla Zespołu Szkół w Rajsku 

W dniu 14 maja br. w siedzibie ODN w Poznaniu 
odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli samorzą-
du Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawicieli 
firmy IBM z włodarzami miast i gmin, dyrektorami i nau-
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czycielami placówek objętych programem Nauczania 
Początkowego IBM KidSmart. W spotkaniu wzięli udział:
członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Tomasz 
Bugajski, radna Sejmiku Wojewódzkiego oraz- Przewod-
nicząca Komisji Edukacji i Nauki Barbara Nowak, 
koordynatorka Programów Społecznej Odpowiedzial-
ności Biznesu IBM Polska Anna Jawor, kierownik 
sprzedaży Regionu Wielkopolska IBM Polska Kamilla 
Beńke. W skład delegacji z naszej gminy weszli: Wójt 
Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki i dyrektor Zespołu
Szkół w Rajsku Honorata Wolniaczyk. Podczas spotka-
nia przedstawione zostały szczegółowe zasady realizacji 
Programu  KidSmart Early Learning. Program przezna-
czony jest dla dzieci w wieku 3-7 lat, którego celem jest 
przygotowanie dzieci do wejścia w świat nowoczesnych 
technologii informatyczno-komunikacyjnych. Ponadto, 
zadaniem programu jest zwiększenie zaangażowania 
dzieci w proces nauczania poprzez zabawę i wzrost 
umiejętności w zakresie obsługi komputera. W trakcie 
wizyty w Poznaniu na ręce Wójta Gminy został przeka-
zany ostatni element zestawu - drukarka. 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopol-
skiego jest koordynatorem programu KidSmart w re-
gionie wielkopolskim. W ramach umowy Województwa 
Wielkopolskiego z firmą IBM, 40 placówek wychowania 
przedszkolnego i nauczania początkowego otrzymało
nieodpłatnie wyspecjalizowany sprzęt komputerowy. 
W skład zestawu wchodzi jednostka centralna wraz 
z oprogramowaniem KidSmart, monitor, mysz, klawiatura 
i bezpieczna obudowa. Wśród palcówek, które taki 
sprzęt otrzymały znalazł się Zespół Szkół w Rajsku. Był
to pierwszy etap realizacji projektu. W ramach kolejnego 
etapu prowadzone będą szkolenia dla nauczycieli 
z wykorzystaniem oprogramowania KidSmart. 
 
Projekt "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny uczeń"

W okresie od września do marca nasza szkoła
brała udział w II turze ogólnopolskiego projektu Bez-
pieczna Szkoła - Bezpieczny uczeń. Celem konkursu 
jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce 
podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawne-
go i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współ-
życia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-
obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wo-
bec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, 
solidaryzmu społecznego. Organizatorem projektu jest 
Fundacja Państwo Obywatelskie. Honorowym patrona-
tem projekt objęli: Sejm, Senat RP, Rada Ministrów, 
kuratorzy oświaty, rektorzy wyższych uczelni, gospoda-
rze miast, regionów. 

W ramach projektu wykonaliśmy 10 zadań
i otrzymaliśmy certyfikat Bezpiecznej Szkoły. Wśród 
uczniów naszej szkoły przeprowadzone zostały lekcje 
poświęcone zagadnieniom dotyczącym państwa, prawa, 
społeczeństwa, obywatela. Zajęcia miały na celu zapo-
znanie dzieci z ww. pojęciami. Uczniowie korzystali na 
tych zajęciach z Konstytucji Rzeczpospolitej, pracowali 
w grupach, tworzyli plakaty, a następnie brali udział
w klasowych debatach. Uczniowie wykonali prezentacje 
pod hasłem "Co powinno się zmienić w Twojej szkole, 
rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi 
(nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu 
zamieszkania, osiedlu, miejscowości)". W ramach pro-
jektu przeprowadzone zostały liczne spotkania z przed-
stawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratun-

kowego, organizacji społecznych etc. Zostali tutaj zaan-
gażowani rodzice - przedstawicielki policji i służby zdro-
wia to mamy naszych uczniów. 

Realizacja poszczególnych zadań projektu przy-
niosła wszystkim uczestnikom wiele korzyści oraz pod-
niosła poziom bezpieczeństwa naszej szkoły i uczniów. 
 

Małgorzata Burdelak 
 
Konkurs Logopedyczno-Recytatorski 

21 maja w Zespole Szkół w Rajsku odbył się
I Gminny Konkurs Logopedyczno-Recytatorski "Łamań-
ce językowe" pod Patronatem Wójta Gminy Opatówek. 
Organizatorkami konkursu były nauczycielki z Zespołu
Szkół w Rajsku: p. Karolina Duleba - logopeda, p. Danu-
ta Sieradzka - bibliotekarz, p. Bernardeta Blek - nauczy-
ciel rewalidacji oraz p. Agnieszka Wałęsa - nauczyciel 
przedszkola. Celem konkursu było budzenie zaintereso-
wań literackich oraz propagowanie poprawnej wymowy. 

