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SESJE RADY GMINY 
 

W miesiącach od lipca do końca września 
2013 r. odbyły się kolejne sesje Rady Gminy Opatówek, 
na których podjęte były następujące uchwały: 
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Opatówku za 2012 rok; 

- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci 
Gillerów w Opatówku za 2012 rok; 

- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Opa-
tówku za 2012 rok; 

- w sprawie zmiany uchwały nr 261/12 Rady Gminy 
Opatówek z dnia 25.01.2013 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na reali-
zację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 
nr 4628 P Opatówek - Brzeziny i drogi powiatowej 
nr 4631 P na odcinku Godziesze Wielkie - Zajączki 
Bankowe" w ramach Narodowego Programu 
przebudowy Dróg lokalnych - etap II Bezpieczeń-
stwo - Dostępność - Rozwój; kwota wydatkowana 
jako udział gminy Opatówek w powyższym przedsię-
wzięciu została zmniejszona do wys. 309 510 zł, co 
znalazło swój wyraz w w/w uchwale; 

- w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania 
publicznego z zakresu dróg powiatowych - dot. 
budowy chodnika w Michałowie Drugim - Powiat 
Kaliski przeznaczy na to zadanie kwotę 20 000 zł;

- w sprawie udzielenia przez Gminę Opatówek 
pomocy finansowej dla Powiatu Kaliskiego przezna-
czonej na zakup samochodu dla Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Koźminku - z uwagi na to, że uczestni-
kami terapii zajęciowej są także mieszkańcy gminy 
Opatówek, Rada Gminy przyznała na ten cel pomoc 
w wys. 5 tys. zł;

- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013 
rok; po dokonanych zmianach plan dochodów 
wynosi 31 605 735,64, plan wydatków wynosi 
33 505 735,64 zł

- w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu 
i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania 
na raty należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających gminie Opatówek 
oraz jej jednostkom podległym, warunków dopusz-
czalności pomocy publicznej w przypadkach, 
w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną
oraz wskazania podmiotów uprawnionych do 
udzielania tych ulg; 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas 
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części 
działki oznaczonej nr 106/14 położonej w Opatówku 
przy ul. Piaskowej, nieruchomości-gruntu położonego 
w Opatówku przy Pl. Wolności 9; 

- w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 
z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w celu sfinansowania 
planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na 
finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termo-
modernizacja trzech budynków użyteczności pu-
blicznej na terenie gminy Opatówek" - przy całko-
witym koszcie inwestycji w wys. 1 186 163 zł, udział
finansowy gminy wyniesie 485 373 zł, udział ten 
zostanie sfinansowany z zaciągniętej pożyczki 
zaplanowanej w budżecie na 2013 rok; 

- w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej 
(nr 158 Dębe-Kolonia - Józefina) - ponieważ droga 
ta ma charakter ponad lokalny, jej odcinek o dł.
732 mb przejmie powiat kaliski; 

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy Opatówek; Rada Gminy uznała skargę jako 
niezasadną, z uwagi na to, że część działki, o podział
której wnioskowali mieszkańcy Cieni Folwark, 
stanowi drogę gminną;
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- w sprawie przejęcia przez gminę Opatówek zadania 
publicznego w zakresie dróg powiatowych (remont 
kanalizacji deszczowej w ul. Poniatowskiego w Opa-
tówku) - zadanie to zostanie dofinansowane z bud-
żetu powiatowego w kwocie 23 500 zł

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Opatówek na lata 2013-2023; 

- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 
2013rok. 

 

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

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY 
 

Na sesji w dniu 27 czerwca 2013 r. Rada Gminy 
Opatówek pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 
2012 rok przedstawione w sprawozdaniu Wójta Gminy. 
Przygotowanie do sesji absolutoryjnej poprzedzone było
sporządzeniem sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy Opatówek za 2012 rok. Wójt Gminy przedstawił
Radzie Gminy następujące dokumenty: 
- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, 
- sprawozdania roczne z wykonania planu finanso-

wego jednostek organizacyjnych gminy, 
- informację o stanie mienia gminy, 
- wykonanie wydatków majątkowych. 
Sprawozdanie to zostało przedstawione radnym oraz, 
zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym 

oraz o finansach publicznych, przedłożone Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem wydania opinii. 
Dane zawarte w sprawozdaniu były przedmiotem 
dyskusji w poszczególnych komisjach Rady Gminy, 
w tym Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie opiniując
wykonanie budżetu za 2012 rok, wnioskowała o udzie-
lenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2012 rok (Absolu-
torium to akceptacja wykonania budżetu udzielana przez 
organ stanowiący, czyli Radę Gminy, organowi wyko-
nawczemu - Wójtowi Gminy). 

Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, po analizie sprawozdania z wykonania 
budżetu, RIO przedstawiła pozytywną opinię, nie wno-
sząc zastrzeżeń do wykonania wydatków i dochodów 
budżetu. 
Dane finansowe za 2012 rok przedstawiają się następu-
jąco: 
- dochody budżetu: 

plan - 31 526 094 zł (plan na początku 2012 r. - 
27 989 460 zł)
wykonanie - 31 731 453,80 zł

- wydatki budżetu: 
plan - 33 247 528 zł (plan na początku 2012 r. - 
28 948 390 zł)
wykonanie - 30 417 987,11 zł

- wydatki majątkowe: 
plan - 5 746 481 zł (plan na początku 2012 r. - 
3 352 490 zł)
wykonanie - 5 000 050,89 zł

- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ustawami - 3 526 195,40 zł

- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych 
zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych 
z jednostkami samorządu terytorialnego - 45 000 zł

- subwencja oświatowa - 10 221 949 zł
- wykonanie wydatków majątkowych za 2012 rok 

(po zwiększeniach na skutek uzyskanych dodatko-
wych środków zewnętrznych i oszczędności): 

Wykonanie ujęcia wód podziemnych w m. Rajsko 113 355,60 

Modernizacja przepompowni ścieków nr 1 przy 
ul. Poniatowskiego 29 520,00 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zduny 1 402 124,21 

Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizacje 
zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4610 P w 
miejscowości Borów w zakresie zatoki autobusowej" 

10 000,00 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4619 P Rajsko 
(Modła) - Warszew w zakresie odnowy powierzchni 125 322,87 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P Szulec - 
Oszczeklin 15 600,00 

Przebudowa nawierzchni drogi Rożdżały - Kobierno 242 659,45 

Przebudowa nawierzchni drogi Sierzchów 61 669,33 

Przebudowa nawierzchni ul. Św. Jana w m. Opatówek 29 707,16 

Przebudowa nawierzchni drogi Cienia Trzecia - Cienia 
Druga 33 699,69 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Tłokinia 
Kościelna, ul. Poduchowna 143 343,89 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zawady 39 820,74 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 
w m. Opatówek, ul. Ludowa (nr 675565P), 
ul. 3 Maja (nr 675561P) 

10 000,00 

Przebudowa nawierzchni drogi w m. Szałe
ul. Klonowa, ul. Brzoskwiniowa, ul. Morelowa 19 700,00 

Przebudowa drogi gminnej w m. Zduny, ul. Jana 
Pawła II  w zakresie chodnika 39 649,62 

Przebudowa drogi gminnej w m. Zduny, ul. Jana 
Pawła II 247 373,99 

Posypywarka do piasku 3 948,30 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Cienia 
Folwark - Michałów Czwarty 6 000,00 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 
w m. Opatówek ul. Ogrodowa 2 999,99 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chełmce 2 999,99 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Tłokinia 
Kościelna ul. Podgórna 29 985,50 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 353 628,27 

Dofinansowanie do zakupu samochodu 
oznakowanego dla Policji (fundusz wsparcia) 10 000,00 
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Dotacja dla OSP Tłokinia Wielka na zakup 
samochodu strażackiego lekkiego 23 540,00 

Dotacja dla OSP Opatówek na zakup samochodu 
strażackiego 335 000,00 

Zakup komputerów do pracowni komputerowej 
w ZS Rajsku i Chełmcach 34 921,83 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
SP Opatówek 1 167 261,05 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
ZS Tłokinia 233 410,15 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
ZS Rajsko, ZS Chełmce 16 482,00 

Zakup komputerów do pracowni komputerowej 
w Gimnazjum Opatówku 10 355,00 

Pomost rekreacyjny łączący "Dziką promenadę"
z alejkami w zabytkowym parku w Opatówku - projekt 6 000,00 

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku - 
wykonanie alejek parkowych - "Dzika promenada" 96 857,94 

Tablica interaktywna 10 580,00 

Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru 
ogrodzeniowego przy tzw. Domku gotyckim na ulicy 
Kościelnej w Opatówku 

41 780,00 

Odnowienie centrum wsi Opatówek poprzez 
zagospodarowanie skweru przy Placu Wolności 50 754,32 

Stan zadłużenia gminy na koniec 2012 roku 
z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 6 371 964 zł, co 
stanowi 20,21 % planowanych dochodów. W 2012 roku 
gmina nie zaciągnęła kredytu sukcesywnie dążąc do 
zmniejszenia zadłużenia. 

Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, radni gminy 
Opatówek jednogłośnie, w drodze głosowania, udzielili 
absolutorium Wójtowi Gminy Opatówek za 2012 rok. 
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Bąkowski, w imie-
niu Rady Gminy złożył gratulacje Wójtowi i wszystkim 
współpracownikom w związku z pozytywnym wykona-
niem budżetu za 2012 r. Wójt Sebastian Wardęcki 
serdecznie podziękował Radzie Gminy za zaufanie oraz 
wszystkim pracownikom urzędu gminy, na czele 
z Sekretarzem i Skarbnikiem Gminy, za całoroczną
współpracę i uzyskane absolutorium. 
 

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

INWESTYCJE, REMONTY, 
PROJEKTY UNIJNE 

 

Termomodernizacja budynków szkolnych w gminie 
Opatówek - ZS w Chełmcach i ZS w Rajsku 
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. 
W dniu 18 września br. został ogłoszony przetarg na 
w/w prace. 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.

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 drzwiowej 
- położenie paneli akustycznych 
- wymiana schodów 

 

Całkowity koszt planowanej modernizacji GOK-u to 
kwota 228 600 zł, a dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 
w Poznaniu wyniesie ponad 91 tys. złotych. 
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Kanalizacja sanitarna we wsi Szałe
Zakończyły się procedury administracyjne i formalne 
związane z przygotowaniem realizacji inwestycji kana-
lizacji w Szałe. Przygotowanie kompletu dokumentów, 
w tym projektu, było niezbędne, aby gmina mogła ubie-
gać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. 
W dniu 9 września podpisana została umowa pomiędzy 
Gminą Opatówek a Urzędem Marszałkowskim w Poz-
naniu o przyznanie pomocy finansowej. Na to zadanie, 
z Programu PROW na lata 2007-2013 Działanie: 
Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej, 
gmina Opatówek uzyskała dofinansowanie w kwocie 
1 998 958 zł, przy całkowitej wartości zadania w wyso-
kości 4 917 438 zł.

Celem tego zadania, jak podano w uzasadnieniu 
wniosku, jest uporządkowanie gospodarki ściekami sani-
tarnymi w zakresie ich odprowadzania i oczyszczania, 
a realizacja projektu poprawi infrastrukturę techniczną
i warunki życia mieszkańców wsi Szałe. Główny, pierw-
szy etap tej wieloletniej inwestycji obejmować będzie 
ulicę Kaliską - powstanie tam kanalizacja sanitarna, 
kolektory, przepompownie. Łączna długość kanalizacji 
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. Planowany termin realizacji 
tej inwestycji to 31 maja 2015 roku. 
 

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. 
 

Droga Opatówek - Brzeziny - Godziesze Wielkie 
Duża inwestycja drogowa z udziałem Powiatu Kaliskiego, 
Gminy Opatówek, Brzeziny i Godziesze Wielkie, rozpo-
częta w maju br. i polegająca na wykonaniu drogi 
powiatowej 4628P Opatówek - Brzeziny z odbiciem na 
drogę powiatową 4631P Godziesze - Zajączki Bankowe 
na odcinku ok. 22 km, dobiega końca. 
Głównym celem wykonywanej przebudowy jest poprawa 
stanu drogi oraz bezpieczeństwa na jednym z ważniej-
szych ciągów komunikacyjnych przebiegających przez 
naszą gminę - powiedział Wójt Gminy Sebastian 
Wardęcki.
W drodze rozstrzygnięcia przetargowego uzyskano 
kwotę 4 973 715 zł, a firmą, która złożyła najtańszą
ofertę, a tym samym została wykonawcą robót jest 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. z Ka-
lisza. 
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. Długo 
oczekiwane prace związane z przebudową drogi dobie-
gają końca i mamy nadzieję, że wynikające z niej 
utrudnienia w ruchu zostały zrekompensowane faktem 
znacznej poprawy jej stanu. 
Podział finansowy pomiędzy uczestników zadania na 
odcinku przebiegającym przez gminę Opatówek wygląda 
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 bud-
żetu gminy Opatówek. 
Z uwagi na potrzebę pilnego remontu i możliwość znacz-
nego dofinansowania zewnętrznego w ramach partner-
stwa, Rada Gminy Opatówek wyraziła zgodę na party-
cypowanie w kosztach budowy, bowiem droga ta służy
mieszkańcom gminy i powiatu - powiedział Przewodni-
czący Rady Gminy Paweł Bąkowski. 
Dzięki takim porozumieniom, na obszarze powiatu kalis-
kiego, istnieje możliwość budowy i modernizacji wielu 
kilometrów naszych dróg - dodaje Przewodniczący 
Rady Powiatu Mieczysław Łuczak. 
Zakres prac przewidzianych do wykonania to budowa 
w niektórych miejscach nowych studzienek oraz regu-
lacja starych, budowa przepustów, ścieków przykrawęż-
nikowych, zatok autobusowych, zjazdów do posesji, 
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wyko-
nanie chodników z kostki brukowej przy przystankach 
autobusowych oraz najważniejsze prace czyli generalny 
remont istniejącej jezdni asfaltowej (uzupełnienie 
podbudowy, uzupełnienie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-asfaltowych, położenie nowej nawierzchni na 
całości tego odcinka). Dodatkowo na ul. Poniatowskiego 
dokonano remontu niesprawnej kanalizacji deszczowej 
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o długości 191 mb (odwodnienie, studzienki rewizyjne) 
za kwotę 42 563,66 zł oraz dokonano przebudowy trzech 
skrzyżowań:
- skrzyżowanie z ul. Kościuszki w Opatówku - wartość 

prac 12 134,15 zł, wykonawcą jest Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Drogowego w Kaliszu, zakres prac: 
montaż studzienek kanalizacyjnych z przykanalikami, 

- skrzyżowanie w Cieni Drugiej - wartość prac 
12 368,85 zł, zakres prac: budowa studzienki ście-
kowej z przykanalikami, położenie krawężników, 
budowa chodnika z kostki brukowej, 

- skrzyżowanie w Cieni Pierwszej - wartość prac 
6 175,53 zł, zakres prac: ułożenie krawężników, 
położenie nawierzchni bitumicznej. 

 
Gminne inwestycje drogowe 

Trojanów
Wykonana została przebudowa drogi gminnej w miej-
scowości Trojanów na odcinku 765 mb, za kwotę
95 046,74 zł. Wykonawcą wyłonionym w drodze prze-
targu było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego 
w Kaliszu. Zakres wykonanych prac: górna warstwa 
podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie na-
wierzchni z mieszanki bitumiczno-asfaltowych, planto-
wanie i formowanie poboczy. 
 

Michałów Trzeci
Zakończona została przebudowa grogi gminnej 
w Michałowie Trzecim na odcinku 1650 mb z zakresem 
prac: wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,  
ręczne czyszczenie i plantowanie poboczy, regulacja 
studzienek wodociągowych, formowanie nasypów i po-
boczy, wykonanie górnej warstwy z kruszywa łamanego, 
ustawienie drogowych znaków pionowych. Wartość 
wykonanych prac to kwota 77 589,63 zł, a wykonawcą
był Zakład Budowlano-Drogowy KALDROG. 
 

Chełmce
Wykonany został remont nawierzchni drogi gminnej 
w Chełmcach o długości 400 mb za kwotę 17 871,90 zł.
Wykonawcą prac był Zakład Usługi Drogowe DROMAX. 
Zakres wykonanych prac: korytowanie, plantowanie 
i wyrównanie poboczy, wykonanie dolnej warstwy 
podbudowy z kruszywa naturalnego, górnej warstwy 
z kruszywa łamanego. 
Trwają prace związane z wykonaniem dalszej części 
chodnika (172 mb) w miejscowości Chełmce wzdłuż
drogi powiatowej 4636P. Wykonawcą będzie Zakład 
Roboty Drogowo-Budowlane ROL-DRÓG z Rajska za 
kwotę 59 768,20 zł. Planowany zakres prac: roboty 
rozbiórkowe, ziemne, wykonanie koryta pod chodnik, 
regulacja studzienek telefonicznych, położenie krawęż-
ników i obrzeży chodników i placu postojowego, dolna 
i górna warstwa podbudowy, wykonanie nawierzchni 
z kostki brukowej, ustawienie pionowych znaków dro-
gowych. Udział finansowy gminy Opatówek i Powiatu 
Kaliskiego wynosi 50/50, co zawarte zostało w sto-
sownej uchwale Rady Gminy. 
 

Cienia Folwark
Zakończona została przebudowa nawierzchni drogi 
gminnej w Cieni Folwark na odcinku 1200 mb za kwotę
44 316,90 zł. Wykonawcą był Zakład Usługowo-Pro-
dukcyjny ROL-DRÓG. Zakres prac: korytowanie, górna 
i dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego/natu-
ralnego. 
 

Opatówek
Wykonana została przebudowa ulicy Ogrodowej na 
odcinku 400 mb za kwotę 30 083,34 zł. Wykonawcą był
zakład Roboty Drogowo-Budowlane BEDRÓG. Zakres 
zrealizowanych prac: roboty pomiarowe i ziemne, regu-
lacja pionowa, wykonanie górnej warstwy podbudowy 
z kruszywa łamanego. 
Zakończono przebudowę nawierzchni drogi ul. Ludowej 
oraz budowę kanalizacji deszczowej w wym. drodze 
o długości 610 mb za kwotę 266 523,47 zł. Wykonawcą
był Zakład Usługowo Produkcyjny ROL-DRÓG. Zakres 
wykonanych prac: ręczne czyszczenie poboczy, regu-
lacja studzienek do włazów kanałowych, odwodnienie 
drogi, położenie krawężników betonowych, wykonanie 
studzienek ściekowych i przykanalików, profilowanie 
i zagęszczenie podłoża, wykonanie nawierzchni drogi 
z mieszanek mineralno-asfaltowych. 
13 września odbył się przetarg na wykonanie przebu-
dowy nawierzchni oraz budowę kanalizacji deszczowej 
na osiedlu Kościuszki w ulicach: Gen. Józefa Zajączka, 
ks. Adama Marczewskiego, Piotra Szadkowskiego. 
Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Ulic i mostów z Kali-
sza, które wykona prace za kwotę 594 116,50 zł.