Dzieci klas I-III prezentowały wiersze twórczości Jana 
Brzechwy i Juliana Tuwima, a uczniowie z klas IV-VI 
recytowali poezję Małgorzaty Strzałkowskiej i dodatkowo 
odczytywali jeden łamaniec językowy. W konkursie 
wzięło udział 15 uczniów ze szkół w Rajsku, Opatówku 
i Tłokini Wielkiej. Recytacje dzieci oceniała komisja 
w składzie: p. Barbara Nowak - doradca metodyczny 
języka polskiego, p. Urszula Goździńska - logopeda ze 
Szkoły Podstawowej nr 15 w Kaliszu oraz p. Małgorzata 
Matysiak - bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Opatówku. Zwycięzcami konkursu zostali: 
kategoria klas I-III
I miejsce - Martyna Karpisiewicz, ZS w Rajsku 
II miejsce - Lena Foltyńska, SP w Opatówku 
III miejsce - Anna Wielgocka, ZS w Tłokini Wielkiej 
Wyróżnienie - Antoni Korbacz, ZS w Rajsku 
kategoria klas IV-VI
I miejsce - Amelia Korbacz, ZS w Rajsku 
II miejsce - Zuzanna Świerek, ZS w Rajsku 
III miejsce - Nikola Kasprzycka, SP w Opatówku 
Wyróżnienie - Anastazja Jaźwiec, SP w Opatówku 
 

K. Duleba, D. Sieradzka, B. Blek, A. Wałęsa 
 
Nasze sukcesy 

Uczniowie naszej placówki bardzo chętnie i licz-
nie biorą udział w różnorodnych konkursach, a co za tym 
idzie uzyskują wysokie lokaty i wyróżnienia. W Ogólno-
polskim Konkursie Artystycznym "Zmieniamy nasze 
miasta i miasteczka" uczennica Martyna Anyszewska 
(kl. 3 SP) otrzymała wyróżnienie. W Ogólnopolskim 
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Konkursie plastycznym "Zapobiegajmy pożarom" na 
szczeblu gminnym II miejsce zajęła Angelika Świerek 
(2 gim.) i Wiktoria Szprync (3 SP), III miejsce Daria 
Szczot (6 SP), a Martyna Anyszewska otrzymała wyróż-
nienie. Na szczeblu powiatowym w tymże konkursie 
Angelika Świerek zajęła III miejsce, a Daria Szczot 
dostała wyróżnienie. Na szczeblu wojewódzkim Angelika 
Świerek uzyskała V miejsce. 

Liczne nagrody i wyróżnienia otrzymali nasi 
uczniowie w I edycji konkursu fotograficznego "Tu jest 
moje miejsce": Angelika Świerek (III miejsce), Natalia 
Antczak, Jakub Domagalski, Nikoletta Nowak, Aleksan-
dra Strojwąs, Justyna Kucharska, Jakub Matysiak - 
wyróżnienia. 

W konkursie "Moja szkoła" zorganizowanym pod 
patronatem Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala przez 
Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, 
III miejsce zajęła Natalia Gaczyńska (1 gim.), a wyróż-
nienie otrzymała Angelika Świerek. 

Dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyły
w gminnym konkursie recytatorskim "Żyj zdrowo i bez-
piecznie", w którym Julia Starońska wywalczyła II miej-
sce, a Amelia Smolińska i Zuzanna Więckowska otrzy-
mały wyróżnienia. 

23 maja dzieci z teatrzyku szkolnego uczestni-
czyły w XI Festiwalu Teatrów Szkolnych w Koźminku. 
Z przedstawieniem o Szewczyku Dratewce, przygoto-
wanym pod okiem p. E. Wosiek, zajęli III miejsce. Nato-
miast Zuzanna Świerek (5 SP) zaprezentowała mono-
dram "Pchła Szachrajka", za który została wyróżniona. 

W konkursie plastycznym "Las zaprasza nas", 
organizowanym przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołu-
chowie w ramach festynu edukacyjnego "Spotkanie z la-
sem", Martyna Anyszewska (3 SP) otrzymała wyróżnie-
nie, a Angelika Świerek (2 gim.) zajęła II miejsce. 

Świetnie też sobie radzą nasi sportowcy, oto ich 
ostatnie sukcesy: Ogólnopolski Bieg Uliczny Ptolemeu-
sza w Kaliszu - I miejsce Konrad Filipiak (3 gim.), Kata-
rzyna Bielawska (5 SP). Mistrzostwa Powiatu w indywi-
dualnych biegach przełajowych w Koźminku - I miejsce 
Konrad Filipiak, Klaudia Bielawska (1 gim.), II miejsce 
Adrian Cholajda (4 SP), Krzysztof Długaś (5 SP), III 
miejsce Andżelika Filipiak (2 gim.), Katarzyna Bielaw-
ska. Powiatowe Biegi Uliczne "Wiosna Cekowska" - 
I miejsce Konrad Filipiak, II miejsce Krzysztof Długaś,
III miejsce Michał Domagalski (1 gim.), Andżelika Fili-
piak. Mistrzostwa Powiatu w lekkiej atletyce (Kalisz) - 
I miejsce w biegu na 1000m Konrad Filipiak, I miejsce 
w skoku w dal Jakub Domagalski (2 gim.), I miejsce 
w pchnięciu kulą Wiktoria Skonieczna (2 gim.), II miejsce 
w sztafecie 4x100 dziewczęta SP, II miejsce w sztafecie 
4x100 chłopcy SP, II miejsce w sztafecie 4x100 dziew-
częta gimnazjum. 
 

Małgorzata Burdelak 
 
Konkurs Ad fontes 

Stu trzydziestu jeden uczniów wzięło udział
w konkursie "Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza 
i regionu kaliskiego" zorganizowanym po raz dziewięt-
nasty przez Archiwum Państwowe w Kaliszu. 11 czerw-
ca autorzy najlepszych opracowań odebrali dyplomy 
i nagrody. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 62 
prace, sporządzone przez 131 uczniów. Ze szkół pod-
stawowych zgłoszono 13 prac, z gimnazjów 20, ze szkół
ponadgimnazjalnych 29. Głównym organizatorem kon-

kursu jest Archiwum Państwowe w Kaliszu, współorga-
nizatorami zaś Urząd Miejski w Kaliszu i Starostwo Po-
wiatowe w Kaliszu. Motywem przewodnim były doko-
nania Kaliszan na skalę ogólnopolską. W 2013 r. uczest-
nicy opracowywali trzy wybrane tematy spośród pięciu: 
- Kaliskie wafle i andruty są najlepsze w Polsce - 

a zaczęło się od Mystkowskiego... 
- Prezydent Stanisław Wojciechowski - Kaliszanin 

w wielkiej polityce 
- Kaliskie Spotkania Teatralne jako przedsięwzięcie 

kulturalne na skalę ogólnopolską
- Chopin najlepiej brzmiał na "naszych" fortepianach 

i pianinach 
- "Kręć się kręć wrzeciono...", czyli o tradycjach kalis-

kiego włókiennictwa. 