Tłokinia Kościelna - Tłokinia Nowa
2 października odbędzie się przetarg na przebudowę
510 mb nawierzchni drogi gminnej Tłokinia Kościelna - 
Tłokinia Nowa z zakresem prac: czyszczenie poboczy 
i rowów, wykonanie przepustów pod drogą, ulicznych 
studzienek ściekowych, wykonanie podbudowy oraz 
nawierzchni asfaltowej. 
 

Gmina Opatówek w konkursie "Pięknieje wielkopol-
ska wieś"
W ramach III edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska 
wieś" ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Poz-
naniu, zbudowany został plac zabaw dla najmłodszych 
na terenie bazy rekreacyjno-turystycznej w miejscowości 
Szałe. Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu, 
została firma Inter Flora Sp. z o.o. z Siechnic, która 
prace wykonała za kwotę 77 646,59 zł.

Na to zadanie gmina Opatówek otrzymała dofinanso-
wanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 
30 tys. zł. Prace polegały na zagospodarowaniu terenu 
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i wybudowaniu placu zabaw, gdzie całe rodziny będą
mogły bezpiecznie i aktywnie spędzać wolny czas. 
Odbiór prac nastąpił 9 sierpnia. 
Drugi wniosek pn. "Jesionową rajską aleją w głąb naszej 
historii", który jest na etapie wyboru wykonawców, 
przewiduje odtworzenie alei spacerowej wraz z zamon-
towaniem 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 tego projektu to kwota 
38 215 zł, kwota dofinansowania to 23 500 zł.

Remonty w placówkach oświatowych 
Okres wakacji to dla uczniów i nauczycieli czas zasłu-
żonego odpoczynku. Jednocześnie jest to najlepszy 
okres dla intensywnych prac remontowych przygotowu-
jących szkoły i przedszkola do nowego roku szkolnego. 
W minionych dwóch miesiącach letnich wykonano nas-
tępujące prace na łączną kwotę 130 tys. zł.

Publiczne Przedszkole w Opatówku
- pomalowano trzy sale zabaw i wszystkie drzwi 

w przedszkolu 
- zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne 
- wykonano kolorowe dekoracje sal i szatni 
- zamontowano lustra i wieszaki na papier toaletowy 

w łazience dla dzieci 
- przeprowadzono gruntowne porządki z dezynfekcją

łazienek oraz parowym praniem dywanów 
 

Gimnazjum w Opatówku
- urządzono drugą pracownię komputerową
- zmodernizowano monitoring obiektu wzbogacając

go o 3 dodatkowe kamery wizyjne 
- podłączono Internet w hali sportowej włączając go 

do szkolnej sieci internetowej 
- wykonano kraty zabezpieczające na klatce scho-

dowej 
- wymieniono uszkodzone płytki na schodach zew-

nętrznych w głównym wejściu do szkoły
- odświeżono napis na budynku hali sportowej 
- naprawiono ubytki w elewacji budynku hali sportowej 

i części elewacji budynku gimnazjum, pomalowano 
je farbą elewacyjną, naprawiono i pomalowano murki 
przy wejściu do hali 

- wykonano kwietnik wzdłuż budynku hali sportowej 
- wymieniono natryski w szatniach hali sportowej, 

uzupełniono uszkodzone płytki 
- pomalowano szatnię dziewcząt w hali sportowej 

i część pomieszczeń w budynku gimnazjum 
- wykonano prace konserwacyjne podłóg w wielu 

pomieszczeniach szkoły
- w dwóch klasach zamontowano rzutniki multime-

dialne, wykonano ekrany 
- wyposażono czytelnię szkolną w telewizor zakupio-

ny ze środków przekazanych przez radę rodziców 
 

Szkoła Podstawowa w Opatówku
- wyremontowano pokój nauczycielski oraz łazienkę

w przyziemiu 
- położono płytki na części ścian w klasie nr 10 oraz 

w gabinecie logopedy 
- naprawiono i pomalowano ubytki w ścianach w sali 

nr 11 oraz w świetlicy szkolnej 
- pomalowano podłogi w sali nr 17 i 23 

- wymieniono oświetlenie w holu na pierwszym piętrze 
- zamontowano 9 hydrantów przeciwpożarowych 
- powiększono plac zabaw 
- zamontowano monitoring w postaci kamer przemys-

łowych 
- zwiększono przepustowość łącza internetowego 

w szkole w Opatówku i w filii w Sierzchowie (do 
6 Mb/s) 

- sale nr 9 i 21 wyposażono w rzutniki multimedialne, 
ekrany oraz laptopy 

- do 24. zwiększono liczbę stanowisk komputerowych 
z dostępem do Internetu 

 

Zespół Szkół w Chełmcach
- wykonano remont ok. 100m2 korytarza dolnego 

w budynku głównym polegający na zerwaniu starej, 
popękanej posadzki, wyrównaniu podłoża i położe-
niu nowej posadzki gresowej o zwiększonej odpor-
ności na ścieranie 

- pomalowano lamperie i sufity w sali nr 11 i 12 
w budynku głównym 

- poprzez malowanie odnowiono i zlikwidowano zacie-
ki części korytarza górnego w oddziale przedszkol-
nym oraz w sali nr 15 w budynku głównym 

- przeprowadzono prace porządkowe wokół szkoły
polegające na usunięciu gruzu oraz podniesieniu 
estetyki otoczenia 

- pomalowano barierkę ochronną przed wejściem 
głównym do szkoły

- zamontowano nowe pokrywy na szambie i studzien-
kach kanalizacyjnych 

- pozyskano w darowiźnie zmywarkę do oddziału
przedszkolnego oraz dywan do świetlicy szkolnej 
dzięki współpracy z radą rodziców 

- doposażono pracownię komputerową w 8 kompu-
terów 

 

Zespół Szkół w Rajsku
- położono nową wykładzinę PCV w jednej z sal 

lekcyjnych na parterze budynku oraz w szatniach dla 
dziewcząt i chłopców przy sali gimnastycznej 

- pomalowano sale oddziałów przedszkolnych oraz 
szatni, sanitariatów i korytarzy w kompleksie sporto-
wym 

- pomalowano pomieszczenie Internetowego Centrum 
Informacji Multimedialnej 

- zamontowano umywalki i wymieniono drzwi w sani-
tariatach i szatniach gimnastycznych 

- jedną z sal na parterze przystosowano dla kolejnego 
oddziału przedszkolnego 

- doposażono oddział przedszkolny w dywan, radio-
magnetofon, telewizor oraz zabawki 

- przeprowadzono prace porządkowe w szkole i na 
terenie wokół

Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej
- położono płytki na schodach wewnętrznych 
- zamontowano nową poręcz 
- położono panele podłogowe i pomalowano ściany 

w pokoju nauczycielskim 
- pomalowano szatnie i korytarz w hali sportowej 
- zamontowano bramę wjazdową

Realizacja komunalnych zadań remontowych 
W wyniku dokonanego corocznego przeglądu mieszkal-
nych zasobów komunalnych, część z zaplanowanych na 
ten rok remontów w budynkach komunalnych zostanie 
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zrealizowana w dniach od 16 sierpnia do 10 paździer-
nika br. Wybrany został wykonawca - PPHU DACHPOL 
z Ostrowa Wlkp., który złożył najkorzystniejszą ofertę
m.in. na: wymianę pokryć dachowych (4 budynki), wy-
mianę drzwi wejściowych i okien z parapetami (6 budyn-
ków), za kwotę 30 591,68 zł.
Ponadto w zakresie prac remontowych wnioskowanych 
przez mieszkańców, a w wyniku wizji lokalnej uznanych 
za konieczne, 10 lipca br. zakończono remont budynku 
komunalnego przy ul. Łódzkiej w Opatówku. Wykonano 
m.in.: pokrycie dachu papą i uszczelnienie lepikiem, 
wymianę rynien na budynku mieszkalnym i pomieszcze-
niach gospodarczych, a także wygospodarowano dodat-
kowe pomieszczenia gospodarcze dla mieszkańców. 
Koszt to prawie 6 200 zł.

Inwestowanie w obiekty sportowe 
Rok 2013 jest kolejnym rokiem w gminie Opatówek, 
w którym władze samorządowe inwestują 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.
W tym roku wykonana została dalsza modernizacja 
poprzez przebudowę trybun i wymianę krzesełek dla 
uczestników imprez. Koszt wykonanych prac to kwota 
blisko 60 tys. złotych, z czego gmina otrzymała zwrot 
z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w formie dotacji 
w kwocie 39 023 zł.
Kolejnym zadaniem inwestycyjnym, dotyczącym zarówno 
sportu jak i oświaty, jest w bieżącym roku budowa 
kompleksu rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Tłokini 
Wielkiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. 
Za kwotę 27 tys. złotych powstanie nowoczesny, bez-
pieczny plac zabaw z huśtawkami, karuzelą, parkowymi 
ławeczkami, otoczony terenem zielonym i ogrodzony. 
Kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego 
w Poznaniu to 21,6 tys. złotych. 
 

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 dru-
giego 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 systemowy "Uczę się i bawię 2012" 
W roku szkolnym 2012/2013 Gmina Opatówek, jako 
organ prowadzący była beneficjentem Projektu syste-
mowego "Uczę się i bawię 2012" nr POKL.09.01.02-30-
224/12-00. Projekt realizowany był w ramach działań
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Dzia-
łanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapew-
nienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczo-
nych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrówny-
wanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnio-
nym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic 
w jakości usług edukacyjnych. 
Do realizacji założonych zadań przystąpiły wszystkie 
szkoły podstawowe z terenu gminy Opatówek: Szkoła
Podstawowa z Zespołu Szkół w Chełmcach, Szkoła
Podstawowa w Opatówku, Szkoła Podstawowa z Zes-
połu Szkół w Tłokini Wielkiej, Szkoła Podstawowa 
z Zespołu Szkół w Rajsku. W roku szkolnym 2012/2013 
ogółem w klasach I-III w tych szkołach kształciło się 353 
dzieci (169 uczniów i 184 uczennice). We wszystkich 
szkołach istniały zespoły nauczycieli, które opracowały
i realizowały działania ukierunkowane na indywidualiza-
cję procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 
w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej 
kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym. We 
wszystkich szkołach podstawowych gminy Opatówek, 
w ramach obowiązkowych zajęć, realizowane były pro-
gramy nauczania, dostosowane do potrzeb uczniów 
i uwzględniające indywidualizację procesu nauczania 
i wychowania uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z nową podstawą
programową kształcenia ogólnego na I etapie kształ-
cenia. W wyniku przeprowadzonych w powyższych 
szkołach diagnoz (badań, analiz, obserwacji i wywia-
dów) zdiagnozowane zostały specjalne potrzeby eduka-
cyjne uczniów klas młodszych. W wyniku tych diagnoz 
wyłonione zostały grupy uczniów na poszczególne 
zajęcia wspierające i rozwijające zainteresowania. 
Celem głównym projektu było wsparcie indywidualnego 
rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych funkcjo-
nujących w gminie Opatówek, dostosowanego do zdiag-
nozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz 
ich możliwości psychofizycznych w trakcie całego okre-
su realizacji projektu. Działaniami projektowymi objętych 
zostało 202 uczniów, w tym 90 uczennic i 112 uczniów. 
Zajęcia w ramach projektu realizowane były od 
10.12.2012 r. do 31.05.2013 r. Osiągnięto założone cele 
szczegółowe projektu. Zapewniono każdemu dziecku, 
objętemu wsparciem w ramach projektu, ofertę eduka-
cyjno - wychowawczo - profilaktyczną, zgodnie z jego 
indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyj-
nymi oraz rozwojowymi. 
We wszystkich szkołach podstawowych biorących udział
w projekcie stworzono warunki umożliwiające indywidu-
alną pracę z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły
w materiały dydaktyczne. Na zakup pomocy dydaktycz-
nych do wszystkich szkół wydano 127 239,50 zł. Ogó-
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łem wydatki na realizację całego projektu wyniosły
183 239,50 zł.
W wyniku realizacji projektu osiągnięto wskaźniki 
docelowe dotyczące zminimalizowania specyficznych 
trudności w uczeniu się u co najmniej 50% uczniów klas 
I-III szkół podstawowych gminy Opatówek. Zostały osią-
gnięte wskaźniki docelowe, dotyczące minimalnej liczby 
uczniów (56) i uczennic (45), u których zostały złago-
dzone zidentyfikowane bariery w dostępie do edukacji 
i u których zaobserwowano poprawę efektów kształce-
nia. Źródłem pozyskania danych były analizy zapisów 
w dziennikach zajęć i wyniki ewaluacji zajęć.
Szkoły w gminie Opatówek realizowały następujące 
zajęcia dodatkowe, wspierające indywidualizację procesu 
dydaktycznego, na podstawie opracowanych przez 
zespół nauczycieli szkół programów indywidualizacji: 
- trudności w pisaniu i czytaniu 
- trudności w zdobywaniu umiejętności matematycz-

nych 
- logopedyczne z zaburzeniami mowy 
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy 
- rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie 

uzdolnionych przyrodniczo 
- rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie 

uzdolnionych matematycznie 
- rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie 

uzdolnionych mat-przyr. 
Ogółem zrealizowano 1120 godzin zajęć z uczniami 
objętymi działaniami projektowymi. Realizacja projektu, 
którego celem jest wsparcie indywidualnego rozwoju 
uczniów klas I-III szkół podstawowych funkcjonujących 
w gminie Opatówek wpisała się w określony dla 
Priorytetu IX efekt realizacji Priorytetu POKL. Zapla-
nowane w projekcie działania ukierunkowane były na 
wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie pro-
cesu kształcenia, począwszy od edukacji wczesno-
szkolnej, co też odpowiada założeniom projektów doty-
czących indywidualizacji. W wyniku realizacji projektu 
została nawiązana ścisła współpraca z rodzicami dzieci, 
które objęte były wsparciem. Działania te stanowią war-
tość dodaną projektu, bowiem nastąpił wzrost świado-
mości rodziców dzieci we wszystkich szkołach gminy 
Opatówek, co do roli i znaczenia zindywidualizowanej 
pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi. Poprawiła się jakość i efektywność współpracy 
rodziców ze szkołą. Do rezultatów twardych projektu 
należy zaliczyć:
- podniesienie efektywności w zakresie czytania 

i pisania u 19,6% uczniów i uczennic (69 z 353) 
- poprawę jakości i efektywności oddziaływań eduka-

cyjnych w zakresie matematyki u 13,9% uczniów 
i uczennic (49 z 353) 

- kształtowanie kompetencji w zakresie mowy u 6,8% 
uczniów i uczennic (24 z 353) 

- redukcję wad postawy u 7,1% uczniów i uczennic 
(25 z 353) 

- rozwinięcie i pogłębienie zainteresowań dzieci 
szczególnie uzdolnionych matematycznie u 6,5% 
uczniów i uczennic (25 z 353) 

- rozwinięcie i pogłębienie zainteresowań dzieci 
szczególnie uzdolnionych przyrodniczo u 6,8% 
uczniów i uczennic (24 z 353) 

- rozwinięcie i pogłębienie zainteresowań dzieci 
szczególnie uzdolnionych matematyczno - przyro-
dniczo u 2,3% uczniów i uczennic (8 z 353) 

Projektem zarządzał gminny koordynator - p. Magdalena 
Noskowska (Opatówek). Do zadań koordynatora nale-
żało: nadzór nad realizacją projektu, bieżące monitoro-
wanie systematyczności i efektywności jego realizacji 
oraz jego promocja na łamach wiadomości lokalnych. 
W zadaniach koordynatora pomagali asystenci, koordy-
natorzy w szkołach - p. Iwona Frątczak (Chełmce), 
p. Agnieszka Wosiek (Rajsko), p. Ewa Janiak (Tłokinia 
Wielka). Na podstawie informacji z poszczególnych 
szkół biorących udział w projekcie powstawały kwartalne 
sprawozdania i opis merytoryczny do wniosków o płat-
ność. Ewaluacja prawidłowego przebiegu projektu poz-
woliła przygotować projekt raportu końcowego. Rozlicza-
niem projektu zajmowała się księgowa zatrudniona 
w gminie. Do zadań księgowej należało m.in. sporządza-
nie wniosków o płatność i sprawozdań finansowych oraz 
ewidencja wydatków. Do realizacji zaplanowanych zadań
zaangażowani zostali nauczyciele poszczególnych szkół
oraz specjaliści. 
Doposażono w materiały dydaktyczne sale, w których 
prowadzone były zajęcia z uczniami i uczennicami klas 
I-III we wszystkich szkołach podstawowych na terenie 
gminy Opatówek. Doposażenie było zgodne z potrze-
bami uczniów i uczennic powyższych szkół. Do tych 
szkół zakupione zostały: pomoce dydaktyczne do reali-
zacji treści z zakresu edukacji polonistycznej, matema-
tycznej i przyrodniczej, wynikające z procesu indywi-
dualizacji oraz środki dydaktyczne pozwalające popra-
wić wymowę dzieci, niwelować wady postawy. Szkoły
doposażyły swoją bazę dydaktyczną w sprzęt specjali-
styczny (specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do 
diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii 
rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady 
postawy i zaburzenia koordynacji ruchowej). Planowane 
elementy doposażenia pomogły również w kształtowaniu 
w uczniach i uczennicach poczucia równości i zostały
wykorzystane w nauczaniu niestereotypowego postrze-
gania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie. 
 

Magdalena Noskowska 
 

Projekt "Dać Szansę Młodym" 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
www.efs.gov.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej 

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji 

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

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku 
realizuje projekt pn. "Dać Szansę Młodym" 
 
na który pozyskał środki z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. 
 
Termin realizacji projektu 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. 
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Projekt "Dać Szansę Młodym" 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

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 realizuje edycję zajęć dla młodzieży
uczącej się w ramach projektu systemowego "Dać
Szansę Młodym", na które pozyskał środki z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ma na celu rozwój 
osobowy i edukacyjny młodzieży zagrożonej wyklucze-
niem społecznym z Gminy Opatówek poprzez pracę
z pracownikami socjalnymi, psychologiem, pedagogiem, 
terapeutą, doradcą zawodowym, socjologiem, informaty-
kiem, instruktorem gospodarstwa domowego. Benefi-
cjenci zostaną również przeszkoleni z zakresu pierwszej 
pomocy, a także dodatkowym wsparciem dla nich i ich 
rodzin jest pomoc asystenta rodzinnego. 
W projekcie udział bierze 14 beneficjentów - młodzież
w wieku 15-30 lat (8 chłopców i 6 dziewcząt, w tym trzy 
osoby niepełnosprawne). Rekrutacji uczestników doko-
nał Kierownik GOPS w Opatówku przy współpracy Koor-
dynatora projektu uwzględniając zasadę równych szans. 
Uczestnicy biorą aktywny udział w zajęciach indywidual-
nych i grupowych. W celu integracji, zdobycia umiejęt-
ności współżycia w grupie, nawyków kulturalnego spę-
dzania czasu wolnego oraz pogłębienia zainteresowań,
poznania nowych, ciekawych miejsc została zorganizo-
wana trzydniowa wycieczka edukacyjno - profilaktyczna 
do Karpacza. Młodzież podziwiała piękne krajobrazy 
polskich gór, podróżując szlakami turystycznymi, zwie-
dzała Park Miniatur, a także przeżywała kowbojskie 
przygody w miasteczku Western City. 
Podczas zajęć w ramach w/w projektu uczestnicy 
korzystają z organizowanego poczęstunku. 
Uwieńczeniem projektu będzie wspólne spotkanie pod-
sumowujące w formie kolacji wigilijnej, na którym bene-
ficjenci otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w zaję-
ciach. 
Mamy nadzieję, że działania podjęte w projekcie przy-
niosą pożądany efekt na zmianę postaw, aktywności 
i zwiększenia motywacji do samodzielnych działań przy 
wkraczaniu w dorosłe życie. 
Termin realizacji projektu 01.01.2013r. - 31.12.2013r. 
 
Aktualny wykaz wydatków majątkowych na 2013 rok:

Projekt budowlany kanalizacja sanitarna Szałe 29 520 zł

Projekt budowlany kanalizacja sanitarna Szałe II etap 35 000 zł

Projekt SUW w m. Rajsko 40 000 zł

Budowa kanalizacja sanitarnej w m. Zduny 
(tereny kolejowe) 140 000 zł

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

"Jesionową rajską aleją w głąb naszej historii" 35 500 zł

Silnik i sprężarka 25 000 zł

Renowacja studni głębinowej 25 000 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 

309 510 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

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4622 P 
w m. Michałów Drugi 40 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej oraz budowa 
kanalizacji deszczowej w m. Opatówek, ul. Ludowa 275 000 zł

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

610 000 zł

Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej 50 000 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 86 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 266 
w m. Chełmce 80 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 
w m. Trojanów 104 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Porwity 40 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Tłokinia 
Wielka - Tłokinia Mała 60 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Tłokinia 
Kościelna - Tłokinia Nowa 130 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr ew. 51 
w m. Sierzchów 30 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr ew. 329 
w m. Sierzchów 50 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 
w m. Nędzerzew 50 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 
w m. Opatówek ul. Ogrodowa 31 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 313 
w m. Chełmce 20 000 zł

Przebudowa zjazdu z ul. Kościelnej do ZOZ-u 25 000 zł

Przebudowa ulicy Długiej w m. Zduny 80 000 zł

Przebudowa drogi Michałów Pierwszy - 
Michałów Drugi 192 500 zł

Przebudowa drogi Porwity - Takomyśle 35 000 zł

Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki 
w m. Opatówek 12 500 zł

Przebudowa skrzyżowania drogi w m. Cienia 
Pierwsza 6 500 zł

Modernizacja skrzyżowania w Cieni Drugiej i budowa 
chodnika przy skrzyżowaniu 12 500 zł

Dokumentacja projektu ciągu drogowego Borów - 
Sierzchów - Rajsko 12 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Cienia 
Folwark 46 000 zł
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Remont budynku Urzędu Gminy w m. Opatówek 30 000 zł

Zakup samochodu 25 000 zł

Wykaszarka ciągnikowa 20 000 zł

Dotacja dla OSP Opatówek na urządzenie 
hydrauliczne 16 000 zł

Dotacja dla OSP Tłokinia na urządzenie hydrauliczne 15 000 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 430 000 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

Pomoc dla Powiatu na zakup samochodu dla osób 
niepełnosprawnych 5 000 zł

Przygotowanie dokumentacji punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych 10 000 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 18 000 zł

Przygotowanie dokumentacji terenów rekreacyjnych 
wokół stawów w m. Opatówek 10 000 zł

Renowacja stawów w m. Opatówek 110 000 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 306 962 zł

Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego 
w m. Szałe 130 000 zł

Przebudowa trybun na gminnym boisku sportowym 
w m. Opatówek 60 000 zł

Razem plan wydatków 4 545 458 zł

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

WIADOMOŚCI KULTURALNE 
 

Historia, tradycja i stół łączą pokolenia oraz 
podziękowanie za plony 

Kolejny rok ciężkiej pracy rolników został podsu-
mowany wspólną, radosną zabawą, stoiskami pełnymi 
różnorodnych poczęstunków, atrakcjami dla dzieci 
i dorosłych. Tak w skrócie można opisać niedzielne 
dożynkowe spotkanie. Dzień 1 września w gminie 
Opatówek był bogaty w wydarzenia, bowiem w tym dniu 
odbyła się uroczystość "Historia, tradycja i stół łączą
pokolenia - kultywowanie tradycji, obrzędów i promocja 
zabytków", a także Dożynki Parafialno-Gminne 2013. 
 

Dożynki Parafialno-Gminne
Tłumy mieszkańców i gości bawiły się na gmin-

nych uroczystościach dożynkowych, których gospoda-
rzami były władze samorządowe na czele z Wójtem 
Gminy Sebastianem Wardęckim, Starostowie tegorocz-
nych dożynek - Ilona Wojtaszczyk z Tłokini Małej i Artur 
Matysiak z Opatówka, a także Koło Gospodyń Wiejskich 

oraz sołectwa z terenu gminy. Uroczystości rozpoczęły
się wejściem pocztów sztandarowych Ochotniczych 
Straży Pożarnych z Opatówka, Chełmc, Cieni Pierwszej, 
Cieni Drugiej, Rajska, Sierzchowa i Tłokini Wielkiej. 
Po nich na plac weszły kolejno delegacje poszczegól-
nych sołectw z wieńcami dożynkowymi symbolizującymi 
obfitość plonów. Tego roku wieńce przygotowały wsie: 
Borów, Chełmce, Cienia Pierwsza, Cienia Folwark, 
Dębe-Kolonia, Michałów Pierwszy i Drugi, Michałów 
Trzeci, Józefów, Opatówek, Porwity, Sierzchów, Szałe, 
Szulec, Tłokinia Wielka, Warszew i Modła. Muzyczną
oprawę uroczystości zapewniła i dała krótki koncert 
orkiestra dęta z OSP w Chełmcach pod dyrekcją
Włodzimierza Mrozińskiego. 

O godzinie 13:30 rozpoczęła się polowa msza 
święta w intencji rolników, celebrowana przez ks. prałata 
Władysława Czamarę. We mszy św. oraz części obrzę-
dowej dożynek, wspólnie z rolnikami, mieszkańcami 
i gospodarzami gminy, wzięli udział przybyli tego dnia 
goście: posłowie na Sejm RP Leszek Aleksandrzak 
i Adam Rogacki, Członek Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, radna sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego Barbara Nowak, Wice-
starosta kaliski Andrzej Dolny, Przewodniczący Rady 
Powiatu Mieczysław Łuczak, członek Zarządu Powiatu 
Krzysztof Dziedzic, Wójt Gminy Szczytniki Marek 
Albrecht, radni gminy Opatówek z Przewodniczącym 
Rady Pawłem Bąkowskim, dyrektorzy placówek oświato-
wych i jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi wsi, 
Przewodniczące i członkinie KGW, księża z dekanatu 
opatóweckiego, a wśród nich proboszcz z Rajska 
ks. Piotr Bałoniak i proboszcz z Chełmc ks. Jerzy 
Salamon, Prezes ZOG ZOSP RP Bogdan Marszał,
Komendant Gminny OSP Stanisław Baran oraz prezesi 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy 
Opatówek. 
Uroczystość mszy dożynkowej uświetniła także oprawa 
muzyczna w wykonaniu chóru z Opatówka pod batutą
dr Krzysztofa Niegowskiego. 
 

Część obrzędowa
Po mszy, uroczystość obrzędową rozpoczął 

przyśpiewkami ludowymi Zespół Śpiewaczy "Opatowia-
nie". Starostowie dożynek przekazali na ręce Wójta 
Gminy dorodny chleb z tegorocznej mąki. Wójt Sebastian 
Wardęcki powitał w imieniu gospodarzy dożynek wszyst-
kich zgromadzonych: rolników i ich rodziny, zaproszo-
nych gości oraz wszystkich przybyłych mieszkańców. 
Dziękując za bochen chleba zapewnił, że jego symbo-
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liczny podział będzie ze wszech miar sprawiedliwy, a po 
okresie ciężkiej pracy i niełatwych zbiorów, jest czas na 
zabawę i cieszenie się udanymi żniwami. Wesołym 
punktem było tradycyjne "obtańczenie" podarowanych 
bochnów chleba, do którego panie z KGW zaprosiły
gości. Podzielony sprawiedliwie chleb, Wójt Gminy, 
Starostowie oraz Przewodniczący Rady Gminy i zapro-
szeni goście, rozdzielili pomiędzy uczestników dożynek. 

Przemawiający goście oraz ci, którzy ze względu 
na swoją nieobecność przysłali listy okolicznościowe, 
podkreślili wagę pracy rolników, sadowników, hodowców 
oraz konieczność jej poszanowania i podziękowania za 
ich całoroczny trud. Takie listy na ręce Wójta Gminy 
przesłali: senatorowie - Andżelika Możdżanowska i Wi-
told Sitarz, posłowie - Małgorzata Adamczak, Andrzej 
Dera, Jan Dziedziczak, Maciej Orzechowski, Adam 
Rogacki, Walkowski Piotr, Wojewoda Wielkopolski Piotr 
Florek, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek 
Woźniak, członek Zarządu Województwa Wielkopol-
skiego Krzysztof Grabowski, Biskup Kaliski Senior 
Stanisław Napierała, Wiceprezes Zarządu Wielkopol-
skiego WFOŚ Marek Baumgart oraz Wójt Gminy 
Rozprza Janusz Jędrzejczyk. 

Uroczystość podziękowania za plony była także
najlepszą okazją do uhonorowania rolników i osób 
działających na rzecz rolnictwa, którym na wniosek 
Przewodniczącego Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej Mieczysława Łuczaka, Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, przyznał odznakę
honorową "Zasłużony dla Rolnictwa". Uhonorowani 
zostali: p. Krystyna Kołomecka, Tadeusz Pejaś, Krzysz-
tof Kasprzak, Zbigniew Molka, Stanisław Janiak i Antoni 
Gryczyński. Nadto p. Tadeusz Pejaś z Porwit otrzymał
statuetkę Siewcy i tytuł Wielkopolski Rolnik Roku 2012, 
a także nagrodę pieniężną w konkursie corocznie 
ogłaszanym przez Zarząd Województwa Wielkopol-
skiego. 

Część obrzędową dożynek gminnych pięknie 
zamknął swoim występem zespół ludowo-kabaretowy 
NIECHCICE z Żelazkowa, a także Kapela Tolka Gałązki 
z Moszczenicy oraz kapela Sami Swoi z Opatówka. 
Na scenie "śpiewająco" zaprezentowali się także finaliści 
Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej oraz najmłodsi tancerze z zespołu CDN. 

Goście ani przez chwilę nie mogli się nudzić,
bowiem organizatorzy zapewnili mnóstwo atrakcji, stoły
promocyjne sołectw uginały się od przepysznych, 
różnorodnych potraw, których nie zabrakło dla wszyst-

kich chętnych do wieczora. Dla dzieci były zabawki 
i zabawy, słodycze i napoje. Wieczorem na scenie 
zagościł Michał Gielniak - największymi przebojami 
zachęcając wszystkich do tańca, a po nim wystąpiła
Izabela Trojanowska z zespołem MAFIA, wykonując
swoje największe przeboje. 
 

Historia, tradycja i stół łączą pokolenia
Tego dnia także odbył się festyn ph. "Historia, 

tradycja i stół łączą pokolenia - kultywowanie tradycji, 
obrzędów i promocja zabytków". Zamiarem organiza-
torów była integracja środowisk wiejskich w gminie, 
popularyzacja obyczajów ludowych, wiedzy o tradycjach, 
kulturze i zabytkach. Ważnym elementem uroczystości 
był Turniej Sołectw Gminy Opatówek. Turniej składał się
z 3 elementów: przygotowanie stołów promocyjnych, 
wykonanie symbolu-wieńca w podziękowaniu za plony 
oraz współzawodnictwo w 5 konkurencjach: wykonanie 
piosenki ludowej, konkurs wiedzy o zabytkach, historii, 
tradycji i ekologii i 3 konkurencje sprawnościowe. 

Bogato zastawione stoły promocyjne pełne przy-
smaków przygotowały wsie: Chełmce, Dębe-Kolonia, 
Michałów Pierwszy i Drugi, Michałów Trzeci, Opatówek, 
Sierzchów, Szulec i Tłokinia Wielka. 
Wieńce i symbole plonów przygotowały wsie: Borów, 
Chełmce, Cienia Pierwsza, Cienia Folwark, Dębe-
Kolonia, Michałów Pierwszy i Drugi, Michałów Trzeci, 
Józefów, Opatówek, Porwity, Sierzchów, Szałe, Szulec, 
Tłokinia Wielka i Warszew. Do współzawodnictwa przy-
stąpiły drużyny z: Chełmc, Michałowa Drugiego i Pierw-
szego, Michałowa Trzeciego, Porwit, Szulca i Tłokini 
Wielkiej. 

W radosnej atmosferze sportowej rywalizacji 
odbył się turniej przeprowadzony przez komisję konkur-
sową w składzie: rolnicy, którym przyznano odznakę
"Zasłużony dla rolnictwa", członkinie zespołu Opatowia-
nie, pracownicy urzędu, ZEAS i GOPS. Rolę sekretarza 
komisji podjęli: Sylwia Matczak i Arkadiusz Łańduch. 
Nad całością prac komisji czuwali, w roli jej przewodni-
czących: Mieczysława Jaskuła, Antoni Gryczyński 
i Krzysztof Dziedzic. 
Wszystkie konkurencje oceniła komisja wyłaniając po 
dogrywce zwycięzcę, którym została drużyna sołectwa 
Michałów Trzeci. Podkreślić należy jednak, że wszyscy 
zasługują na uznanie, bowiem włożyli naprawdę bardzo 
dużo pracy w przygotowania i realizację festynu. 

Uroczystego podsumowania, około godz. 19:00, 
dokonali: Przewodniczący Komisji Konkursowej Krzysztof 
Dziedzic oraz Wójt Gminy Sebastian Wardęcki, Prze-
wodniczący Rady Gminy Paweł Bąkowski, Prezes 
Gminnego Związku Sołtysów Antoni Gryczyński, którzy 
wszystkim uczestnikom wręczyli pamiątkowe dyplomy, 
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statuetki, nagrody rzeczowe, bony na zakup drzewek 
i krzewów ozdobnych oraz - dla najlepszej drużyny - 
puchar zwycięzcy. 

Ocena tych dwóch konkurencji nie była łatwa, 
bowiem wszystkie uczestniczące sołectwa włożyły wiele 
pracy i poświęciły mnóstwo czasu, aby pokazać się z jak 
najlepszej strony. Komisja zdecydowała, że wszystkie 
stoły promocyjne zajęły ex-aequo pierwsze miejsce. 
Dodatkowo, wszystkie sołectwa, które przygotowały
wieńce otrzymały dyplomy okolicznościowe i statuetki od 
europosła Andrzeja Grzyba. 
 

Końcowa kwalifikacja Turnieju Sołectw
- I miejsce Michałów Trzeci - kapitan drużyny Marek 

Gąsiorowski, stół promocyjny przygotowało sołectwo 
pod kierunkiem sołtysa wsi Anny Janiak 

- II miejsce Michałów Pierwszy i Michałów Drugi - 
kapitan drużyny Maciej Wietrzych, stół promocyjny 
przygotowało sołectwo pod kierunkiem sołtysa wsi 
Bogusława Jaśkiewicza 

- III miejsce Szulec - kapitan drużyny Damian Mania; 
stół promocyjny przygotowało sołectwo pod kierun-
kiem sołtysa wsi Kazimierza Frankiewicza 

- IV miejsce Chełmce - kapitan drużyny Patrycja 
Łazarek, stół promocyjny przygotowało sołectwo pod 
kierunkiem sołtysa wsi Elżbiety Sowy 

- V miejsce Tłokinia Wielka - kapitan drużyny Marcin 
Olejnik, stół promocyjny przygotowało sołectwo pod 
kierunkiem sołtysa wsi Anny Dymnej 

- VI miejsce Porwity - kapitan drużyny Elżbieta Knop, 
stół promocyjny przygotowało sołectwo pod kierun-
kiem sołtysa wsi Andrzeja Knopa 

- VII miejsce Dębe-Kolonia, stół promocyjny przygoto-
wało sołectwo pod kierunkiem sołtysa wsi Marii 
Pytlińskiej 

- VIII miejsce Sierzchów; stół promocyjny przygoto-
wało sołectwo pod kierunkiem sołtysa wsi Stani-
sława Sucheckiego 

- wyróżnienie dla Opatówka, stół promocyjny przygo-
towały panie z KGW w Opatówku, radni gminy: 
Marlena Kiermas-Gruszka, Paweł Bąkowski, Woj-
ciech Pokojowy, Jarosław Gadera, Mariusz Mało-
burski oraz sołtys wsi Wojciech Jaskuła

Obydwie uroczystości piękną klamrą spiął, niezwykły, 
wielobarwny jak tradycja i kultura, pokaz sztucznych 
ogni. 
 

Organizatorzy oraz finansowanie uroczystości
Uroczystość pn. "Historia, tradycja i stół łączą

pokolenia - kultywowanie tradycji, obrzędów i promocja 
zabytków" została współfinansowana z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich: 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. 
Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Opa-
tówek, Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Gminy, Koła
Gospodyń Wiejskich, Sołectwa z terenu gminy Opató-
wek, Związek Gminny OSP, OSP w Opatówku, OSP 
w Tłokini Wielkiej. Koordynatorami projektu i uroczys-
tości byli: Mieczysława Jaskuła - dyrektor GOK oraz 
Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy. 