Wśród nagrodzonych uczniów znaleźli się uczniowie 
Zespołu Szkół w Rajsku: Piotr Antczak i Piotr Perska-
wiec. Natomiast wyróżnienia otrzymały uczennice: An-
gelika Świerek, Natalia Antczak, Nikoletta Nowak, Alek-
sandra Strojwąs. Opiekunem wszystkich uczniów była
p. Anna Zimna. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

Pod hasłem "Komu potrzebna jest historia?", 
30 kwietnia br. odbyła się w naszej szkole akademia 
z okazji 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Współczesny Polak kojarzy 3 maja z dniem wolnym od 
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pracy i choć na ogół wie, że w dniu tym uchwalono 
pierwszą polską konstytucję to jednak ma kłopoty 
z podaniem daty rocznej tego wydarzenia, określeniem 
zakresu zmian wprowadzonych przez ów dokument 
i wpływ na bieg późniejszych wydarzeń. Drugim hasłem 
przewodnim akademii były słowa Jana Pawła II - "Tracąc
pamięć, gubimy swoją tożsamość i wyrzekamy się
cząstki samych siebie, być może tej najcenniejszej, bez 
której przestajemy rozumieć otaczający nas świat". 

By umocnić naszą tożsamość i odświeżyć
pamięć o wydarzeniach z drugiej połowy XVIII stulecia, 
uczniowie klasy IV i V pod opieką p. Agnieszki Madziały
oraz chór szkolny przypomnieli nam wszystkim czasy 
rozbiorów Polski, Sejmu Czteroletniego czy Targowicy. 
W krótkich scenkach uczniowie przedstawili jak trakto-
wano Polskę, jak kawałek po kawałku była rozkradana 
przez swoich sąsiadów. Zakończyliśmy odpowiedzią na 
pytanie postawione na samym początku: "Komu 
potrzebna jest historia?". Historia potrzebna jest nam 
wszystkim. Wsłuchując się w głos przeszłości, uczymy 
się przecież rozumieć i mądrze kształtować teraź-
niejszość.
Agnieszka Madziała

Konkursy recytatorskie 
"Ty przychodzisz jak noc majowa, biała noc, 

uśpiona w jaśminie..." Tak pięknie pisał o poezji patron 
naszej szkoły - Władysław Broniewski. Równie pięknie 
recytowali poezję uczestnicy VIII Gminnego Konkursu 
Recytatorskiego pod hasłem "Kochajmy poezję" zorga-
nizowanego przez Szkołę Podstawową w Opatówku. 
W konkursie tym naszą placówkę reprezentowały
uczennice: Paulina Pilas (kl. I), Paulina Leszczyńska 
(kl. II), Martyna Pilas (kl. III). Wśród laureatów znalazły
się Paulina Leszczyńska, która zajęła I miejsce w kate-
gorii klas drugich i Paulina Pilas, zajmując III miejsce 
w kategorii klas pierwszych. 

Kolejny konkurs, w którym wzięły udział uczen-
nice naszej szkoły: Anna Śnieguła (kl. I), Anna Wielgoc-
ka (kl. II) i Julia Wanga (kl. III) to I Gminny Konkurs 
Logopedyczno-Recytatorski "Łamańce językowe" - pre-
zentacja twórczości Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima 
zorganizowany przez Zespół Szkół w Rajsku pod patro-
natem Wójta Gminy Opatówek. Tu również możemy 
poszczycić się sukcesami - Anna Wielgocka zajęła
III miejsce. 

Wszyscy uczestnicy obu konkursów otrzymali 
piękne dyplomy, laureaci nagrody książkowe, a nauczy-
ciele przygotowujący: p. Ewa Janiak, p. Anna Macniak 
i p. Renata Szlenkier - podziękowania. W przygotowaniu 
uczennic pomagała także p. Wiesława Giercarz. Pla-
cówki, w których odbywały się konkursy podjęły gości 
słodkim poczęstunkiem. 
 

Renata Szlenkier 
 
Rajd wiosenny 

W dniu 11 maja odbył się jubileuszowy XV Rajd 
Wiosenny Hufca ZHP Powiatu Kaliskiego, zorganizo-
wany przez drużynę harcerską i koło ekologiczne przy 
Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej. Głównym celem 
imprezy było rozwijanie wiedzy i kształtowanie postaw 
ekologicznych, integracja drużyn, a przede wszystkim 
świetna zabawa. Pomimo deszczowej pogody harcerze 
dzielnie pokonywali trasę, a na punktach sprawnościo-
wych wykonywali kolejne zadnia. Po dotarciu na metę

każda drużyna zaprezentowała rajdową piosenkę
i wykonała plakat ekologiczny "LAS". Był to jubileuszowy 
rajd i dlatego organizatorzy postanowili nie przyznawać
miejsc na podium, tylko wszystkie drużyny były
zwycięzcami. Stąd na koniec otrzymały pamiątkowe 
zdjęcia - dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które wręczył
Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wójt Gminy Opatówek 
Sebastian Wardęcki i Komendant Hufca Powiatu 
Kaliskiego hm Jacek Kamiński. Podczas podsumowania 
rajdu srebrną, honorową odznakę Ruchu Przyjaciół
Harcerstwa otrzymał Starosta Kaliski Krzysztof Nosal. 
Na mecie "Pod grzybkiem" na Słonecznej, na wszystkich 
uczestników czekała gorąca grochówka, kiełbaski 
i ciasto. W XV rajdzie wiosennym udział wzięło ponad 
140 uczestników, harcerzy i instruktorów. Osobami 
odpowiedzialnymi za rajd były nauczycielki Maria 
Jolanta Marciniak - opiekunka 9 Drużyny Harcerskiej 
i Anna Macke - opiekunka koła ekologicznego, wspierali 
je nauczyciele z Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. 

Dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej, 
składa serdeczne podziękowania Staroście Kaliskiemu 
Krzysztofowi Nosalowi, Wójtowi Gminy Opatówek 
Sebastianowi Wardęckiemu oraz sponsorom: p. Sta-
nisławowi Paraczyńskiemu, 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 XV 
Rajdu Wiosennego, a także druhnie Marii Jolancie 
Marciniak i p. Annie Macke - koordynatorom rajdu. 
Dziękujemy wszystkim za liczny udział i miłą atmosferę.
Następny rajd już za rok, na który serdecznie 
zapraszamy! 
 

Agnieszka Figiel 
 
Stypendia 

Bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, osią-
gnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 
zawodach sportowych są udziałem uczniów w Zespołu
Szkół w Tłokini Wielkiej, którzy otrzymali stypendia 
naukowe od Wójta Gminy Opatówek. Uczniowie co 
miesiąc będą otrzymywać gratyfikację w wysokości 50 zł.
Wśród najzdolniejszej młodzieży znaleźli się:
- Przemysław Król - klasa III gimnazjum, 
- Anita Wojtaszczyk - klasa III gimnazjum, 
- Joanna Pomykała - klasa II gimnazjum, 
- Anna Pastuszak - klasa III gimnazjum, 
- Monika Bach - klasa III gimnazjum, 
- Dawid Wyborny - klasa II gimnazjum. 
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Wszystkim uhonorowanym serdecznie gratulujemy. 
Życzymy im dalszej motywacji do nauki, osiągania 
sukcesów i coraz większej konkurencji, która będzie 
mobilizowała ich do wytężonej pracy. 
 
Izabela Krupińska 
 
Dzień Europejski 

Już od kilku lat w naszej szkole propagujemy 
wśród uczniów ideę integracji europejskiej. 10 i 13 maja 
w naszej szkole odbył się po raz kolejny "Dzień
Europejski". Członkowie Szkolnego Klubu Europej-
skiego: Aleksandra Banasiak, Natalia Pilas, Julia Reksa 
wraz z opiekunami - p. Agnieszką Madziałą i p. Marleną
Pilarczyk, przygotowali teleturniej sprawdzający wiedzę
o Europie. Jako pierwsi sprawdzili swoje wiadomości 
uczniowie klas IV-VI. Drużyny tworzyli: klasa IV - Dorota 
Misiak, Roman Niewiadomski, klasa V - Katarzyna Kle-
panda, Witold Kearney, klasa VI - Michał Jach, Kacper 
Nawrocki. Pierwsze miejsce zajęła drużyna klasy V, 
drugie klasy VI, trzecie klasy IV. 

W drugiej części zmierzyły się drużyny klas 
gimnazjalnych: klasa I gimnazjum - Adam Bartosz, Bar-
tosz Dreczko, klasa II gimnazjum - Bartłomiej Klepanda, 
Kamil Misiak, klasa III gimnazjum - Przemysław Król, 
Paweł Pawlak. Klasyfikacja końcowa: pierwsze miejsce - 
klasa II i III, drugie miejsce - klasa I. Wszystkim uczest-
nikom gratulujemy wiedzy i poczucia humoru! 
 

Marlena Pilarczyk 
 
Akcja "Poczytaj mi przyjacielu" 

W ramach akcji "Poczytaj mi przyjacielu" ucznio-
wie klasy III gimnazjum: Bartosz Trawnik i Szymon 
Zaćmiński czytali baśnie i legendy polskie uczniom klasy 
I szkoły podstawowej. Zaprezentowali dwa podania: 
"Warszawa" oraz "Dwie rzeki". Dzięki uczestnictwu 
w programie młodzi ludzie mają okazję, nie po raz 
pierwszy, zetknąć się z wolontariatem. Kontakt z młod-
szymi kolegami uczy budowania więzi, a publiczne 
wystąpienia pozwalają zyskać więcej pewności siebie. 

Głośne czytanie maluchom rozwija ich wyobraźnię,
pamięć, pomysłowość, wzbudza w nich ciekawość 
świata i uczy wartości moralnych. Koordynatorzy akcji: 
p. Renata Szlenkier i p. Marlena Pilarczyk serdecznie 
dziękują uczniom za chęć, zapał i poświęcony czas. 
 
Marlena Pilarczyk 
 

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

WAKACJE 2013 
 

Zakończył się kolejny rok szkolny, przed nami okres 
wakacyjnego wypoczynku po 10 miesiącach wytężonej 
pracy i nauki. Wszystkim uczniom składamy gratulacje 
z okazji osiągniętych sukcesów szkolnych. Życzymy 
udanego wypoczynku, zapraszając jednocześnie do 
bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych i pla-
cówek kulturalnych. 
 

Kompleks boisk "ORLIK 2012"
- od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 12:00 

i 14:00 - 22:00 
- w soboty i niedziele w godz. 14:00 - 22:00 
Istnieje możliwość korzystania z boiska Orlik w soboty 
w godz. 9:00 - 12:00 tylko dla grup zorganizowanych 
i po wcześniejszym zgłoszeniu. 
 