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przy-
czynili się do przygotowania i realizacji bardzo bogatych 
stołów promocyjnych oraz sponsorom, którzy jak zwykle 

nie zawiedli i swoją ofiarnością wsparli to doroczne 
święto. Dziękują także OSP w Michałowie Drugim, 
w Cieni Pierwszej i w Cieni Drugiej za zabezpieczenie 
terenu imprezy. Sponsorami byli: 
- Centrum Rolnicze AVENA - Łuczak, Żarnecki, 

Szulec 
- FPH BLUE - Konrad Bendykowski, Trojanów 
- pp. Dorota i Paweł Naszyńscy, Opatówek 
- p. Wiktor Piętka, Rajsko 
- PHU FARMER - Krzysztof Wyrembski, Opatówek 
- p. Jarosław Ficner, Szałe
- FH ANNA - Bogdan Kozanecki, Opatówek 
- GS "Samopomoc Chłopska", Opatówek 
- AGROMECHANIKA - Mikołajczyk, Saganowski, 

Opatówek 
- pp. Jadwiga i Henryk Menclowie, Opatówek 
- LIDIA Horti-Logistic - Mirosław Gimla, Opatówek 
- MAT-BUD - Henryk Pawlak, Tłokinia Kościelna 
- Firma KRIS - Krystyna i Grzegorz Olczak, Opatówek 
- PPHU BEDNARZ - Paweł Bednarek, Kokanin 
- DJ-CAMEL, Opatówek 
- p. Grażyna Mania, Opatówek 
- Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej o/Opatówek 
- AM-SÓL - Małgorzata i Andrzej Brodziakowie, Szałe
- Centrum Ogrodnicze CHOJNACKI, Opatówek 
- Zakład OMEGA - Piotr Kwiatkowski, Kalisz 
- Jutrzenka Colian, Opatówek 
- Starostowie dożynek: p. Ilona Wojtaszczyk, p. Artur 

Matysiak 
- AGRO-BAZAR, Opatówek 
- Piekarnia Staropolska - Benedykt Owczarek, 

Iwanowice 
- Firma IRWAX, Opatówek 
- p. Grzegorz Wągiel, Malanów 
- pp. Halina i Julian Dobrzańscy, Opatówek 
- p. Wojciech Krymarys, Chełmce 
- pp. Mariola i Czesław Wardęccy, Opatówek 
- pp. Ewa i Paweł Jędrzejakowie, Cienia Druga 
- p. Sławomir Miklas, Kalisz 
- p. Paweł Banach, Opatówek 
- pp. Elżbieta i Józef Fibingrowie, Opatówek 
- p. Remigiusz Kaźmierczak, Opatówek 
- Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO 

sp. z o.o., Kalisz 
- radni gminy Opatówek 
 
Nowy plac zabaw i festyn w Szałe

W minioną niedzielę, 25 sierpnia, najmłodsi 
mieszkańcy Szałego w gminie Opatówek wspaniale 
bawili się na festynie z okazji otwarcia placu zabaw. 
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Pogoda dopisała, tak więc na terenie ośrodka rekreacyj-
nego zjawiły się całe rodziny. Najpierw dzieci w towa-
rzystwie Wójta Gminy Sebastiana Wardęckiego doko-
nały uroczystego rozwiązania kokardy, a potem było
dużo dobrej zabawy: malowanie twarzy, rysowanie, 
konkursy sprawnościowe, tańce, przejażdżki quadem. 
Zabawę prowadził wesoły klaun, który na koniec zaprosił
wszystkich na pokaz wielkich baniek mydlanych. Dla 
uczestników festynu przygotowano słodki poczęstunek: 
soki, lizaki, cukierki i ciasto domowego wypieku. 
Z urzędu gminy i od wykonawcy placu zabaw - firmy 
Inter-Flora, dzieci otrzymały mnóstwo kolorowych balo-
nów. Festyn zorganizowało Stowarzyszenie ''Dla Szałe-
go'' przy współudziale samorządu gminy Opatówek. 
 
Spotkanie w GOK z p. Barbarą Karkosz 

8 lipca br., w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Kultury przy Pl. Wolności w Opatówku odbyło się
spotkanie członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 
gminy z panią Barbarą Karkosz. Spotkanie miało
charakter szkolenia dla osób działających społecznie, 
współpracujących z różnymi środowiskami lokalnymi. 
Pani Barbara przekazywała uczestnikom wiedzę nt. 
radzenia sobie w różnych sytuacjach związanych 
z prowadzeniem działalności społecznej i charytatywnej. 
Zwracała uwagę na to, jak ważne jest zachowanie 
wewnętrznej harmonii w myśl przysłowia "w zdrowym 
ciele zdrowy duch". Uczestniczki skorzystały także
z cennych rad dotyczących wykonania profesjonalnego 
makijażu, który nie tylko podkreśli naturalne piękno, ale 
także sprawi, że nosząca go osoba będzie czuła się
komfortowo i zdrowo. Spotkanie minęło w miłej atmos-
ferze, przy kawie i cieście, ufundowanym przez uczest-
ników spotkania. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
składa serdeczne podziękowania p. Barbarze Karkosz, 
która przeprowadziła szkolenie całkowicie nieodpłatnie 
w ramach prowadzonej przez siebie działalności spo-
łeczno-charytatywnej. 

Od 1996 roku pani Barbara Karkosz prowadzi 
gabinet kosmetyczny "Studio Piękności" oferujący usługi 
kosmetyczno-fryzjerskie. Od początku swej działalności 
firma wspierała Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełno-
sprawnych w Rawiczu, a jej właścicielka od wielu lat 
zajmuje się działalnością społeczną i bardzo aktywnie 
działa na terenie swojego powiatu - Rawicza. Zaangażo-
wanie pani Barbary znalazło także uznanie wśród 
mieszkańców Rawicza - została uhonorowana mianem 
"Człowieka z sercem". Pani Karkosz nie tylko organizuje 

różnego typu imprezy, pomaga także znaleźć sponsorów 
i inne osoby, które włączają się w tego rodzaju działania. 
Pytana o to skąd wziął się pomysł na działania spo-
łeczne, odpowiada: "Myślę, że to wyszło z głębi serca, 
takie miałam przekonanie. W momencie, kiedy urodzi-
łam dzieci, obiecałam sobie, że zajmę się działalnością
charytatywną". 
 
Spotkanie absolwentów 

Był czerwiec 1993 roku i kolejni uczniowie Szko-
ły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku 
opuścili jej mury, aby rozpocząć nowy etap swojego 
życia. Coś się skończyło, ale przed każdym z nich 
otwierały się nowe możliwości, szansa na rozwój 
i dalsze kształtowanie charakterów. Chłopcy i dziew-
częta z klasy 8C (31 uczniów), których wychowawczynią
była p. Marianna Chojnacka otrzymali świadectwa ukoń-
czenia szkoły. 

20 lat później, 21 czerwca 2013 r., ci sami, 
35-letni już absolwenci spotkali się, aby powspominać
"stare, dobre czasy". Mimo wielu trudności z odnale-
zieniem wszystkich osób, spotkanie doszło do skutku. 
Szkolne czasy wspominane były w towarzystwie wycho-
wawczyni p. Marianny Chojnackiej i polonistki p. Elżbiety 
Rogozińskiej. Doskonałe menu przygotował szef kuchni 
restauracji "Zdrojowa" (także absolwent rocznika 1985-
93). Wspomnienia, rozmowy i zabawa przy suto zasta-
wionym stole trwały do późna. 
 

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

OŚWIATA W GMINIE 
 

eSzkoła Wielkopolska 
Informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Janu-

sza Kusocińskiego w Opatówku została zakwalifikowana 
do projektu "eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca 
Encyklopedia Wielkopolan". Projekt współfinansowany 
jest ze środków Europejskiego Funduszu społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, reali-
zowanego przez Ośrodek doskonalenia Nauczycieli 
w Poznaniu - Lidera Projektu oraz Ogólnopolską Funda-
cję Edukacji Komputerowej z siedzibą we Wrocławiu - 
Partnera Projektu. 

Głównym celem projektu jest wdrożenie do 2015 
roku w szkołach podstawowych z terenu wielkopolski 
programów rozwojowych w zakresie stosowania 
w kształceniu metody projektów i nauczania proble-
mowego. Rezultatem wdrożenia projektu będzie przyłą-
czenie szkół do Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego 
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stanowiącego sieć połączonych ze sobą placówek 
oświatowych, głównie poprzez wykorzystywane w nau-
czaniu technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) 
oraz utworzenie Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wiel-
kopolan. 
 

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące 
działania merytoryczne: 
- dla dyrektorów szkół biorących udział w projekcie 

zorganizowane zostaną dwa seminaria: na rozpo-
częcie i zakończenie projektu. Seminaria te będą
poświęcone wdrożeniu w szkołach programu rozwo-
jowego w zakresie stosowania TIK w nauczaniu. 

- dla nauczycieli pełniących w projekcie funkcję
opiekunów grup uczniowskich, przeprowadzone 
zostaną warsztaty i seminaria poświęcone projekto-
wej metodzie w zajęciach pozalekcyjnych. 

- w okresie od stycznia 2014 do maja 2015 prowa-
dzone będą zajęcia pozalekcyjne dla uczniów 
metodą aktywizującą. W każdym roku szkolnym 
zostanie zrealizowana jedna edycja zajęć w 2 gru-
pach po około 10 uczniów (w każdej grupie utwo-
rzone będą 2 zespoły uczniów). Jedna edycja zajęć 
obejmuje 45 godzin lekcyjnych oraz 5 dodatkowych 
godzin do dyspozycji nauczyciela, dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

- uczniowie na zajęciach będą poszukiwali i groma-
dzili informacje o wielkopolskich osiągnięciach na-
ukowo-gospodarczych, przyrodzie, środowisku, his-
torii oraz słynnych Wielkopolanach ze swojej gminy. 

- ostatecznym efektem pracy uczniów będzie opraco-
wanie w sposób multimedialny zgromadzonych ma-
teriałów i opublikowanie ich w Cyfrowej Dziecięcej 
Encyklopedii Wielkopolan. 

- uczniowie będą uczestniczyli w prowadzonej online 
na portalu Moja Wielkopolska grze edukacyjnej. 
Pytania i zadania do realizacji w grze będą opraco-
wywane przez zespoły uczniowskie. Najlepsi ucznio-
wie wezmą udział w dorocznym finale gry - kon-
kursie. 

- każda szkoła zostanie wyposażona w oprogramo-
wanie, sprzęt, urządzenia i instalacje, które będą
stanowić dla szkoły narzędzie do tworzenia tzw. 
Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego. 

- rada naukowa projektu, będzie sprawować opiekę
naukową nad realizacją projektu w szkołach. 

- sfinansujemy wykonywaną w ramach projektu pracę
opiekunów zespołów uczniowskich. 

 

W każdej szkole biorącej udział w projekcie zostanie 
uruchomiona serwerownia szkolna, w skład której będą
wchodziły następujące elementy: 
- szafa serwerowa 16U wraz z wyposażeniem do po-

mieszczenia GPD w szkole 
- UPS podtrzymujący zasilanie dla urządzeń w szafie 

serwerowej wyposażony w ochronę łącza interne-
towego oraz moduł zdalnego zarządzania 

- router brzegowy zapewniający dostęp do Internetu 
- przełącznik sieciowy z technologią PoE, 24x1000 

Mb/s zapewniający uruchomienie sieci radiowej WiFi 
w standardzie 802.11bgn 

- kontroler sieci bezprzewodowej WiFi w formie urzą-
dzenia fizycznego lub kontrolera wirtualnego na 
serwerze 

- serwer 1U wraz z kartą zdalnego zarządzania 
w obudowie rack 19 cali do zamontowania w szafie 
dystrybucyjnej GPD 

- oprogramowanie systemowe serwera: VM-ware 
standard, MS Server 

 

W każdej szkole zostanie również stworzona sieć
bezprzewodowa zapewniająca dostęp od zasobów 
szkoły, zasobów serwerowni regionalnej oraz Internetu. 
W ramach realizacji tego zadania wykonane zostaną
następujące prace: 
- symulacja elektroniczna i projekt sieci bezprzewo-

dowej dla budynku szkoły
- instalacja okablowania strukturalnego niezbędnego 

do zrealizowania docelowej sieci radiowej WiFi 
w szkole 

- montaż maksymalnie 5 punktów dostępowych wg 
wcześniej wykonanego projektu technicznego 

- instalacja kontrolera sieci bezprzewodowej w szafie 
serwerowej szkoły w formie urządzenia fizycznego 
lub serwera wirtualnego na serwerze fizycznym. 

 

Na potrzeby realizacji projektu każda szkoła otrzyma 
następujące urządzenia mobilne: 
- komputer przenośny typu laptop - 2 szt. 
- tablet - 3 szt. 
 

Okres realizacji projektu: 1 maja 2013 roku do 30 czerw-
ca 2015 roku. Projekt swoimi działaniami obejmie 226 
szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. 
Zaangażowanych zostanie 9040 uczniów oraz 678 
przedstawicieli kadry oświatowej tych szkół.

Bardzo dobre wyniki egzaminów 
Przed zakończeniem roku szkolnego wszyscy 

uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów zmagali 
się ze sprawdzianami oraz egzaminami. Poniżej przed-
stawiamy wyniki egzaminów ze szkół z terenu gminy 
Opatówek. Analiza wyników pozwala stwierdzić, że na-
sze szkoły osiągnęły dobre bądź bardzo dobre wyniki, 
a uczniowie sukcesywnie rozwijają swoje umiejętności. 
 

Egzamin gimnazjalny - historia, WOS
średni wynik: 
- gminy: 57,95% 
- powiatu: 57,82% 
- województwa: 56,49% 
- okręgu: 56,17% 
Tłokinia Wielka - liczba zdających: 31, średni wynik 
szkoły: 54,44% 
Rajsko - liczba zdających: 23, średni wynik szkoły: 
53,96% 
Opatówek - liczba zdających: 93, średni wynik szkoły: 
59,48% 
Chełmce - liczba zdających: 24, średni wynik szkoły: 
60,50% 
 

Egzamin gimnazjalny - język polski
średni wynik: 
- gminy: 63,17% 
- powiatu: 60,67% 
- województwa: 59,92% 
- okręgu: 59,45% 
Tłokinia Wielka - liczba zdających: 32, średni wynik 
szkoły: 63,94% 
Rajsko - liczba zdających: 23, średni wynik szkoły: 
62,04% 
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Opatówek - liczba zdających: 93, średni wynik szkoły: 
63,16% 
Chełmce - liczba zdających: 24, średni wynik szkoły: 
63,25% 
 

Egzamin gimnazjalny - przedmioty przyrodnicze
średni wynik: 
- gminy: 60,83% 
- powiatu: 59,99% 
- województwa: 58,13% 
- okręgu: 57,59% 
Tłokinia Wielka - liczba zdających: 32, średni wynik 
szkoły: 57,09% 
Rajsko - liczba zdających: 23, średni wynik szkoły: 
58,61% 
Opatówek - liczba zdających: 93, średni wynik szkoły: 
62,17% 
Chełmce - liczba zdających: 24, średni wynik szkoły: 
62,71% 
 

Egzamin gimnazjalny - matematyka
średni wynik: 
- gminy: 51,52% 
- powiatu: 49,32% 
- województwa: 47,43% 
- okręgu: 46,64% 
Tłokinia Wielka - liczba zdających: 32, średni wynik 
szkoły: 51,13% 
Rajsko - liczba zdających: 23, średni wynik szkoły: 
50,26% 
Opatówek - liczba zdających: 93, średni wynik szkoły: 
51,85% 
Chełmce - liczba zdających: 24, średni wynik szkoły: 
51,96% 
 

Egzamin gimnazjalny - język angielski - poziom 
podstawowy
średni wynik: 
- gminy: 64,46% 
- powiatu: 59,86% 
- województwa: 61,78% 
- okręgu: 61,80% 
Tłokinia Wielka - liczba zdających: 32, średni wynik 
szkoły: 66,34% 
Rajsko - liczba zdających: 22, średni wynik szkoły: 
58,45% 
Opatówek - liczba zdających: 64, średni wynik szkoły: 
67,67% 
Chełmce - liczba zdających: 24, średni wynik szkoły: 
58,88% 
 

Egzamin gimnazjalny - język angielski - poziom 
rozszerzony
średni wynik: 
- gminy: 45,74% 
- powiatu: 40,54% 
- województwa: 44,53% 
- okręgu: 45,35% 
Tłokinia Wielka - liczba zdających: 32, średni wynik 
szkoły: 46,91% 
Rajsko - liczba zdających: 22, średni wynik szkoły: 
40,77% 
Opatówek - liczba zdających: 64, średni wynik szkoły: 
48,75% 
Chełmce - liczba zdających: 23, średni wynik szkoły: 
40,52% 
 

Sprawdzian szóstoklasisty - szkoły podstawowe
średni wynik punktowy: 
- gminy: 23,43 
- powiatu: 23,55 
- województwa: 23,37 
- okręgu: 23,36 
Tłokinia Wielka - liczba zdających: 10, średni wynik 
szkoły: 21,60 
Rajsko - liczba zdających: 27, średni wynik szkoły: 22,78 
Opatówek - liczba zdających: 53, średni wynik szkoły: 
25,83 
Chełmce - liczba zdających: 32, średni wynik szkoły: 
20,56 
 
Wysoka ocena działalności edukacyjnej ZS w Tłokini 
Wielkiej 

W dniach od 5 czerwca do 5 lipca br. w Zespole 
Szkół w Tłokini Wielkiej zrealizowano badanie ewalu-
acyjne i sporządzono raport. Przeprowadzona ewaluacja 
miała na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu 
spełniania przez szkołę wymagań zawartych w załącz-
niku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru peda-
gogicznego. Ewaluacja polegała na zbieraniu i analizo-
waniu informacji: 
- o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 
szkoły (na podstawie danych informujących o wyni-
kach pracy szkoły odzwierciedlonych w umiejęt-
nościach, zachowaniach, postawach, działaniach 
uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na 
różnego rodzaju testach, egzaminach), 

- o procesach zachodzących w szkole (na podstawie 
danych, które informują o procesach i działaniach 
zachodzących i podejmowanych w szkole, a decy-
dujących o sposobie funkcjonowania, charakterze 
szkoły i przede wszystkim prowadzących do pożą-
danych efektów), 

- o funkcjonowaniu szkoły w środowisku lokalnym, 
w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami 
uczniów (na podstawie danych informujących o spo-
sobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu 
w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów 
w procesie nauczania i uczenia się), 

- o zarządzaniu szkołą (na podstawie danych informu-
jących o sposobach zarządzania decydujących 
o jakości działań podejmowanych w szkole). 

 

Z raportu przekazanego przez Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty wynika, że wizytatorzy ds. ewaluacji wysoko 
ocenili stopień spełnienia przez Zespół Szkół w Tłokini 
Wielkiej zadań oświatowych. Poniżej przedstawiamy 
poziom spełnienia wymagań przez szkołę w poszcze-
gólnych obszarach: 
 

Obszar Efekty:
- analizuje się wyniki sprawdzianu oraz  egzaminu 

gimnazjalnego: wysoki stopień
- uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności: 

średni stopień
- uczniowie są aktywni: wysoki stopień
- respektowane są normy społeczne: wysoki stopień

Obszar Procesy:
- szkoła lub placówka ma koncepcję pracy: wysoki 

stopień wypełniania wymagania 
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- oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy 
programowej: średni stopień

- procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany: 
wysoki stopień

- procesy edukacyjne są efektem współdziałania 
nauczycieli: wysoki stopień

- kształtuje się postawy uczniów: wysoki stopień
- prowadzone są działania służące wyrównywaniu 

szans edukacyjnych: średni stopień

Obszar Środowisko:
- wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz 

wzajemnego rozwoju: bardzo wysoki stopień
- wykorzystywane są informacje o losach absolwen-

tów: średni stopień
- promowana jest wartość edukacji: wysoki stopień
- rodzice są partnerami szkoły: średni stopień

Obszar Zarządzanie:
- funkcjonuje współpraca w zespołach: wysoki stopień
- sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny: 

wysoki stopień
- szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposa-

żenie: średni stopień

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

WIADOMOŚCI SPORTOWE 
 

"Orlik" - boisko na medal 
Gmina Opatówek wzięła udział i została wyróż-

niona w ogólnopolskim programie promocji dobrych 
praktyk w zakresie pielęgnacji i efektywnego użytkowa-
nia boisk sportowych. Na obiekcie sportowym "Moje 
boisko Orlik 2012" przy ulicy Parkowej 7 w Opatówku, 
zamontowana została tablica "boisko na medal" pod-
kreślająca, że wartościowe boisko, to takie, które tętni 
życiem, jest dostępne dla każdego, jednocześnie 
gwarantuje bezpieczeństwo i poczucie komfortu upra-
wiania sportu. "Boisko na medal" jest kolejnym 
projektem, który łączy część edukacyjną poświęconą
problematyce pielęgnacji i konserwacji nawierzchni spor-
towych, z promocją prezentującą zarządców i admini-
stratorów obiektów sportowych właściwie dbających 
o powierzone im boiska. W ramach tego programu Klub 
Sportowa Polska przyznaje wyróżnienia. 

Celem przyznawania wyróżnień jest wyłonienie 
i promocja tych obiektów, które są eksploatowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz regularnie pielęgno-
wane, przez to pozostają trwałe i przyjazne dla użytko-
wnika. Tytuł "boisko na medal" ma również zwracać
uwagę na aktywną działalność samorządu lokalnego 
w promocji sportu i rekreacji, ściśle związanej z rozbu-
dową bazy sportowej. Jakość, trwałość, pielęgnacja, 

bezpieczeństwo to tylko niektóre cechy, którymi może
poszczycić się boisko Orlik w Opatówku. "Boisko na 
medal" cieszy się dużą popularnością wśród dzieci 
i młodzieży oraz osób dorosłych. Wszystkich chętnych 
zapraszamy do aktywnego uprawiania sportu na naszym 
obiekcie. 
 
Rajd rowerowy po "NATURZE 2000" 

W sobotę 20 lipca br. odbył się Rajd rowerowy 
po "NATURZE 2000" zorganizowany przez Stowarzy-
szenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej oraz Starostwo 
Powiatowe w Kaliszu. Wydarzenie to połączone było
z otwarciem drugiej części szlaku dla rowerzystów, 
przebiegającego przez piękne tereny Krajobrazu Chro-
nionego. 

Pogoda dopisała i ponad 60 rowerzystów wzięło
udział w rajdzie, podczas którego mieli do przejechania 
37 kilometrową trasę prowadzącą przez teren powiatu 
kaliskiego m.in. miejscowości Nędzerzew, Słoneczna, 
Dębe Kolonia, Murowaniec, Krzyżówki i Rożdżały. 
Na trasie postawione zostały tablice edukacyjno-ekolo-
giczne, które zostały wykonane w ramach projektu "Re-
gionalne spotkanie ekologiczne - Bliżej Natury" dofinan-
sowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Powiat 
Kaliski. Wyprawa zakończyła się wspólnym posiłkiem 
przy ognisku, a najmłodsi uczestnicy otrzymali z rąk
Starosty Kaliskiego pamiątkowe gadżety ekologiczne. 
 

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

WIADOMOŚCI STRAŻACKIE 
 

Jubileusz OSP w Tłokini Wielkiej 
W niedzielę 15 września br. odbyły się obchody 

Jubileuszu 100-lecia powstania OSP w Tłokini Wielkiej 
i zarazem 90-lecia powstania Orkiestry Dętej. Uroczys-
tości Jubileuszowe rozpoczęły się na cmentarzu, gdzie 
wspólnie z ks. Władysławem Mrozińskim modlono się
w intencji zmarłych strażaków. Na grobach prezesów 
zostały zapalone znicze. Następnie wszyscy udali się do 
kościoła Św. Jakuba na mszę świętą odprawioną przez 
ks. proboszcza dr Jacka Paczkowskiego. Po niej nastą-
pił uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych, orkies-
try dętej, strażaków i zgromadzonych gości na boisko 
szkolne przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej, gdzie od-
była się dalsza część ceremoniału. Część oficjalną pro-
wadził dh. Damian Jakóbczak, a dowódcą uroczystości 
był dh Andrzej Wolf. Gości powitał i rys historyczny jed-
nostki przedstawił jej prezes dh Stanisław Baran. Waż-
nym wydarzeniem było przekazanie Jubilatce nowego 
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sztandaru, którego akt nadania odczytał wiceprezes 
ZOW ZOSP RP w Poznaniu Krzysztof Grabowski. 
Sztandar został poświęcony przez księdza kapelana 
Pawła Jabłońskiego. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Tłokini Wielkiej 
otrzymała Złoty Znak Związku OSP RP. Jest to najwyż-
sze odznaczenie w polskim ochotniczym pożarnictwie. 
Nadawane jest członkom OSP, działaczom Związku 
OSP RP, jak również wyróżniającym się strażom, o co 
najmniej 100-letnim stażu, za długoletnią, aktywną dzia-
łalność i wybitne zasługi dla ochrony przeciwpożarowej. 
Straży przyznano również odznakę Za Zasługi dla 
Województwa Wielkopolskiego za 100-letnią, aktywną
działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i pop-
rawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kaliskiego 
oraz udział w walce z powodzią i usuwaniem jej skut-
ków. Z okazji jubileuszu odsłonięto pamiątkową tablicę
na froncie budynku strażnicy OSP, którą ufundował
dh Eugeniusz Bach z Tłokini Wielkiej. 

Życzenia 100-letniej już jednostce złożyli m.in. 
senator Witold Sitarz, poseł Leszek Aleksandrzak, poseł
Adam Rogacki, członek Zarządu Województwa Wielko-
polskiego Krzysztof Grabowski, który składał życzenia 
również w imieniu prezesa Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP Stefana Mikołajczaka, Starosta 
Kaliski Krzysztof Nosal i jednocześnie prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kaliszu, przewodni-
czący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak, 
Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki wspólnie 
z Przewodniczącym Rady Gminy Pawłem Bąkowskim 
i Sekretarzem Gminy Krzysztofem Dziedzicem, Komen-
dant Miejski PSP w Kaliszu st. bryg. Wieńczysław 
Prokop, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Opatówku Bogdan Marszał, Dyrektor Zespołu Szkół
w Tłokini - Teresa Kobierska, Zastępca Prezesa Zarzą-
du WFOŚiGW Marek Baumgart oraz radna Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego pani Barbara Nowak. 
Na zakończenie prezes OSP wręczył specjalnie przygo-
towane na tę okazję podziękowania dla fundatorów 
sztandaru i najbardziej zasłużonych strażaków. 

Z okazji Jubileuszu została również wydana 
monografia, której autorką jest Małgorzata Judasz. 
W wydanej publikacji znajduje się szczegółowa historia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłokini Wielkiej począw-
szy od jej powstania w dniu 30 września 1913 roku do 
dnia dzisiejszego. 
 

Komitet fundacji sztandaru: Przewodniczący Sebastian 
Wardęcki, Stanisław Zymon, Bolesław Macke, Zbigniew 
Rychter, Zarząd OSP w Tłokini Wielkiej. 

Komitet Honorowy Obchodów: Krzysztof Grabowski, 
Wieńczysław Prokop, Krzysztof Dziedzic, Mieczysław 
Łuczak, Krzysztof Nosal, Bogdan Marszał.

W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacnia-
nia Związku stosownymi uchwałami wyróżnieni zostali: 
 

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP 
RP Złotym Znakiem Związku odznaczony został druh 
Andrzej Wolf. 
 

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP 
RP medalem honorowym im. Bolesława Chomicza 
odznaczony został druh Eugeniusz Bach. 
 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Województwa Wielkopolskiego Związku OSP RP 
medalem Sempler Vigilant odznaczony został druh Józef 
Baran. 
 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Województwa Wielkopolskiego Związku OSP RP Złotym 
medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" odznaczeni 
zostali druhowie: Bach Tomasz, Dębowy Janusz, 
Jakóbczak Damian, Szlenkier Józef, Sztrajt Leszek, 
Wąsik Krzysztof, Wojtaszczyk Zbigniew. 
 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Województwa Wielkopolskiego Związku OSP RP Srebr-
nym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" odznaczeni 
zostali druhny i druhowie: Baran Monika, Ciesielski 
Bartosz, Czerniak Józef, Grzelak Krzysztof, Jakóbczak 
Barbara, Wilczyński Piotr, Wolf Paweł, Zymon Stanisław. 
 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Województwa Wielkopolskiego Związku OSP RP Brązo-
wym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" odznaczeni 
zostali druhny i druhowie: Baran Jolanta, Szlenkier 
Violetta, Wojtaszczyk Ilona, Kober Marcin. 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Kaliszu Odznaką Strażak Wzorowy 
wyróżnieni zostali: Zymon Kamil, Kocemba Adam, Sob-
czak Alicja, Wilner Emil, Gustowski Patryk, Góral Piotr, 
Jędrzejak Krzysztof, Jędrzejak Adam, Wilner Adam, 
Borwik Andrzej. 
 

Odznaka za wysługę lat: 
65 lat: Dziedzic Henryk, Jakóbczak Stanisław, 
Dziedzic Zdzisław 
60 lat: Sobczak Rafał
50 lat Jędrzejak Stanisław 
45 lat Ciesielski Stanisław, Grzelak Leon, Bach Marian 
40 lat Baran Stanisław, Wolf Andrzej 
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Złotą Odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
uhonorowani zostali: Raszewska Marcela, Pilas Marcin. 
 

Srebrną Odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
uhonorowani zostali: Bach Monika, Wojtaszczyk Anita, 
Raszewska Ola, Król Karolina, Nowakowska Ola, 
Suchorzewska Anna, Suchorzewska Ewelina, Amborska 
Angelika, Małecka Kinga, Olejniczak Sara, Król Prze-
mysław, Małecki Krystian, Wypych Kamil, Sipajło
Marcin, Czajczyński Jakub, Wolf Przemysław, Śniegula 
Piotr, Klepanda Michał, Suchorzewski Marek, Jendrze-
jak Miłosz, Sobieraj Łukasz. 
 

Brązową Odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
uhonorowani zostali: Sobczak Ewa, Bryła Aleksandra, 
Suchorzewski Artur, Jach Michał, Duster Eryk, Śnieguła
Paweł, Sołtysiak Sebastian, Rychter Kazimierz, Jach 
Kacper, Sztrajt Bartłomiej. 
 

Odznaki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr: 
 

Odznaką złotą z laurem uhonorowany został druh Jan 
Wilner. 
 

Odznakami złotymi uhonorowani zostali: Czerniak Józef, 
Dębowy Tomasz, Szlenker Józef. 
 

Odznakami srebrnymi uhonorowani zostali: Witkowski 
Bogusław, Wywijas Roman, Wojtaszczyk Zbigniew, 
Sztrajt Leszek, Flak Stanisław. 
 

Odznakami brązowymi uhonorowani zostali: Ciesielski 
Bartosz, Wolf Paweł, Grzelak Krzysztof, Wosiek Wiktor, 
Jędrzejak Adam, Wilner Adam, Sobczak Alicja, Gus-
towski Patryk, Kocemba Adam. 
 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Kalis-
kiego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał
Odznaki Honorowe "Zasłużony dla Rolnictwa" dla nastę-
pujących osób: Baran Stanisław, Tarnowski Jan, Wilner 
Jan, Wolf Andrzej. 
 
Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 

W sobotę, 14 września odbył się VI Gminny 
Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych gminy Opa-
tówek. Wzięło w nim udział dziewięć drużyn z ośmiu 
jednostek OSP: z Borowa, Chełmc, Cieni Drugiej, 
Michałowa Drugiego, Opatówka, Porwit, Rajska i Tłokini 
Wielkiej. Rajd miał na celu doskonalenie sprawności 
fizycznej, popularyzowanie turystyki pieszej, pogłębianie 
wiedzy z zakresu pożarnictwa, poznawanie historii 
i zabytków regionu, pogłębianie znajomości przyrody i jej 
ochrony oraz popularyzowanie młodzieżowych drużyn 
pożarniczych. 

Rajd rozpoczął się w Borowie, skąd uczestnicy 
wyruszyli w około pięciokilometrową trasę. Na początku, 
młodzież wraz z opiekunami, wysłuchała prelekcji 
p. Jadwigi Miluśkiej-Stasiak - dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku. Prelekcja 
dotyczyła historii terenu, na którym odbywał się rajd. 
Następnie poszczególne drużyny wyruszyły w drogę.
Maszerując dalej wyznaczoną trasą, uczestnicy rajdu 
napotykali punkty kontrolne, w których ważna była
sprawność fizyczna i wiedza pożarnicza. Najpierw 
uczestnicy musieli wykazać się znajomością hymnu 
strażackiego, a następnie odciąć kawałek drewna 
o długości 88 centymetrów - liczba 88 nawiązywała do 
wieku jednostki OSP Borów. Kolejną konkurencją było
wbijanie gwoździ na czas, a na boisku sportowym 

rozegrano konkurencje z piłką. Po przejściu w okolice 
strażnicy młodzież zmierzyła się z konkurencją ważenia 
warzyw. W remizie OSP Borów odbyła się ostatnia 
konkurencja rajdu, jaką było rozpoznawanie sprzętu 
strażackiego. Na mecie należało także oddać wypeł-
niony test wiedzy ze znajomości terenu, na którym 
odbywał się rajd. 

Rajd zakończył się wspólnym strażackim ognis-
kiem oraz wręczeniem pucharów, dyplomów i nagród. 
W klasyfikacji generalnej rajdu najlepsza okazała się
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP w Cieni 
Drugiej, drugie miejsce zajęła drużyna z Tłokini Wielkiej, 
a na trzeciej pozycji uplasowała się drużyna z Borowa. 
Nagrody wręczyli: dh Paweł Bąkowski Przewodniczący 
Rady Gminy, dh Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy 
oraz dh Bogdan Marszał Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Opatówku. Nagrody rzeczowe 
dla trzech najlepszych drużyn oraz najmłodszych 
uczestniczek ufundowali Powiat Kaliski oraz Gmina 
Opatówek. 

Organizatorami rajdu byli: Zarząd Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Opatówku, ochotnicze 
straże pożarne z terenu gminy Opatówek oraz Wójt 
Gminy. Rolę gospodarza w VI rajdzie pełnili druhowie 
z OSP w Borowie. Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim osobom i instytucjom, które pomogły w orga-
nizacji rajdu oraz wszystkim jego uczestnikom. Do zoba-
czenia na kolejnym rajdzie! 
 
Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 

14 lipca, na terenie rekreacyjnym w miejsco-
wości Szałe odbyły się Gminne Zawody Sportowo-
Pożarnicze, w których udział wzięło 20 drużyn (w tym 
5 żeńskich), zgłoszonych przez 9 jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu gminy Opatówek. 
Po wprowadzeniu drużyn przez Komendanta Gminnego 
druha Stanisława Barana i złożeniu meldunku druhowi 
Sebastianowi Wardęckiemu, otwarcia zawodów dokonał
Prezes ZOG ZOSP RP druh Bogdan Marszał.
Po słowach powitania rozpoczęła się rywalizacja, która 
toczyła się w czterech grupach. Członkowie Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych rywalizowali według regula-
minu CTIF, zaś dorośli według regulaminu męskich 
i kobiecych drużyn pożarniczych. W obu przypadkach 
zawody składały się z dwóch konkurencji: biegu sztafe-
towego i ćwiczenia bojowego, a zwycięzcą zostawała
drużyna, która wykonała oba zadania najszybciej. 
Wszystkie drużyny walczyły z pasją i poświęceniem 
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o jak najlepszy wynik, prezentując jednocześnie bardzo 
wysoki poziom umiejętności sportowo-pożarniczych. 

Najlepsi zostali tradycyjnie uhonorowani pucha-
rami, dyplomami oraz nagrodami finansowymi ufundo-
wanymi przez samorząd gminny. Nad prawidłowym 
przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska, 
w skład której weszli druhowie z gminy Żelazków. 
Sędzią głównym był mł. bryg. Tomasz Wojciechowski 
z Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu. Zawody obserwo-
wali zaproszeni przedstawiciele władz, m.in.: poseł na 
sejm Adam Rogacki, radna Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego Barbara Nowak, członkowie Zarządu 
Gminnego Związku OSP RP w Opatówku, a także licz-
nie przybyli kibice i sympatycy pożarnictwa. Jak co roku, 
opiekę medyczną w czasie zawodów zapewniła
dr Elżbieta Kawala. Tegoroczne zawody były elimina-
cjami do zawodów powiatowych w grupach A i C, które 
odbyły się 4 sierpnia w Dzierzbinie (gmina Mycielin). 
Naszą gminę reprezentowały dwie drużyny z OSP 
w Tłokini Wielkiej. Organizatorem zawodów były jednost-
ki OSP z Szałego, Trojanowa i Zdun. Zarząd Gminny 
Związku OSP RP w Opatówku składa serdeczne podzię-
kowanie za sprawne przygotowanie zawodów. Dzięku-
jemy również p. Łukaszowi Krążyńskiemu za sponsoro-
wanie imprezy. 
 

Klasyfikacja końcowa zawodów: 
Młodzieżowe żeńskie drużyny pożarnicze wg regulaminu 
CTIF:
1 miejsce - OSP Opatówek 
2 miejsce - OSP Rajsko 
 

Młodzieżowe męskie drużyny pożarnicze wg regulaminu 
CTIF:
1 miejsce - OSP Tłokinia Wielka 
2 miejsce - OSP Porwity 
3 miejsce - OSP Chełmce 
4 miejsce - OSP Rajsko 
5 miejsce - OSP Sierzchów 
 

Kobiece drużyny pożarnicze grupy C:
1 miejsce - OSP Tłokinia Wielka 
2 miejsce - OSP Chełmce 
3 miejsce - OSP Tłokinia Wielka II 
 

Męskie drużyny pożarnicze grupy A:
1 miejsce - OSP Tłokinia Wielka I 
2 miejsce - OSP Chełmce 
3 miejsce - OSP Zduny 
4 miejsce - OSP Tłokinia Wielka II 

5 miejsce - OSP Borów 
6 miejsce - OSP Sierzchów 
7 miejsce - OSP Rajsko II 
8 miejsce - OSP Rajsko I 
9 miejsce - OSP Michałów Drugi 
10 miejsce - OSP Opatówek 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

Zabawa i nauka o segregowaniu śmieci 
Każdego roku podczas wakacji letnich Gminna 

Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku 
organizuje rozmaite imprezy dla dzieci. Podczas tegoro-
cznych odbyły się już dwie, które zostały przygotowane 
w oparciu o akcję "Milion przygód z książką", zainicjo-
waną przez Fundację LOTTO "Milion Marzeń" realizo-
waną wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspie-
rania Aktywności Lokalnej CAL oraz z Fundacją Rozwo-
ju Społeczeństwa Informacyjnego. 

30 lipca odbyło się pierwsze spotkanie, które 
przeprowadzono w oparciu o scenariusz "Śmieciowe 
mądrości" oraz książkę z serii "Mądra Mysz. Mam przy-
jaciela śmieciarza". Dzieci zapoznały się z problemem 
jakim jest ogromna ilość odpadów, którą produkuje 
każdy człowiek zamieszkujący Ziemię. Poznały bliżej 
zasady segregowania śmieci i sposoby na ponowne ich 
wykorzystanie. Podczas zajęć bardzo przydatne okazało
się zadanie polegające na segregowaniu odpadów. 
W bibliotece zostały zgromadzone rozmaite odpady, 
które należało sortować i wrzucać do właściwych pojem-
ników. Nasze śmieci były oczywiście czyste, dlatego 
zabawa w ich sortowanie i przekładanie z kosza do 
kosza na różne sposoby była absolutnie bezpieczna. 
Nad prawidłowym przebiegiem ćwiczenia czuwała
zaproszona do biblioteki pracownica Urzędu Gminy 
w Opatówku - Aleksandra Kalenska, zajmująca się
gospodarką odpadami komunalnymi w naszej gminie. 