Hala sportowa przy Gimnazjum w Opatówku
- od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 14:00 dla 

uczniów gimnazjum na podstawie ważnej legitymacji 
 

Sala sportowa w Tłokini Wielkiej
- od poniedziałku do piątku wg harmonogramu i w go-

dzinach ustalonych w sekretariacie szkoły

Boisko sportowe i plac zabaw przy Zespole Szkół
w Chełmcach
- od poniedziałku do niedzieli dla uczniów Zespołu

Szkół w Chełmcach posiadających ważną legity-
mację

Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Rajsku
- od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 
- w razie potrzeby dni i godziny udostępnienia mogą

ulec zmianie 
Udostępnienie boiska następuje na podstawie zapisów 
w "Rejestrze użytkowników" znajdującym się w szkole. 
Osoby korzystające z boiska zobowiązane są wpisać się
do rejestru prowadzonego przez pracowników obsługi. 
Pozostałe warunki użytkowania są zgodne z regula-
minem korzystania z boiska wielofunkcyjnego. 
 

Biblioteka w Opatówku
W czasie wakacji biblioteka w Opatówku będzie czynna 
tak jak w roku szkolnym, tzn. od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:30 - 19:00, w soboty 8:00 - 13:00. 
Filia w Rajsku będzie nieczynna od 8 lipca do 2 sierpnia, 
a w Tłokini Wielkiej będzie nieczynna od 15 do 31 lipca. 
W czasie wakacji biblioteka w Opatówku planuje zorga-
nizować: rajd rowerowy do Aleksandrii, konkurs powia-
towy pn. "Rysunkowy atlas powiatu kaliskiego", noc 
w bibliotece dla dzieci, pokaz filmowy dla dorosłych, gry 
i zabawy dla dzieci związane z ekologią. W filii biblio-
tecznej w Rajsku odbędzie się rajd połączony z zaba-
wami ruchowymi dla dzieci, w filii bibliotecznej w Tłokini 
Wielkiej - gry i zabawy związane z przyrodą.
Dokładne terminy i szczegóły imprez będą ogłaszane na 
afiszach i na stronie internetowej biblioteki. 
 

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

GOPS DLA PODOPIECZNYCH 
 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 
Dzieci wraz z rodzicami ze Świetlicy Środo-

wiskowej "Słoneczko" w Opatówku uczestniczyły w dniu 
19 maja br. w festynie pn. "Dzień Rodzicielstwa Zastęp-
czego". Festyn został zorganizowany w Liskowie przez 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu w part-
nerstwie z Fundacją z Puszczykowa im. Królowej Polski 
Św. Jadwigi, w związku z realizowanym projektem 
"Bądźmy Razem", współfinansowanym w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki. Celem 
festynu było promowanie i rozpowszechnianie idei rodzi-
cielstwa zastępczego. 

W imprezie wzięły udział rodziny zastępcze oraz 
wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych 
i świetlic środowiskowych z terenu powiatu kaliskiego. 
Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji: mini golf, karu-
zelę, trampolinę, malowanie twarzy, występy iluzjonisty 
oraz szereg konkursów. Chłopcom szczególnie podo-
bała się przejażdżka wozem strażackim i prezentacja 
sprzętu strażackiego. Uczestnicy festynu mieli zapew-
nione wyżywienie, napoje i słodycze. Dzieciom najbar-
dziej smakowała wata cukrowa na patyku. Do domu 
powróciły szczęśliwe i uśmiechnięte. Dzieci ze świetlicy 
Środowiskowej "Słoneczko" wraz z rodzicami dziękują
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kaliszu p. Dorocie Augustowskiej za zaproszenie na 
powyższą imprezę.

Śniadanie wielkanocne dla podopiecznych GOPS 
w Opatówku 

26 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Opa-
tówku odbyło się wspólne Śniadanie Wielkanocne dla 
podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Opatówku oraz dla dzieci i ich rodziców ze Świetlicy 
Środowiskowej "Słoneczko". Wielkanocne śniadanie 
zorganizowane zostało zgodnie z wieloletnią tradycją
wspólnoty gminy Opatówek, ciągłością kulturową i świą-
tecznymi obyczajami w polskich rodzinach. Spotkanie 
wprowadziło zebranych przy stole w niepowtarzalny 
nastrój Wielkiego Tygodnia. Po wspólnej modlitwie, 
poświęceniu potraw przez ks. Władysława Czamarę -
proboszcza parafii pw. NSPJ w Opatówku, zostały
złożone świąteczne życzenia przez Wójta Gminy 
Opatówek Sebastiana Wardęckiego. 

Na przystrojonych stołach podano tradycyjne 
potrawy. Każdy uczestnik mógł skosztować żurku, białej 
i wędzonej kiełbasy, sałatki, jaj faszerowanych, szynki, 
wędlin, chleba, mandarynek, cukierków czekoladowych 
i ciast świątecznych. Biesiadowanie przebiegało w miłej 
i rodzinnej atmosferze, przy wspólnych rozmowach 
przedstawicieli władz samorządowych z zaproszonymi 
mieszkańcami. 

Gospodarzem spotkania wielkanocnego był Wójt 
Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki. Z podopiecznymi 
ośrodka pomocy społecznej i dziećmi ze Świetlicy 
Środowiskowej spotkali się: Przewodniczący Rady 
Gminy Paweł Bąkowski, Sekretarz Gminy Krzysztof 

Dziedzic, Skarbnik Gminy Dagmara Gajewska-Pająk, 
proboszcz parafii w Opatówku ks. Władysław Czamara, 
dyrektor Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów 
w Opatówku Jolanta Pokojowa oraz wicedyrektor gim-
nazjum Beata Tomczak. Wspólne spotkanie uświetnił
program artystyczny młodzieży Gimnazjum w Opatówku 
przygotowany przez p. Elżbietę Kołomecką, ks. Arka-
diusza Wysotę i p. Magdalenę Janik. 
 