Tłumaczyła dzieciom dlaczego warto segregować śmieci 
i jak to robić. Zwróciła uwagę na popełniane podczas 
ćwiczenia błędy. Podkreśliła, że są w naszych domach 
także takie odpady, których nie wolno wyrzucać do 
przydomowych pojemników. Na koniec swojej wizyty 
w bibliotece podarowała dzieciom ekologiczne torby 
wypełnione rozmaitymi drobiazgami. 

W dalszej części zajęć dzieci odwiedziły sąsia-
dującą z biblioteką aptekę, aby zobaczyć, że znajduje 
się tam specjalny pojemnik na przeterminowane leki, 
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a w pobliskim sklepie skrzynka na zużyte baterie. 
Przekonały się, że niektórych śmieci można pozbywać
się przy okazji robienia zakupów. Po powrocie do biblio-
teki dzieci zajęły się budowaniem zabawek z rozma-
itych rzeczy, które zazwyczaj są wyrzucane. Ostatnim 
zadaniem było malowanie plakatów zachęcających do 
segregowania śmieci i troski o naszą wspólną planetę.
Można je oglądać w holu biblioteki. 

2 sierpnia odbyła się wyprawa do Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" 
w Cekowie. Podczas wycieczki, która była kontynuacją
wtorkowych zajęć, dzieci mogły przyjrzeć się pracy 
w zakładzie. Każdy mógł zobaczyć, co dzieje się
z odpadami po tym, jak spod naszych domów zabiera je 
śmieciarka. Wycieczka do Orlego Stawu wywołała sporo 
emocji i uświadomiła, że kłopot ze śmieciami nie kończy 
się z momentem wrzucenia ich do kosza. W każdym 
z nas pozostało poczucie, że śmieci są poważnym 
problemem, za który odpowiedzialny powinien czuć się
każdy człowiek. Za udział w akcji "Milion przygód 
z książką" i zorganizowanie zajęć dla najmłodszych, 
nasza biblioteka otrzymała 50 książek o różnej tematyce 
dla dzieci i młodzieży. 
 
Poetycki rajd rowerowy do Aleksandrii 

Kolejny rajd rowerowy zorganizowany przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów Opa-
tówku różnił się nieco od poprzednich, ponieważ był to 
rajd poetycki. Odbył się w ramach konkursu ph. 
"W wakacje schodzimy z półek" ogłoszonego przez 
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji 
Kultury Poznaniu. W upalne sobotnie południe wyruszyła
z Opatówka ponad czterdziestoosobowa grupa rowe-
rzystów. Towarzyszyli jej goście z Poznania: przedstawi-
cielka biblioteki wojewódzkiej i redaktor radia "Merkury" 
oraz, jak zawsze, strażacy z OSP w Opatówku, którzy 
zabezpieczali trasę przejazdu. Celem rowerzystów było
gospodarstwo p. Krzysztofa Nowaka w Aleksandrii 
niedaleko Brzezin, do którego zostaliśmy zaproszeni 
przez właścicieli. 

W czasie postojów na trasie czytane były wier-
sze. I tak, w Saczynie na łące pachnącej sianem, 
w pobliżu krzyża bł. Franciszka Stryjasa, czytaliśmy 
wiersze s. Bożeny Anny Flak, która pochodzi z Saczyna. 
Na następnym przystanku, jeszcze na terenie Saczyna, 
czytaliśmy wesołe fraszki i limeryki zmarłego niedawno 
satyryka i poety urodzonego w Opatówku - Jana Grossa. 
Po przebyciu najtrudniejszego odcinka trasy - przez 
Skrzatki do Godziesz, odwiedziliśmy kościół w Godzie-
szach Wielkich. Czekał tam na nas ks. Sebastian, który 
opowiadał o dziejach miejscowości i kościoła, a także

zwrócił naszą uwagę na obrazy i rzeźby znajdujące się
w kościele. Było to odpowiednie miejsce, by przeczytać
wiersz opatowianki Łucji Pinczewskiej-Gliksman pt. "We-
ronika". Uczestnicy rajdu mogli wyciszyć się atmosferą
kościoła i nieco odpocząć po forsownej jeździe. 

Z Godziesz droga prowadziła prosto do Alek-
sandrii. Trzeba było jednak przejechać całą wieś, prawie 
do Brzezin, by znaleźć się u celu, gdzie czekali na nas 
gościnni gospodarze: Krzysztof i Zofia Nowakowie z ro-
dziną. Była to najlepsza pora na posiłek, więc wszyscy 
z apetytem zjedli żur przygotowany w Gminnym Ośrod-
ku Kultury przez nasze koleżanki. Potem był jeszcze 
pyszny placek drożdżowy upieczony przez jedną
z uczestniczek - p. Marię Baran i lody ufundowane przez 
p. Stanisława Misiaka. W końcu ognisko, pieczenie kieł-
basek i najważniejsza część naszej wyprawy - poetycka 
uczta, dzięki naszym rodzimym twórcom, którzy byli 
wśród nas. Najpierw swoje wiersze czytał nasz gospo-
darz - p. Krzysztof Nowak. Wszyscy słuchali z wielką
uwagą czytanych przez niego utworów, w których 
odzwierciedla się wrażliwość i wyobraźnia poety, jego 
przywiązanie do rodzinnej ziemi, przyrody, religii i do 
najbliższych. Niektóre wiersze przywoływały zadumę,
inne wywoływały uśmiech na twarzy. Swoje refleksyjne, 
pełne mądrości życiowej wiersze czytała także p. Danuta 
Urbaniak, a dowcipne limeryki, nasza koleżanka z biblio-
teki - Małgosia Judasz. Gdyby nie naglił czas, moglibyś-
my słuchać i słuchać, gdyż poeci mieli w zanadrzu 
jeszcze wiele utworów, w tym napisane z okazji naszego 
rajdu lub odnoszące się do niektórych jego uczestników. 

Dodatkową atrakcją dla wszystkich był prywatny 
skansen państwa Nowaków - drewniany spichlerz liczą-
cy sobie prawie 400 lat oraz sprzęty i urządzenia uży-
wane dawniej na wsi, zgromadzone przez właścicieli. 
Żal było opuszczać to niezwykłe i magiczne miejsce, ale 
czekała nas jeszcze droga powrotna i choć temperatura 
powietrza nieco spadła, to i tak było bardzo gorąco. 
Wieczorem uczestnicy szczęśliwie dojechali do Opa-
tówka. Tego dnia przebyli 43 km. Wśród rowerzystów 
było kilkoro dzieci, które pedałowały z wielkim zacięciem 
i dorównywały dorosłym. Ze względu na upał przekra-
czający 30ºC był to wyjątkowo trudny rajd, jednak 
uczestnicy dopisali i zadowoleni wrócili do swoich 
domów. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni strażakom z OSP 
w Opatówku, którzy i tym razem towarzyszyli nam, 
zabezpieczając przejazdy przez skrzyżowania i czuwa-
jąc na całej trasie. Dzięki ich obecności i zaangażowaniu 
czuliśmy się bezpiecznie, a wyprawa rowerowa tak 
znacznej grupy była przyjemnością. Zawsze też może-
my liczyć na pomoc koleżanek z Gminnego Ośrodka 
Kultury, dzięki którym uczestnicy wyprawy, podczas 
przerwy w Aleksandrii posilili się pysznym żurem. 
Dziękujemy też wszystkim uczestnikom za odwagę
wyruszenia na długą trasę w czasie upału oraz za miłą,
pogodną atmosferę w czasie wspólnie spędzonego 
sobotniego popołudnia. 
 
Bajkowa noc z ufoludkami 

W tym roku, w czasie bajkowej nocy, naszą
bibliotekę nawiedziły zielone ufoludki. Towarzystwo to, 
w osiemnastoosobowym składzie, wylądowało na miejs-
cu 13 sierpnia, punktualnie o 20:00. Wszyscy pięknie 
zieloni, z antenkami na głowach, które miały umożliwiać
odbieranie ziemskich informacji, byli chętni do wesołych 
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kosmicznych zabaw. Ufoludki poznawały swoje cechy 
szczególne, ulubione książki, filmy i zabawy. Każdy 
zdradzał tajemnicę ulubionej potrawy (frytki górują). 
Sporo frajdy sprawiła wszystkim zabawa na powietrzu. 
Przed budynkiem biblioteki ufoludki bawiły się w "kel-
nera”, sprawdzały swoją wiedzę z ziemskiego nazew-
nictwa państw, miast, imion, zwierząt etc. Pod oknami 
biblioteki ułożyły ze znalezionych w pobliżu kamieni 
i patyków sporych rozmiarów napis "UFOLUDKI", 
a potem zabrały się do budowy pojazdu kosmicznego 
w holu biblioteki. W trakcie biblioteczno - kosmicznej 
przygody nie mogło zabraknąć uczty, którą zorganizo-
waliśmy dzięki hojności rodziców naszych młodych 
kosmitów. Na naszym stole górowały słodycze i sezo-
nowe owoce. Dziękujemy rodzicom. 

Ostatnie zabawy, które odbywały się już daleko 
po północy dowiodły, że nasi kosmici mają świetne 
poczucie humoru. Zabawa w kalambury, podczas której 
trzeba było pokazać za pomocą odpowiednich gestów 
i bez użycia ziemskiej mowy takie zdania jak: "kucharka 
bałagani w nocniku”, "aktorka kula się w kominie” lub 
"dentystka grzebie na plaży” wywoływały szczere salwy 
śmiechu. Późną nocą nastąpiło oddelegowanie wszyst-
kich kosmitów do śpiworów i zakończenie zabawy noc-
nym czytaniem. Oczywiście najlepszą lekturą na noc był
horror pt: "Kosmita pod łóżkiem". Niestety, niewielu 
zapamiętało na jakim fragmencie skończyliśmy czytać.
Wszyscy usnęli ok. 3:00 nad ranem. Prawie wszyscy... 
Wczesnym rankiem pobudka z użyciem deszczu 
z zimnej wody przywróciła wszystkich do ziemskich 
realiów. Po uporządkowaniu czytelni, w której spali nasi 
przybysze z innej planety, wszyscy udali się na 
śniadanie, a potem na prawdziwy odpoczynek w zaciszu 
własnego pokoju. 
 
Katalog on-line naszej biblioteki 

Od pewnego czasu nasi czytelnicy są pozba-
wieni katalogu on-line. Od lat pracujemy w naszej biblio-
tece w programie bibliotecznym "SOWA”. Po koniecznej 
aktualizacji programu katalog internetowy stworzony 
przed laty, przez studiującego wówczas zaprzyjaźnio-
nego z nami informatyka p. Mariusza Pyszla, przestał
działać. Zakup modułu katalogu oraz innych niezbęd-
nych modułów okazał się niemożliwy ze względów 
finansowych. Dlatego podjęliśmy decyzję o przejściu na 
inny, nowy program biblioteczny stworzony w Instytucie 
Czytelnictwa pod auspicjami Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, który jest znacznie tańszy i obej-
muje wszystkie potrzebne w bibliotece moduły. Przejście 
do innego systemu komputerowego wiąże się jednak 
z przeniesieniem danych. Część tych danych została
przeniesiona automatycznie, pozostałe musimy przeno-
sić ręcznie, co jest bardzo pracochłonne. 

Na stronie biblioteki www.biblioteka.opatowek.pl 
znajduje się link do naszego katalogu on-line. Katalog 
obejmuje także księgozbiory naszych filii w Rajsku 
i Tłokini Wielkiej. Na razie jest to jednak katalog niekom-
pletny, gdyż w bibliotece trwają prace nad przeno-
szeniem danych. Mamy nadzieję, że do końca bieżą-
cego roku uda nam się przenieść wszystkie dane i wów-
czas czytelnicy będą mogli znaleźć w katalogu on-line 
wszystkie książki z księgozbiorów biblioteki w Opatówku 
i filii bibliotecznych. Naszych czytelników prosimy o wy-
rozumiałość i cierpliwość.

Spotkanie z Grzegorzem Kasdepke 
Grzegorz Kasdepke jest jednym z najpopu-

larniejszych współczesnych pisarzy dla dzieci, autorem 
wielu książek, z których znaczna część znajduje się
w naszej bibliotece. Są one chętnie czytane, gdyż ich 
bohaterowie to żyjące współcześnie dzieci, pełne weso-
łych pomysłów, ale też ciekawe świata. I tę ciekawość 
stara się zaspokajać, z dużym powodzeniem, Grzegorz 
Kasdepke. Jego twórczość jest ceniona nie tylko przez 
najmłodszych czytelników, a pisarz jest laureatem wielu 
nagród. 

Na początku roku szkolnego Grzegorz Kasdepke 
gościł w Szkole Podstawowej w Opatówku. Spotkanie, 
w którym uczestniczyły klasy trzecie i czwarte, przebie-
gło w bardzo miłej atmosferze. Grzegorz Kasdepke jest 
znanym i lubianym pisarzem, więc wiele dzieci zna jego 
książki. Dzieci z uwagą słuchały czytanych fragmentów 
utworów, żywo reagowały na zawarty w nich humor, 
z przejęciem odpowiadały na zadawane pytania i same 
zarzuciły pisarza pytaniami. Grzegorz Kasdepke trak-
tował swoich małych czytelników bardzo serio, więc
czuły się one docenione i ważne. Pod koniec spotkania 
pisarza czekała ogromna praca w rozdawaniu autogra-
fów i wpisywaniu dedykacji do książek. Były też dwie 
nagrody książkowe dla tych, którzy umieli dokonać
sztuczki opisanej w jednej z książek pisarza. Spotkanie 
autorskie z Grzegorzem Kasdepke na pewno pozostanie 
w pamięci dzieci. Jesteśmy pewni, że wzbudziło zainte-
resowanie twórczością pisarza i w krótkim czasie znikną
z półek wszystkie jego książki w bibliotece. A mamy 
prawie wszystkie książki tego pisarza. Na pewno nie 
było to ostatnie spotkanie w Opatówku. Z radością
zaprosimy pisarza do nas jeszcze nie raz. 
 
Kolejna monografia strażacka 

Z okazji jubileuszu stulecia działalności OSP 
w Tłokini Wielkiej została opracowana książka przedsta-
wiająca historię powstania i działalności tej jednostki. 
Kilkumiesięczna wytężona praca zaowocowała sporym 
wydawnictwem. Monografia liczy 156 stron, zawiera 55 
fotografii, w tym także najcenniejsze, sprzed II wojny 
światowej oraz listy członków OSP, muzyków z orkiestry 
dętej i młodzieży z MDP w Tłokini Wielkiej, w sumie 
prawie 800 nazwisk. Monografię opracowała Małgorzata 
Judasz z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów 
w Opatówku, przy współpracy Damiana Jakóbczaka, 
sekretarza OSP w Tłokini Wielkiej. Promocja książki 
odbyła się podczas uroczystości jubileuszowych w dniu 
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15 września br. Jest to już czwarta monografia OSP 
z naszej gminy, w tym trzecia autorstwa Małgorzaty 
Judasz. Autorzy dziękują wszystkim, którzy w różny 
sposób wsparli powstanie monografii, podzielili się swoją
wiedzą, wspomnieniami, fotografiami i innymi dokumen-
tami ze zbiorów rodzinnych. 

Wydanie monografii możliwe było dzięki finanso-
wemu wsparciu: posła Leszka Aleksandrzaka, Zarządu 
i Rady Powiatu Kaliskiego, pp. Marty i Krzysztofa Dzie-
dziców, p. Jana Wangi i p. Marka Szlenkiera. 
 
Konkurs na mapę gminy 

Przypominamy o trwającym konkursie powiato-
wym pod hasłem "Rysunkowy Atlas Powiatu Kaliskiego". 
Konkurs polega na narysowaniu mapy gminy Opatówek 
lub innej z pozostałych gmin powiatu kaliskiego ziems-
kiego. Adresowany jest do uczniów szkół podstawowych 
wspieranych przez zespoły rodzinne. Więcej informacji 
i regulamin konkursu można znaleźć w bibliotece 
w Opatówku, na stronie www.biblioteka.opatowek.pl 
w dziale "konkursy" oraz w pozostałych bibliotekach 
publicznych w naszym powiecie. Prace należy nadsyłać
do 31 października br. 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 

2 września br. w Publicznym Przedszkolu 
w Opatówku 113 dzieci rozpoczęło nowy rok szkolny. 
Wszystkie przedszkolaki zostały przydzielone do pięciu 
grup wiekowych: gr. I "Biedronki" (3-latki), gr. II "Motylki" 
(3, 4-latki), gr. III "Wiewiórki" (4-latki), gr. IV "Zajączki" 
(4, 5-latki), gr. V "Mrówki" (4, 5-latki). Starsi przedszko-
lacy z radością witali się ze swoimi paniami, kolegami 
i koleżankami, maluszki ze łzami w oczach rozstawały
się rodzicami. Minęło zaledwie kilka dni i prawie nikt już
nie płacze. Pod czujnym okiem nauczycieli dzieci wesoło
spędzają czas, bawiąc się i ucząc. Z wielką przyjem-
nością chodzą na spacery oraz plac zabaw. 

Pani dyrektor, nauczyciele i personel przed-
szkola dokładają wszelkich starań, aby dzieci w naszym 
przedszkolu czuły się dobrze, radośnie i bezpiecznie. 
 

Urszula Woźniak 
 

********** 

SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 

W poniedziałek, 2 września br., po raz kolejny 
zabrzmiał dzwonek, obwieszczając początek nowego 
roku szkolnego 2013/2014. Uroczystość odbyła się na 
boisku szkolnym. 

Na początku wszyscy zebrani odśpiewali hymn 
państwowy. Następnie dyrektor szkoły Mateusz Przy-
jazny serdecznie przywitał zebranych uczniów, rodzi-
ców, pracowników szkoły i zaproszonych gości. 

Inaugurację roku szkolnego swoją obecnością
zaszczycili: ks. prałat Władysław Czamara, Przewodni-
czący Rady Gminy Paweł Bąkowski, Naczelnik OSP, 
radny gminy Mariusz Małoburski oraz dyrektor Gminnej 
Biblio-teki im. Braci Gillerów w Opatówku Jadwiga 
Miluśka-Stasiak. 

Po części oficjalnej i odśpiewaniu hymnu szkoły, 
uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowaw-
cami oraz koleżankami i kolegami. 

Wszystkich uczestników uroczystości inauguracji 
nowego roku szkolnego witały pachnące, wielobarwne 
kwiaty i krzewy nasadzone wzdłuż budynku szkoły. 

W nowym roku szkolnym pod opieką szkoły
będzie 515 dzieci, z czego 22 uczyć się będzie w filii 
w Sierzchowie, a 88 będzie uczestniczyć w zajęciach 
w czterech oddziałach przedszkolnych. 

Powiększyło się również grono pedagogiczne 
o nowego katechetę - ks. Mariusza Kubisiaka. Mamy 
nadzieję, że w takiej miłej atmosferze minie cały rok 
szkolny 2013/2014. 