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

OGŁOSZENIA 
 
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 produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.) 
w dniach od 1 do 31 sierpnia 2013 r. należy składać w Urzędzie Gminy 
w Opatówku wnioski o zwrot podatku akcyzowego (druk wniosku 
dostępny w urzędzie oraz na stronie: www.bip.opatowek.pl). Zwrot 
przysługuje producentowi rolnemu, który był w posiadaniu lub 
współposiadaniu użytków rolnych określonych w ewidencji gruntów 
i budynków oraz był posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie 
składania wniosku. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich 
kopie (oryginały do wglądu), stanowiące dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. 
(6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku). 
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot 
współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, 
w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną
zgodę (na wniosku). Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. 
Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie: 
1-31 października 2013 r. wyłącznie przelewem na rachunek bankowy 
podany we wniosku. Zgodnie 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 odsetkami 
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

 
********** 

 
Agencja PKO BP S.A w Opatówku przy ul. Kaliskiej 20A czynna godz. 
8:00-16:00 soboty 8:00-12:00, tel. (62) 752-94-34, kom. 885-112-011, 
e-mail: ku54@agencja.pkobp.pl 
Własny kredyt hipoteczny
Zamierzasz wziąć kredyt hipoteczny i chcesz wiedzieć, jak dokonać
dobrego wyboru? Podejmując decyzję, weź pod uwagę silną i stabilną
pozycję banku oraz ofertę dostosowaną do swoich potrzeb. Taką
elastyczną ofertę ma dla swoich klientów PKO BP. 
Kredyt refinansowy
Spłata kredytu w innym banku nigdy nie była tak prosta! Zamień kredyt 
hipoteczny w innym banku na nowy z atrakcyjnym oprocentowaniem. 
Pożyczka na dowolny cel
Teraz specjalnie dla Ciebie nowa MINI RATKA na co tylko chcesz jest 
jeszcze mniejsza! Nie przegap okazji! Sprawdź!
PKO konto bez granic
To wygodne i korzystne rozwiązanie, które pozwoli Ci zaoszczędzić na 
większości opłat za usługi, z których korzystasz najczęściej. Nie 
płacisz za krajowe przelewy, zlecenia stałe, polecenia zapłaty, kartę
debetową oraz wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na 
świecie. Dodatkowo możesz korzystać bezpłatnie z bankowości 
internetowej i telefonicznej. 
PKO konto za zero
Dla osób pełnoletnich, które poszukują nowoczesnego konta 
zapewniającego w każdej chwili szybki dostęp do rachunku przez 
Internet, telefon i w oddziale. 

 
********** 

 
Gabinet stomatologiczny, rentgen na miejscu, nowoczesne metody 
leczenia. Kalisz, ul. Braci Niemojewskich 4a. Lekarz stomatolog 
przyjmuje wt.-czw. 14.00-20.00, pozostałe dni rob. 9.00-14.00. 
Telefon: 605-033-722. 

 
********** 

 
Biuro rachunkowe "KASSUS", Danuta Grzegorczyk, Opatówek, ulica 
Św. Jana 28B, tel. 601-250-439, (62) 76-18-107. Pełna obsługa firm 
oraz osób fizycznych w zakresie księgowości, podatków, kadr i płac. 

 
********** 
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Wulkanizacja BUDKENS, Chełmce 67C, telefon: 604-961-014, 
888-284-867, oferuje: opony nowe i używane, wyważanie 
komputerowe, przechowalnia opon, wymiana ogumienia, mechanika 
pojazdowa. Zapraszamy. 

 

********** 
 

Biuro rachunkowe Honorata i Piotr Waliś, Chełmce 43A, telefon: 
516-174-904 - doradztwo gospodarcze, consulting, kredyty, leasingi, 
pośrednictwo finansowe. Dojazd do klienta. Kompleksowa i profesjo-
nalna obsługa podmiotów gospodarczych, rolników, osób fizycznych. 

 

********** 
 

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

********** 
 

Usługi minikoparką: wykopy pod fundamenty, wykopy liniowe pod 
przewody elektryczne, telefoniczne, światłowody, wykopy pod przyłą-
cza wodno-kanalizacyjne, gazowe. Telefon: 604-217-769. 

 

********** 
 

Montaż instalacji gazowych w samochodach fachowo z gwarancją.
SUZUKI MCA Agnieszka Kaźmierczak-Lis, Opatówek, Rogatka 3C. 
Telefon: 603-420-900, (62) 768-54-52. 

 

********** 
 

Sprzedaż hurt, detal węgiel kamienny, brunatny, groszek, ekogroszek, 
miał węglowy, cement, wapno budowlane, nawozy rolnicze. Opatówek, 
ul. Poniatowskiego 45. Telefon: 662-751-104, (62) 76-18-674. 

 

********** 
 

GARÇONE - Salon fryzjerski Męski - Dziecięcy, Aneta Szcześniak, 
ul. 3 Maja 2a, Opatówek, czynny pon.-pt. 9:00-17:00, sob. 8:00-14:00. 
Telefon: 692-392-333. 

 

********** 
 

Sala imprez okolicznościowych "Lazurowa" w Michałowie Drugim 
organizuje wesela, 18-stki, bankiety, stypy oraz usługi cateringowe 
z dowozem do klienta. Telefon: 888-572-044. 

 

********** 
 

Świadectwa energetyczne budynków. Tel. 518-826-910, procert@wp.pl 
 

********** 
 

Firma Handlowa GF - Agencja Opłat w Opatówku, Pl. Wolności 10 
informuje, że w punkcie LOTTO można opłacić rachunki m.in.: ZUS, 
KRUS, US, telefony stacjonarne, komórkowe, energia, gaz, czynsze 
oraz inne zobowiązania finansowe. Pobieramy niskie prowizje - 
realizacja przelewu w ciągu 24h. 

 

********** 
 

Sprzedam mieszkanie 99,4 m2 położone na I piętrze w bloku w centrum 
Opatówka: 3 pokoje, kuchnia, spiżarnia, łazienka, przedpokój, pom. 
gospod., piwnica. Własne c.o. oraz piece kaflowe, ciepła woda 
z bojlera elektr., gaz z butli, inst. TV, telefoniczna, domofon. Możliwość 
podłączenia gazu z sieci i kablowej TV i Internetu. Wspólnota 
Mieszkaniowa, niskie koszty utrzymania. Telefon: 507-518-601. 

 

********** 
 

Sprzedam mieszkanie w Opatówku: 68 m2 (3 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka, garderoba). Lokal po remoncie. Duża piwnica 
i murowany garaż stanowią jego nieodłączną całość. Mieszkanie 
wyposażone jest w meble oraz podstawowy sprzęt pozwalający na 
bezzwłoczne zamieszkanie i funkcjonowanie rodziny. Lokal usytuo-
wany na I piętrze dwupiętrowego budynku. Własność mieszkania 
i garażu określają Księgi Wieczyste. Tel. 506-102-543 lub 510-136-558 

 

********** 
 

Do sprzedania motorower ROMET nowy z 2012 r. Tel. 508-587-845. 
 

********** 
 

Sprzedam łóżko piętrowe w dobrym stanie, cena do uzgodnienia. 
Telefon: 516-567-090. 

 

********** 
 

Do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 85m2 w Opatówku przy ulicy 
Łódzkiej 30A. Telefon: (62) 76-18-145. 

 

********** 

Sprzedam bojler elektryczny - 150 zł, grzejnik olejowy - 75 zł,
zamrażarka Mors - 220 zł, brama wjazdowa - 100 zł, zestaw ogrody 
stół+krzeseł (metalowe) - 150 zł, 2 stoły po 40 zł/szt., kanistry 
metalowe na paliwo - 17 zł/szt., butle gazowe turystyczne - 20 zł/szt. 
Telefon: (62) 76-13-407. 

 

********** 
 

Sprzedam działkę 3000m2 uzbrojoną w prąd, wodę i telefon, przylega 
do drogi asfaltowej Brzeziny-Piegowiska. Telefon: (62) 76-13-407. 

 

********** 
 

Sprzedam działkę w miejscowości Borek pod budownictwo jednoro-
dzinne, pow. 1.142m2, uzbrojona. Telefon: (62) 76-13-407. 

 

********** 
 

Sprzedam motorower OGAR Romet (zabytek) do lekkich poprawek. 
Cena do uzgodnienia. Telefon: 506-211-366. 

 

********** 
 

Sprzedam krajzegę. Telefon: (62) 76-18-558, 505-987-729. 
 

********** 
 

Sprzedam słomę i siano w belach. Telefon: 510-558-311. 
 

********** 
 

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

********** 
 

Sprzedam sadzonki truskawek. Telefon: 515-181-655. 
 

********** 
 

Serdeczne podziękowania Rodzinie, 
Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom 

oraz Pracownikom i Uczniom Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Opatówku 

za liczny udział w ceremonii pożegnania nauczycielki 

Ś.P. Barbary Bąkowskiej 

naszej najukochańszej Żony, Mamy i Babci 
składają Mąż z dziećmi i wnuczkami 

********** 
 

Serdeczne podziękowanie Rodzinie, 
Sąsiadom, Przyjaciołom, Znajomym, 

wszystkim, którzy wzięli udział w nabożeństwie żałobnym, 
zamówili msze św., złożyli kwiaty, 

okazali wyrazy współczucia oraz uczestniczyli w ostatniej drodze 
naszej Drogiej Mamy, Babci i Prababci 

Ś.P. Anny Kujawy 

składają córki z rodzinami 

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

NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW 
 

Od 1 lipca br. gmina przejmuje wszystkie obowiązki związane 
z odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 
czyli odpadów powstających w domach. Dotychczas zawarta 
umowa (z PUK, EKO itp.) na odbiór odpadów powinna ulec 
rozwiązaniu z dniem 30 czerwca 2013 r. 
1. W celu naliczenia nowej opłaty za odbiór odpadów, właściciel 

nieruchomości zamieszkałej zobowiązany był, bez dodatko-
wego wezwania do złożenia w Urzędzie Gminy DEKLARACJI 
do dnia 31 marca 2013r (Deklarację można pobrać ze strony 
internetowej gminy bądź w urzędzie gminy). W przypadku 
powstania jakiejkolwiek zmiany (np. ilości osób zamieszka-
łych, zmiany stawki itp) właściciel jest zobowiązany złożyć
nową Deklarację w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany. 

2. W sytuacji, gdy dana nieruchomość obejmuje budynki wielolo-
kalowe obowiązki właściciela przejmuje zarząd. 
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3. Na terenie gminy Opatówek obowiązuje metoda opłaty zależ-
na od liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn 
liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 
i stawki opłaty. 