 
********** 

 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 

W poniedziałek, drugiego września, w naszej 
szkole, po dwóch miesiącach wakacji zabrzmiał pierw-
szy dzwonek. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracow-
nicy szkoły uroczyście obchodzili rozpoczęcie nowego 
roku szkolnego 2013/2014. Oficjalną część rozpoczęto 
od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego 
odśpiewania hymnu narodowego. Następnie przywitano 
wszystkich zgromadzonych i głos zabrała dyrektor szko-
ły Jolanta Pokojowa, która wszystkim uczniom życzyła
sukcesów w nauce, a nauczycielom owocnej pracy. 
Starsze klasy przywitały pierwszoklasistów, zapewnia-
jąc, że w naszej szkole każdy może czuć się dobrze. 
Następnie przypomniano o rocznicy wybuchu II wojny 
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światowej. Na koniec wszyscy rozeszli się do klas na 
spotkanie z wychowawcami. Mamy nadzieję, że ten rok 
szkolny przyniesie satysfakcję z ocen i dobre wyniki 
egzaminu gimnazjalnego klas trzecich. 

W bieżącym roku szkolnym do naszej szkoły
uczęszcza 252 uczniów, funkcjonuje 13 oddziałów 
klasowych oraz pracuje 27 nauczycieli. Posiadamy 
nowoczesne pomoce dydaktyczne, wśród nich dwie 
tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, dwie pra-
cownie komputerowe. Do dyspozycji uczniów jest szkol-
na biblioteka i czytelnia wyposażona w Internetowe 
Centrum Informacji Multimedialnej oraz od tego roku 
w telewizor zakupiony ze środków rady rodziców. 
W trosce o wysoką jakość kształcenia pracujemy na 
platformach multimedialnych www.wszpwn.com.pl oraz 
WSIPnet.pl. W szkole został zainstalowany i skonfiguro-
wany profesjonalny serwer sieciowy, który znacznie 
poprawił jakość usług szkolnej sieci intranetowej. 
Wszystkich uczniów zachęcamy do uczestnictwa w cie-
kawych zajęciach pozalekcyjnych. Będą to m.in. Szkolny 
Klub Europejski "Opatus", Szkolne Koło Caritas, koło
teatralne, biologiczne, turystyczno-krajoznawcze, chór 
szkolny, szkolne koła sportowe. Uczniowie klas trzecich 
będą mogli doskonalić znajomość języka angielskiego 
poprzez udział w dodatkowych lekcjach realizowanych 
w ramach programu "YOUNGSTER" współfinansowa-
nego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 
oraz Gminę Opatówek. W naszym gimnazjum prowadzi-
my dziennik elektroniczny, do którego mają dostęp
wszyscy uczniowie i ich rodzice. W szkole realizowane 
są programy profilaktyczne: "Trzymaj formę", "Bądźmy 
zdrowi, wiemy więc działamy", "Znajdź właściwe rozwią-
zanie", "Szkoła współpracy, uczniowie i rodzice kapita-
łem społecznym nowoczesnej szkoły". 

W roku szkolnym 2013/2014 planujemy również
dużo ciekawych imprez szkolnych oraz atrakcyjnych 
wycieczek przygotowanych z myślą o naszych uczniach. 
 
Konkurs "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń"

Nasza szkoła w okresie od 15 lutego do 30 maja 
2013 roku uczestniczyła w Ogólnopolskim konkursie dla 
szkół wszystkich rodzajów i stopni pod nazwą "Bez-
pieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń". Hasłem konkursu 
było "Prawo, przyjaźń i tolerancja". Główny cel konkursu 
to spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych 
zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeń-
stwa obywatelskiego. Konkurs miał służyć podniesieniu 

poziomu bezpieczeństwa szkoły i uczniów. Wykonane 
działania przewidziane regulaminem konkursu dotyczyły: 
- podniesienia bezpieczeństwa w szkole i poza nią
- przeciwdziałania agresji i innym zjawiskom patolo-

gicznym 
- rozwijania wśród uczniów poczucia własnej wartości 
- budowania wewnętrznej motywacji do pracy nad 

sobą
- dokonywania przez uczniów świadomych wyborów 

i ponoszenia za nie odpowiedzialności 
Jednym z priorytetów projektu było pozyskanie do 
współpracy władz lokalnych oraz instytucji mających na 
celu wspieranie działalności szkoły przez dbanie o bez-
pieczeństwo obywateli. Na zajęcia zapraszaliśmy przed-
stawicieli różnych instytucji: Policji, Pogotowia Ratunko-
wego, GOPS-u i Sądu. Do realizacji zadań programu 
zaangażowana była cała społeczność szkolna. Dzięki 
programowi uczniowie wiedzą gdzie mogą zwrócić się
ze swoimi problemami, które mogą dotyczyć trudnych 
sytuacji. Koordynator programu wziął również udział
w kursie realizowanym na platformie edukacyjnej. Ideę
programu konkursowego wsparło gremium Komitetu 
Honorowego, w którym znaleźli się przedstawiciele 
Sejmu RP, Senatu RP, członkowie Rządu RP, Rektorzy 
wyższych uczelni, Kuratorzy Oświaty, Wojewodowie, 
Prezydenci miast i Marszałkowie Sejmików. Wyróżnienie 
jakie dostaliśmy jest dla nas wielkim zaszczytem 
i oznacza, że każdy w naszej szkole może czuć się
bezpiecznie. 
 
Spotkanie z cyklu "Poznajemy zawody" 

W dniu 11 września br. w Gimnazjum im. Aga-
tona i Stefana Gillerów w Opatówku odbyło się pierwsze 
w roku szkolnym spotkanie z cyklu "Poznajemy zawo-
dy". Osobą zaproszoną był p. Grzegorz Wojciechowski, 
programista komputerowy, absolwent Politechniki Wroc-
ławskiej, a kilka lat wcześniej uczeń Gimnazjum w Opa-
tówku. Uczestnikami byli zainteresowani zawodem infor-
matyka uczniowie z klas drugich i trzecich a organiza-
torem spotkania była p. Monika Ratajczyk (szkolny 
koordynator ds. doradztwa zawodowego). 

Tematyka spotkania skupiona była wokół zagad-
nień związanych z pracą programisty. Pan Grzegorz 
prezentował możliwości współczesnego edytora kodu 
źródłowego, podkreślał przy tym znaczenie użycia języ-
ka angielskiego w programowaniu, podawał przykłady 
gier komputerowych, których jest współautorem. Ucznio-
wie dowiedzieli się też o możliwościach rozwoju kariery 
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specjalisty ds. tworzenia programów, ilości czasu 
poświęconego na przygotowanie kodów źródłowych lub 
jednej postaci z gry. Zaproszony gość mówił również o
znaczeniu współpracy w grupie przy opracowywaniu 
programów komputerowych. Spotkanie okazało się
bardzo interesujące dla uczniów, którzy słuchali naszego 
gościa z dużym zainteresowaniem i zadawali mu 
pytania. 
 
Spotkanie z pracownikami banku 

W środę, 11 września uczniowie wszystkich klas 
naszego gimnazjum spotkali się z pracownikami Banku 
Spółdzielczego "Ziemi Kaliskiej" - oddział Opatówek. 
Wizyta miała na celu rozpropagowanie wśród młodzieży
ekonomicznej gry on-line, polegającej na założeniu 
przez grupy graczy własnego banku spółdzielczego. Gra 
rozwija przedsiębiorczość, pomysłowość i umiejętność 
współpracy w grupie. W trakcie pracy nad swoim ban-
kiem uczestnicy mogą zdobyć wiele bardzo atrakcyjnych 
nagród. Cieszy nas, że uczniowie naszej szkoły rozwi-
jają się w wielu dziedzinach, również tej finansowej. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 
Kurs językowy w Brighton 

W dniach od 8 do 20 lipca br., dzięki dofinanso-
waniu otrzymanemu od Agencji Narodowej w ramach 
programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - 
"Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej", nauczycielka 
języka angielskiego Joanna Kościańska uczestniczyła
w dwutygodniowym kursie językowym w Wielkiej Bry-
tanii. Kurs pt. "English in the Primary Classroom" odbył
się w szkole językowej English Language Centre 
w Brighton - znanym nadmorskim mieście i był adreso-
wany do nauczycieli języka angielskiego pracujących 
w szkołach podstawowych. Kurs był ukierunkowany 
przede wszystkim na rozwój praktycznych umiejętności 
studentów, umiejętności współpracy w zespole, dziele-
nia się pomysłami, dyskusję i wymianę doświadczeń.

Brali w nim udział nauczyciele z różnych krajów: 
Hiszpanii, Węgier, Niemiec i Polski. W programie 
uwzględniono rożne preferencje nauczycieli, style ucze-
nia się i nauczania. Celem kursu było również rozwi-
nięcie kompetencji językowych, odświeżenie i wzboga-
cenie słownictwa, nabycie biegłości językowej oraz 
zapoznanie z kulturą brytyjską. Stosowano różnorodne 

metody i formy pracy, m.in. nauczanie w grupach, 
w parach, prace projektowe, prezentacje wideo, konwer-
sacje, praca z materiałami autentycznymi, zajęcia 
z komputerem i tablicą interaktywną. Tematyka warszta-
tów metodycznych obejmowała zagadnienia praktycz-
nego wykorzystania multimediów w nauczaniu, stosowa-
nia elementów dramy, gier i zabaw, zajęć artystycznych, 
opowiadań oraz książek, piosenek, wierszy i rymowanek 
na lekcjach języka angielskiego. Zwieńczeniem szkole-
nia było przygotowanie i prezentacja projektu końco-
wego - konspektu lekcji opartego na poznanych wcześ-
niej innowacjach w nauczaniu języka angielskiego. 

Jednym z punktów szkolenia była także wizyta 
w księgarni dla dzieci "The Book Nook" i możliwość 
zakupienia interesujących pozycji książkowych. Bezcen-
nym doświadczeniem dla pani Joanny była także wizyta 
w funkcjonującej w trudnym wielonarodowościowym 
i wielokulturowym środowisku szkole podstawowej Carl-
ton Hill Primary School. Tam obserwowała wybrane lek-
cje, a dzięki rozmowom z panią dyrektor i nauczycielami, 
poznała metody i organizację pracy szkoły. 

Uczestnicy kursu mieli także możliwość wzięcia 
udziału w szerokiej gamie zajęć fakultatywnych takich 
jak wycieczki do teatru, na basen, zajęcia sportowe oraz 
wycieczki krajoznawcze. Pani Joanna zwiedziła nie tylko 
urocze miasteczko Brighton i jego okolice, ale również
Bath i Stonehenge, oba miejsca wpisane na listę
światowego dziedzictwa UNESCO, Katedrę w Salisbury, 
gdzie nieprzerwanie pracuje najstarszy średniowieczny 
zegar oraz najsłynniejsze zabytki stolicy Wielkiej Brytanii 
- Londynu. 

Każdy z uczestników był ugoszczony w rodzinie 
angielskiej, była to kolejna doskonała okazja do pozna-
nia zwyczajów angielskich, stylu życia społeczności 
miejscowej, doświadczenia osobliwego poczucia humo-
ru, a przede wszystkim zmierzenia się z językiem 
angielskim. Wiedza zdobyta podczas kursu to dla pani 
Joanny cenna baza informacji i pomysłów, które niewąt-
pliwie wpłyną na podniesienie poziomu nauczania. 
Współpraca nawiązana z nauczycielami z innych krajów 
być może pozwoli w przyszłości podjąć działania anga-
żujące uczniów naszej szkoły w projekty z uczestnic-
twem ich rówieśników z innych krajów Unii Europejskiej. 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Festyn Rodzinny 

W niedzielę, 16 czerwca rada rodziców przy 
Zespole Szkół w Rajsku zorganizowała już po raz 
siódmy Festyn Rodzinny. Celem festynu było, podobnie 
jak w latach ubiegłych, zaangażowanie rodzin we 
wspólne spędzanie czasu wolnego, propagowanie zdro-
wego stylu życia poprzez sport, rozrywkę i wypoczynek, 
integracja środowiska szkolnego: rodziców, dzieci 
i pracowników szkoły. Festyn tradycyjnie rozpoczął się
koncertem Orkiestry Dętej OSP w Rajsku. Podczas 
festynu na uczestników czekało wiele atrakcji. Można 
było wziąć udział w licznych grach, konkursach, 
rozgrywkach rodzinnych i konkurencjach sportowych, 
a jednocześnie wygrać cenne nagrody. Jedną z głów-
nych nagród był rower ufundowany przez Wójta Gminy 
Opatówek Sebastiana Wardęckiego. Ogromną atrakcją
dla dzieci była dmuchana zjeżdżalnia i place zabaw. 
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Na scenie odbyły się pokazy taneczne, występy muzycz-
ne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się występy 
dzieci z kółka teatralnego. W trakcie festynu można było
zjeść pyszne smakołyki przygotowane przez rodziców. 

Wszyscy włożyli dużo wysiłku w organizację
imprezy, ale było warto. Szczególne podziękowania 
należą się sponsorom, bez których festyn by się nie 
odbył. Byli nimi: Wójt Gminy Opatówek, Rada Sołecka 
wsi Rajsko, Koło Gospodyń Wiejskich w Rajsku, 
Kwiaciarnia "Gardenia" w Rajsku, firma "Asbud" Ag-
nieszka i Rafał Świątek z Rajska, Gminna Spółdzielnia 
Samopomoc Chłopska w Opatówku, Gminna Spółdziel-
nia Samopomoc Chłopska w Koźminku, firma "Kalsad" 
z Rajska, Fabryka Firanek i Koronek "Haft", firma Avena 
z Szulca, "Neorol" wytwórnia pasz, "Runotex" fabryka 
wyrobów runowych, firma "Vegex" z Szulca, "De Haus" 
wytwórnia pasz, firma "Grodan" wytwórnia mat do 
szklarni, "Lidia" centrum ogrodnicze M. Gimla Opa-
tówek, pp. K. i H. Rybarczyk, pp. W. i Z. Janiak, p. Moni-
ka Świerek, pp. A. i R. Kasprzyccy, pp. A. i E. Wszę-
dobył, pp. M. i K. Karpisiewicz. 
 

Małgorzata Burdelak 
 
Wakacje w przedszkolu 

W czasie wakacji Oddział Przedszkolny w Rajsku 
organizował zajęcia wakacyjne dla dzieci. Do oddziału
uczęszczało 23 dzieci. Bawiły się, tańczyły, muzykowały
poruszając tematykę morskich zwierząt, pirackich pod-
róży, świata Indian oraz dzikich zwierząt i afrykańskich 
zwyczajów. Zorganizowano integracyjny wyjazd do zoo 
Safari w Borysewie, w którym brały udział dzieci wraz 
z rodzicami. Dzieci miały okazję zobaczyć różne gatunki 
zwierząt pochodzących z wielu kontynentów. Uczestni-
czyły w zajęciach edukacyjnych, na których dowiedziały
się jak długo żyją zwierzęta będące mieszkańcami zoo, 
co jedzą i skąd pochodzą. Dzieci mogły dotknąć węża
czy żółwia. Przyglądały się karmieniu zwierząt. Podróżo-
wały kolejką po zoo. Spędziły także miłe chwile w dmu-
chanej figlarni. Wyjazd dostarczył dzieciom moc wrażeń
i nowych wiadomości. 
 

Agnieszka Wałęsa 
 
Projekt "SWOI" 

Szkoła przystąpiła do projektu SWOI (Strategia 
Wolnych i Otwartych Implementacji jako innowacyjny 
model zainteresowania kierunkami informatyczno-tech-
nicznymi oraz wspierania uczniów i uczennic w kształto-
waniu kompetencji kluczowych). SWOI - to cykl działań

mających na celu opracowanie, przetestowanie i upo-
wszechnianie innowacyjnego programu nauczania, 
opartego na Strategii Wolnych i Otwartych Implemen-
tacji. W ramach Projektu zaplanowane zostały ciekawe 
zajęcia pozalekcyjne, organizowane w ramach kół
zainteresowań. Z każdą grupą uczniów będzie pracował
wykwalifikowany trener. Oprócz atrakcyjnej formuły
zajęć dzieci wykorzystywać będą najnowsze osiągnięcia 
techniki. Projekt ten współfinansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 

Mariusz Maciaszek 
 

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 

2 września, po zakończonych wakacjach, dzieci 
i młodzież z naszej szkoły spotkali się na uroczystym 
rozpoczęciu roku szkolnego 2013/2014. Swoich kolegów 
i koleżanki przywitały uczennice klas V SP oraz I i III 
gimnazjum, które razem z chórem, pod opieką nauczy-
cielek Izabeli Krupińskiej i Urszuli Borwik przygotowały
krótką akademię. Były radosne, wakacyjne wspomnie-
nia, życzenia najlepszych ocen i zapału do pracy. Tego 
dnia nie mogło zabraknąć z nami ks. proboszcza Jacka 
Paczkowskiego, Sekretarza Gminy Opatówek Krzysztofa 
Dziedzica, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marka 
Szlenkiera, przewodniczącej rady rodziców Arlety Reksy, 
skarbnika rady rodziców Anny Strzałki, a także p. Marioli 
Król oraz kochanych rodziców i nauczycieli. Goście 
również przyłączyli się do życzeń, aby ten rok szkolny 
dla wszystkich był szczęśliwy i owocny w sukcesy 
w nauce i we wszelkich działaniach podejmowanych 
w szkole. Nie zabrakło również gratulacji związanych 
z pomyślnym wynikiem ewaluacji zewnętrznej, która 
w czerwcu została przeprowadzona w naszej placówce. 
Dyrektor szkoły także złożyła gratulacje nauczycielkom: 
p. Marii Jolancie Marciniak i p. Ewie Janiak z okazji 
obchodzonych przez nie jubileuszów pracy zawodowej. 

Po części oficjalnej uczniowie udali się wraz ze 
swoimi wychowawcami oraz rodzicami do klas. 
Po powitaniu z nauczycielami, swoimi koleżankami 
i kolegami, na korytarzu zabrzmiał pierwszy dzwonek - 
zwiastun nadchodzącej pracy i obowiązków. Życzymy, 
żeby ich efekty były dla wszystkich satysfakcjonujące. 
Powodzenia w nowym roku szkolnym 2013/2014! 
 
Izabela Krupińska 
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Akcje Szkolnego Koła Wolontariusza 
Akcje charytatywne mają na celu uświadomienie 

uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można 
zrealizować czyjeś marzenia i pomóc innym. Szkolne 
Koło Wolontariusza przeprowadziło dwie kolejne akcje. 
O tym, że nasi uczniowie chcą i potrafią pomagać
przekonaliśmy się nie po raz pierwszy. Społeczność 
szkolna wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Polskiego 
Czerwonego Krzyża "Gorączka złota", która polegała na 
zbiórce złotych monet o nominałach 1, 2 i 5 groszowych. 
"Gorączka złota" trwała od marca do czerwca. W ra-
mach akcji prowadzona była zbiórka w/w monet. Kwota 
zebrana podczas akcji dofinansuje kolonie dla najuboż-
szych dzieci. Uczniowie zgromadzili 98 złotych. Pienią-
dze zostały dostarczone do Zarządu Rejonowego PCK 
w Kaliszu przy ulicy Dobrzeckiej 2. Akcja "Gorączka 
złota" oprócz pozyskania środków na kolonie, miała
także wymiar społeczny. Podczas akcji promowana była
idea wolontariatu - bezinteresownej pomocy drugiej 
osobie. Serdeczne podziękowania należą się uczniom 
klasy II gimnazjum, szczególnie Wiolecie Goral oraz 
Paulinie Gałęskiej za ogromne zaangażowanie. 