4. Rada Gminy Opatówek uchwaliła następujące stawki: 
- 11,00 zł miesięcznie od mieszkańca przy zbieraniu 

odpadów w podziale na frakcję suchą i frakcję mokrą,
czyli 1 kubeł na odpady + 1 worek na surowce wtórne 
(wszystkie razem), 

- 7,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady 
komunalne są zbierane w sposób selektywny, czyli 
1 kubeł na odpady + 3 worki na surowce wtórne 
(oddzielnie papier, plastik z metalem, szkło), 

- 5,50 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady 
komunalne są zbierane w sposób selektywny, czyli 
1 kubeł na odpady + 3 worki na surowce wtórne 
(oddzielnie papier, plastik z metalem, szkło) i dodatkowo 
w deklaracji zaznaczy punkt o kompostowaniu odpadów 
zielonych i ulegających biodegradacji (kompostownik 
należy wykonać we własnym zakresie i samemu dosto-
sować jego wielkość do ilości produkowanych odpadów 
zielonych). 

5. Do deklaracji należy dołączyć kopię dotychczas zawartej 
umowy na odbiór odpadów (z PUK, EKO itp.). 

6. Odpady z terenu gminy będzie odbierać jedna firma wybrana 
w drodze przetargu. 

7. Od 1 lipca 2013r opłatę za odbiór odpadów należy wpłacać
kwartalnie na konto gminy lub w kasie Urzędu Gminy 
w Opatówku. 

 
Segregacja odpadów w gospodarstwie domowym w naszym 
systemie to wydzielenie do oddzielnych worków, podstawowych 
grup odpadów: 
- papieru 
- tworzyw sztucznych i metali 
- szkła
Odpady nie stanowiące surowców wtórnych należy wrzucać do 
kubła na odpady ogólne. 
 
Prosimy o przestrzeganie przedstawionych poniżej zasad segre-
gacji: 
1. Papier to: 

- opakowania z papieru lub tektury 
- gazety i czasopisma 
- katalogi, prospekty, foldery 
- papier szkolny i biurowy 
- książki i zeszyty 
- torebki papierowe 
- papier pakowy 

Zabrania się wrzucania do papieru: 
papier powlekany folią i kalkę, kartony po mleku i napojach, 
pieluchy jednorazowe i podpaski, pampersy i podkładki, worki po 
nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych tapety, 
inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne) 
Pouczenie: Przed wrzuceniem papieru wskazane jest usunąć 
z niego większe części metalowe i plastikowe. 
 
2. Tworzywa sztuczne i metale to: 

- butelki po napojach 
- opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. 

szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.) 
- opakowania po produktach spożywczych 
- plastikowe zakrętki 
- plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie 
- plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach 
- styropian 
- puszki po napojach, sokach 
- puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), 
- złom żelazny i metale kolorowe 
- metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych 

pojemników 
- folia aluminiowa, 

Zabrania się wrzucania do tworzyw sztucznych i metali: 
Strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne, odpady budowlane 
i rozbiórkowe, nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, 
lakierach i olejach, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny, inne odpady komunalne (w tym niebez-
pieczne) 
Pouczenie: wrzucać czyste opakowania opróżnione z produktu, 
zaleca się zgnieść je przed wrzuceniem do worka 
 
3. Szkło opakowaniowe to: 

- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, 
- butelki po napojach alkoholowych, 
- szklane opakowania po kosmetykach. 

Zabrania się wrzucania do szkła: 
szkło stołowe - żaroodporne, ceramika, doniczki, znicze z zawar-
tością wosku, żarówki i świetlówki, szkło kryształowe, reflektory, 
nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, 
termometry i strzykawki, monitory i lampy telewizyjne, szyby 
okienne i zbrojone, szyby samochodowe, lustra i witraże, fajans 
i porcelana, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne) 
Pouczenie: wrzucać czyste opakowania opróżnione z produktu, 
bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła

4. Odpady "zielone" to: 
- gałęzie drzew i krzewów, 
- liście, kwiaty i skoszona trawa, 
- trociny i kora drzew, 
- owoce, warzywa itp. 

Zabrania się wrzucania do odpadów "zielonych" - roślinnych: 
kości zwierząt, mięso i padlina zwierząt, olej jadalny, drewno 
impregnowane, płyty wiórowe i MDF, leki, odchody zwierząt, 
popiół z węgla kamiennego 
 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na 
konto bankowe gminy lub w kasie urzędu, raz na kwartał, w termi-
nach: 
- do dnia 31 sierpnia za III kwartał każdego roku 
- do dnia 30 listopada za IV kwartał każdego roku 
- do dnia 28 lutego za I kwartał każdego roku 
- do dnia 31 maja za II kwartał każdego roku 
 
Przed 1.07.2013 firma Eko dostarczy do każdej posesji pojemniki, 
worki oraz harmonogram odbioru odpadów. Pojemność będzie 
dobrana odpowiednio do ilości osób zdeklarowanych oraz często-
tliwości wywozu odpadów. 
 
Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunal-
nych z terenu nieruchomości: 
a) zabudowa jednorodzinna (dotyczy miejscowości: Opatówek, 

Szałe, Zduny) 
- frakcja mokra dwa razy w miesiącu lub raz w miesiącu 

w przypadku posiadania kompostownika 
- frakcja sucha raz w miesiącu 
- odpady selektywnie zebrane raz w miesiącu 

b) zabudowa wielorodzinna (bloki, wspólnoty) 
- frakcja mokra jeden raz na tydzień
- frakcja sucha raz w miesiącu 
- odpady selektywnie zebrane raz w miesiącu 

c) zabudowa zagrodowa (pozostałe miejscowości) 
- frakcja mokra raz w miesiącu 
- frakcja sucha raz w miesiącu 
- odpady selektywnie zebrane raz w miesiącu 

 

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

Urząd Gminy w Opatówku 
Pl. Wolności 14, 
62-860 Opatówek 
 
tel. (62) 76-18-453, 76-18-454, 
faks (62) 76-18-017 
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e-mail: gmina@opatowek.pl 
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