W obecnym roku szkolnym zorganizowana zos-
tała również akcja pod hasłem "szkolna zbiórka makula-
tury". Wzięli w niej udział uczniowie wszystkich klas, 
nauczyciele i pracownicy szkoły. Celem akcji było pozys-
kanie środków na zakup nowych woluminów do biblio-
teki szkolnej. Wspólnymi siłami udało się zebrać 1250 kg 
makulatury, za którą otrzymano kwotę 100zł. Serdecznie 
dziękujemy p. Wojciechowi Banasiakowi za użyczenie 
samochodu, oraz dostarczenie zebranej makulatury do 
punktu skupu surowców wtórnych w Opatówku. Dzięku-
jemy także p. Piotrowi Olszewskiemu oraz uczniom 
klasy drugiej gimnazjum: Kamilowi Misiakowi, Bartłomie-
jowi Klepandzie, Sebastianowi Kmiecikowi, Marcinowi 
Nogaj, Przemysławowi Olek oraz Jackowi Szczech za 
pomoc przy przetransportowaniu makulatury. Wszystkim 
uczestnikom dziękujemy za udział.
Marlena Pilarczyk 
 
Bajka na słoneczne i deszczowe dni 

Lubią je dzieci, lubią też dorośli. Każda bajka to 
inna historia, inny kolorowy świat i inne przygody. 
Czytanie buduje zdolności przeżywania: dostrzegania, 
nazywania emocji i odczuwania ich, nawet tych najsil-
niejszych, w sposób bezpieczny. Głośne czytanie litera-
tury dziecięcej dzieciom jest inwestycją w ich przyszłość,
kapitałem, z którego będą korzystać przez całe życie. 
W roku szkolnym 2013/2014 kontynuowana jest akcja 
"Bajka na słoneczne i deszczowe dni". Za miłe spotkanie 
o poranku i czytanie bajek dzieciom składamy serdecz-
ne podziękowania: 
- mamie Dawida - p. Krystynie Ugornej, 
- mamie Marysi - p. Kindze Jopek, 
- babci Karolinki - p. Jadwidze Perskawiec, 
- wujkowi Grzesia i Jarka - p. Przemysławowi Pilasowi, 
- mamie Gabrysi - p. Izabeli Stępień.
Marlena Pilarczyk 
 
Wycieczka do Słonecznej 

10 września br. grupa młodzieży z naszej szkoły
wraz z nauczycielkami Edytą Banasiak, Izabelą Krupiń-
ską oraz Marleną Pilarczyk punktualnie o 9 rano wyru-
szyła w trasę do "Hajstry" w miejscowości Słoneczna. 
Uczestnicy wędrowali przez Tłokinię Wielką, Tłokinię

Kościelną i Rożdżały, szlakiem edukacyjnym "Natura 
2000". Po drodze napotykali różne niespodzianki. Pierw-
szą z nich sprawiła p. Izabela Wilczyńska, która wszyst-
kich obdarowała pudełeczkiem pysznych borówek. 
Odtąd uczniowie ze smakiem pokonywali trudy pieszej 
wędrówki. Kiedy zabrakło owoców czekała na nich 
kolejna atrakcja. Wędrowcy mogli przywitać się z niez-
wykłym przyjacielem swojego szkolnego kolegi - kucy-
kiem. Zwierzę zrobiło ogromne wrażenie na wszystkich 
ze względu na swoje sympatyczne usposobienie. 
Spacerując, młodzież widziała również inne zwierzęta, 
m.in. zająca, wiewiórkę, słyszała śpiew leśnych ptaków, 
podziwiała zielone jeszcze drzewa. 

Kiedy grupa osiągnęła cel i dotarła do Słonecz-
nej, nie było po niej widać najmniejszego zmęczenia. 
Po pokonaniu kilku kilometrów, od razu rozpoczęli 
wspólne zabawy z piłką i wesołe rozmowy. Kiedy głód 
dał się we znaki uczniom zmęczonym wędrówką i zaba-
wą, wychowawczynie sprawiły im niespodziankę zama-
wiając smaczne pizze. Niestety wszystko co dobre szyb-
ko się kończy, także i ta wycieczka. Po zrobieniu pamiąt-
kowego zdjęcia wszyscy z uśmiechem udali się w po-
wrotną drogę do domu. 
 

Izabela Krupińska 
 

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

GOPS DLA PODOPIECZNYCH 
 

Projekt socjalny "MOC DLA RODZINY" 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opa-

tówku zrealizował projekt socjalny "MOC DLA RODZI-
NY" autorstwa pracowników socjalnych: Małgorzaty 
Rektor i Małgorzaty Andrzejewskiej. Autorki projektu 
uczestniczą w szkoleniu w ramach Projektu "Podnosze-
nie kwalifikacji kadr pracowników pomocy i integracji 
społecznej w Wielkopolsce", współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego - Specjalizacja II stopnia w za-
wodzie pracownik socjalny specjalność: praca socjalna 
z osobą i rodziną z problemem przemocy. 

Powyższe przedsięwzięcie realizowane było
w ramach porozumienia w partnerstwie z parafią w Opa-
tówku, Fundacją Haliny Sroczyńskiej i Świetlicą Środo-
wiskową "Słoneczko". Adresatami projektu były dzieci ze 
świetlicy środowiskowej i ich rodzice. Zajęcia w ramach 
tego projektu odbywały się w okresie od 9 maja do 
31 sierpnia br. Projekt ten objął w swej realizacji: 
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- warsztaty dla dzieci - nauka w formie zabawy prowa-
dzona przez pedagoga (10 spotkań grupowych) 

- warsztaty dla rodziców - zajęcia grupowe prowa-
dzone przez psychologa, katechezy innowacyjne 
prowadzone przez osoby duchowne, konwersatoria 
w obszarach przemocy domowej prowadzone przez 
pedagoga i przedstawiciela Fundacji Haliny Sroczyń-
skiej (10 spotkań grupowych) 

- wycieczkę do Muzeum Historii Przemysłu w Opa-
tówku i udział w lekcji muzealnej "Sztuka dobrego 
zachowania się w salonie towarzyskim" 

- podchody rodzinne "To, co otacza nas" 
Uczestnicy projektu nie ponosili żadnych kosztów, 
a realizator gwarantował wysoko wykwalifikowaną kadrę
dydaktyczną w osobach: ks. prałata dr Władysława 
Czamary, ks. Rafała Kowalskiego, ks. Arkadiusza Wy-
soty, ks. Mariusza Kubisiaka, psychologa Ewy Topór 
(wolontariat na rzecz GOPS), pedagoga Kamili Ludwi-
czak (wolontariat na rzecz GOPS), pedagoga Ewy 
Brandebury, wicekanclerza Kapituły Kawalera Orderu 
Uśmiechu Haliny Marszał-Sroczyńskiej. Osoby prowa-
dzące zajęcia wykonały je nieodpłatnie. Poczęstunek dla 
uczestników projektu sponsorowany był przez Fundację
Haliny Sroczyńskiej. Projekt zrealizowany został
w ramach działań rozwojowo-wychowawczych i eduka-
cyjnych. 
 
Wakacyjny wypoczynek 

W tym roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Opatówku, dzięki współpracy z różnymi instytu-
cjami, mógł zorganizować wypoczynek podczas letnich 
wakacji dla 27 dzieci rodzin objętych pomocą społeczną
w naszej gminie. 

Dzięki Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kali-
szu dwoje dzieci z Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
wyjechało do Białego Dunajca w dniach 16-29 lipca br. 
Dzieci zwiedziły Zakopane i okoliczne miejscowości. 
Dużo wrażeń przyniosła górska wyprawa w Tatry. 

Dzięki nawiązanej współpracy ze Stowarzysze-
niem Środowiskowego Klubu Abstynenta ZWYCIĘSTWO 
w Poznaniu otrzymaliśmy nieodpłatnie 3 miejsca na 
kolonie letnie w Poznaniu, które odbyły się w dniach od 
29 lipca do 11 sierpnia. Kolonie zorganizowane były
w ramach projektu "Poznajmy się w Poznaniu". Troje 
dzieci z Gimnazjum w Opatówku wypoczywało nad 
jeziorem Maltańskim. Uczniowie zwiedzili "stary" i "nowy" 
Poznań, poznali studio telewizyjne, uczestniczyli w grach 
i zabawach sportowych. 

Aż 22 dzieci ze szkół z terenu gminy wypoczy-
wało w dniach 11-20 sierpnia w Jarosławcu nad mo-
rzem. Kolonie zostały sfinansowane ze środków Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Dziewięcioro z nich zostało zgłoszonych 
przez kierownika Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko", 
2 dzieci jest uczniami Zespołu Szkół w Chełmcach, 
3 dzieci to uczniowie Gimnazjum w Opatówku, kolejnych 
dwoje zgłoszono z Zespołu szkół w Tłokini Wielkiej, 
a pozostałe sześcioro to uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Opatówku oraz Filii w Sierzchowie. Wszyscy uczest-
nicy kolonii - oprócz wypoczywania na plaży - zwiedzili 
Słowiński Park Narodowy, Ustkę oraz latarnię w Jaro-
sławcu. 
 
Nowe zajęcia i nowe wyposażenie dla świetlicy 

W ramach ''Resortowego programu dofinanso-
wania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 
roku'', prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, wpłyną dodatkowe środki dla Świetlicy Śro-
dowiskowej "Słoneczko" w Opatówku. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Opatówku pozyskał środki finan-
sowe w formie dotacji na prowadzenie dodatkowych 
zajęć w świetlicy. Jest to kwota 9 300 zł, za którą zosta-
nie zakupione dodatkowe wyposażenie (m.in. zakup 
sprzętu nagłaśniającego oraz materiałów dydaktycznych) 
z przeznaczeniem na rozszerzenie oferty o zajęcia dla 
dzieci nadpobudliwych ruchowo. Koszt całkowity zada-
nia to 9 850 zł, w tym 550 zł wkład własny gminy, a okres 
realizacji trwać będzie od 1 października do 31 grudnia 
2013 roku. 
 

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

OGŁOSZENIA, FOTOGALERIA 
 
Informacja o pracy komisji 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Opatówku informuje, że posiedzenia komisji w II 
półroczu br. odbędą się w następujących dniach: 
22.10.2013 r., 19.11.2013 r., 19.12.2013 r. Osoby do-
tknięte chorobą alkoholową i ich rodziny oraz wszyscy 
zainteresowani problemem uzależnienia mogą zgłaszać
się na posiedzenie komisji w godz. od 15:30 do 17:30. 
Miejsce posiedzeń: Urząd Gminy w Opatówku, Plac 
Wolności 14 (I piętro, sala posiedzeń - pok. nr 15). 

 
********** 

 
Podziękowanie 
W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół w Tłokini 
Wielkiej nawiązał współpracę z Panem Józefem Jusz-
kiewiczem - Przewodniczącym Wielkopolskiej Samo-
obrony. Dzięki tej współpracy 20 uczniów z naszej 
szkoły mogło wyjechać w lipcu na dwutygodniowe 
kolonie nad morze, do Jarosławca. Uczniowie z Zespołu
Szkół w Tłokini Wielkiej pragną złożyć serdeczne 
podziękowania Panu Józefowi Juszkiewiczowi za umo-
żliwienie spełnienia marzeń o pięknych wakacjach nad 
morzem oraz za okazane wsparcie i załatwienie 
wszelkich formalności związanych z wyjazdem na 
kolonie. 
 

Edyta Banasiak, Izabela Krupińska 
 

********** 
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Gminny Ośrodek Kultury informuje, że z uwagi na remont 
siedziby przy ul. Kościelnej zajęcia taneczne odbywać
się będą wg poniższego planu: 
Poniedziałki:
II i III klasa w godz. 15.25-16.10, 
IV, V, VI klasa w godz. 16.10-17.00 
CDN grupa ponadgimnazjalna 17.00-18.00 
CDN Junior (gimnazjum) 18.00-19.00 
Środy:
4-5 lat w godz. 15.15-16.00 
6-7 lat w godz. 16.00-16.45 
Zajęcia rozpoczynają się od października w auli szkoły
podstawowej w Opatówku. 

 

********** 
 

Sekcja Gimnastyki i Samoobrony zaprasza dzieci 
w wieku 7-12 lat na zajęcia rekreacyjno-sportowe, które 
odbywają się w Szkole Podstawowej w Opatówku we 
wtorki w godz. 17:00-18:00. Treningi obejmują ćwiczenia 
gimnastyki podstawowej (akrobatyka i skok) oraz 
samoobronę z elementami jiu-jitsu, karate i judo. Kontakt 
pod nr tel. (62) 76-16-488 lub 691-778-488. 

 

********** 
 

Europejska Grupa Doradcza zaprasza na bezpłatny kurs 
komputerowy ECDL Start. Kurs rozpocznie się 2 paź-
dziernika br. Szkolenia - 66 godzin zajęć, 2 razy w ty-
godniu po 3 godz. - prowadzone są w godzinach ran-
nych i popołudniowych, po godzinach pracy, w 12 oso-
bowych grupach. Liczba miejsc ograniczona. 
Terminy w Kaliszu:
grupa 1: poniedziałki i wtorki, 9:00-11:30 
grupa 2: poniedziałki i wtorki, 12:30-15:00 
grupa 3: środy i czwartki, 9:00-11:30 
grupa 4: czwartki i piątki, 12:30-15:00 
grupa 5: czwartki i piątki, 16:00-18:30 
Terminy w Opatówku:
grupa 8: środy i czwartki, 9:00-11:30 
W szkoleniach mogą brać udział mieszkańcy Kalisza 
i powiatu kaliskiego w wieku od 25 do 64 lat, osoby 
pracujące jak i pozostające bez zatrudnienia oraz 
rolnicy. Kontakt: Europejska Grupa Doradcza, ul. Serbi-
nowska 1a, Kalisz, tel. (62) 767-89-09 w. 45, e-mail: 
joanna@eurogrupa.com.pl 

 

********** 
 

Podziękowanie 
Pragnę serdecznie podziękować pp. Żanecie i Janu-
szowi Humeltom za dostarczone na stół promocyjny 
sołectwa produkty - pomidory, ogórki oraz udostępnienie 
transportu. Dziękuję również p. Eugeniuszowi i Toma-
szowi Humeltom za dostarczone pomidory. 
 

Sołtys wsi Sierzchów - Stanisław Suchecki 
 

********** 
 

Biuro rachunkowe Honorata i Piotr Waliś, Chełmce 43A, 
telefon: 516-174-904 - doradztwo gospodarcze, consul-
ting, kredyty, leasingi, pośrednictwo finansowe. Dojazd 
do klienta. Kompleksowa i profesjonalna obsługa pod-
miotów gospodarczych, rolników, osób fizycznych. 

 

********** 
 

Nauka języka angielskiego, przygotowanie do matury. 
Barbara Andrzejak, telefon (62) 76-18-397. 

Biuro Ubezpieczeń Krzysztof Techmański, Opatówek, 
ul. Łódzka 40 świadczy usługi w zakresie ubezpieczeń:
komunikacyjnych OC, AC, NNW, domów i mieszkań,
rolnych. Oferujemy ponad 12 towarzystw ubezpiecze-
niowych, dojazd do klienta, najkorzystniejsze warunki 
ubezpieczeń. Telefon: 509-517-677. 

 
********** 

 
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. 

 
********** 

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

 
********** 

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

 
********** 

 
Sprzedam mieszkanie 99m2 w Opatówku. Cena do 
uzgodnienia. Telefon: 507-518-601. 

 
********** 

 
Tanio sprzedam stół + 6 krzeseł. Sprzedam także 2,5 ha 
ziemi w Warszewie. Telefon: 692-183-835. 

 
********** 

 
Sprzedam grunty rolne o pow. 1,2 ha lub całe gospo-
darstwo położone w Sierzchowie. Telefon: 661-091-762. 

 
********** 

 
Sprzedam działkę budowlaną o pow. 870m2 w Opatów-
ku przy ul. Ogrodowej 22. Cena do uzgodnienia. 
Telefon: 691-389-743. 

 
********** 

 
Sprzedam działkę w Opatówku o pow. 0,42ha, działkę
w Chełmcach o pow. 0,33ha oraz grunt orny w Cieni 
Pierwszej o pow. 2,25ha. Telefon 724-169-325 

 
********** 

 
Sprzedam dom w Opatówku. Telefon: (62) 735-40-61, 
791-868-844. 

 
********** 

 
Sprzedam działkę pod zabudowę jednorodzinną o pow. 
1450m2 w Opatówku, Rogatka. Telefon: 606-638-162. 
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Sprzedam stemple drewniane. Telefon: 509-688-889. 
 

********** 
 

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wynajmie 
ogrzewane pomieszczenie o pow. 68m2. Dostęp do wc 
i wody bieżącej. Opłata za wynajem do uzgodnienia. 
Muzeum jest płatnikiem VAT. 

 
********** 

 
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. 

 
********** 

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

 
********** 

 
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. Poniatow-
skiego 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 Michało-
wie 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, 
e-mail: procert@wp.pl 

 
********** 

 

Składam serdeczne podziękowania i wyrazy 
wdzięczności wszystkim, którzy uczestniczyli we mszy 
świętej i ceremonii pogrzebowej oraz zamówili msze 
św., złożyli kwiaty i zapalili znicze w intencji naszej 

ukochanej Mamy, Teściowej, Siostry, Babci i Prababci 

Ś.P. Janiny Brockiej 

córka z rodziną

********** 

 

Serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy, Sołtysom 
z gminy Opatówek, Sąsiadom, Znajomym 
oraz wszystkim, którzy zamówili msze św., 

złożyli kwiaty i uczestniczyli w ostatniej drodze 

Ś.P. Apolonii Spież

składa syn Jan z rodziną

********** 
 

Serdeczne podziękowania Rodzinie, Sąsiadom, 
Znajomym, Przyjaciołom, wszystkim, którzy wzięli udział

w nabożeństwie żałobnym, zamówili msze św., 
złożyli kwiaty i uczestniczyli w ostatniej drodze 

Ś.P. Andrzeja Stawiraja 

składa Rodzina 

********** 
 

Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli 
we Mszy św. oraz ceremonii pogrzebowej 

Ś.P. Antoniego Wardziaka 

Sąsiadom, Znajomym, 
władzom Starostwa Powiatowego w Kaliszu 

i Gminy Opatówek, pracownikom Urzędu Gminy, 
GOPS, ZEAS, Gminnej Biblioteki Publicznej, 

Zarządowi Gminnemu OSP, 
sołtysom z gminy Opatówek, 

członkom Stowarzyszenia, członkiniom z KGW 
za okazaną pomoc, złożone kwiaty oraz zamówione 

msze św. 

Mieczysława Jaskuła z rodziną

********** 
 

Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 
uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej naszej 
Ukochanej mamy, Teściowej, Babci i Prababci 

Ś.P. Jadwigi Wardęckiej 

zamówili msze św., złożyli kwiaty i zapalili znicze 
składa Syn z rodziną

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

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

tel. (62) 76-18-453, 76-18-454, 
faks (62) 76-18-017 
 

strona internetowa: www.opatowek.pl 
e-mail: gmina@opatowek.pl 
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"Historia, tradycja i stół łączą pokolenia" - stoły promocyjne sołectw 


